Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is
geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is
bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit
fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt
beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund X-2 USD Acc LU0837972826
Een subfonds van Aberdeen Global, dat een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) is. Aberdeen Global Services S.A. is de
Beheermaatschappij.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Risico- en opbrengstprofiel

Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door
voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of
veel activiteiten in landen met een opkomende markt hebben. Dit zijn over
het algemeen landen waarvan de economie nog in ontwikkeling is.
Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van
plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

De tabel met risico's en opbrengsten toont hoe het Fonds presteert op het gebied
van potentiële risico's en opbrengsten. Hoe hoger de rangschikking, hoe groter
de potentiële opbrengsten maar hoe groter ook de kans op verlies. Dit is
gebaseerd op gegevens uit het verleden en kan na verloop van tijd veranderen,
het is daarom mogelijk niet een betrouwbare indicatie van het toekomstige
risicoprofiel van het Fonds. Het gearceerde gebied in de onderstaande tabel
toont de rangschikking van het Fonds wat betreft de risico's en opbrengsten.

U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd
aandelen in het Fonds kopen en verkopen.

Meestal lagere opbrengsten,
lager risico

Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw
aandelen toegevoegd.
Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van
het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.
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Meestal hogere opbrengsten,
hoger risico
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• Dit Fonds valt in categorie 6, omdat fondsen van dit type in het verleden grote
stijgingen en dalingen hebben laten zien.
• Merkt u alstublieft op dat u zelfs bij de laagste risicoklasse geld kunt verliezen
en dat u door extreme marktomstandigheden altijd ernstige verliezen kunt
lijden. De indicator houdt geen rekening met de volgende beleggingsrisico's
in dit Fonds:
• Wereldwijd beleggen kan extra inkomsten opleveren en de risico's spreiden.
Schommelingen in de wisselkoersen kunnen echter een positieve of negatieve
invloed op de waarde van uw belegging hebben.
• Opkomende markten of minder ontwikkelde landen kunnen met meer politieke,
economische of structurele uitdagingen worden geconfronteerd dan
ontwikkelde landen. Dit betekent dat uw geld aan een groter risico bloot staat.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het
Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze
kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

6,38%

Uitstapvergoeding

0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden
voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging
worden uitbetaald. In sommige gevallen kunt u minder betalen. Praat
hierover met uw financieel adviseur.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten

1,24%

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

0.00%

• Overstapvergoeding (wanneer u vanuit een ander fonds overstapt naar het
Fonds) 1,00%.
• Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van vorig jaar
en ze kunnen van jaar tot jaar variëren. Daarin zijn de kosten voor de aankoop
of verkoop van activa voor het Fonds niet inbegrepen (behalve indien deze
activa aandelen zijn in een ander fonds).
• Het hier getoonde cijfer van de lopende kosten is een schatting van de kosten.
Er wordt een schatting gebruikt om een cijfer te bieden dat naar alle
waarschijnlijkheid in rekening zal worden gebracht. Het jaarlijkse rapport
van de icbe voor elk financieel jaar bevat details over de precieze kosten die
in rekening zijn gebracht.
• Wat de instapvergoeding betreft, deze vergoeding kan ook in geval van
overstappen worden toegepast.
• De overstapvergoeding is de op dit moment geldende maximale vergoeding
die in rekening kan worden gebracht conform de bepalingen van het
Prospectus. In sommige gevallen kan het zijn dat u minder betaalt. Raadpleeg
uw financieel adviseur voor meer informatie hierover. Voor meer informatie
over de vergoeding kunt u het Prospectus van het Fonds raadplegen. Het
cijfer van de lopende kosten geldt per 31/12/2014.

In het verleden behaalde resultaten
• In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige
resultaten.
• Introductiedatum van het Fonds: 15-8-2001.
• Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten: 3-12-2012.
• Opbrengsten worden berekend in USD.
• De prestatie is gebaseerd op de nettowaarde van de activa van het Fonds aan
het einde van ieder jaar, na aftrek van jaarlijkse kosten met uitzondering van
de instapkosten.
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Praktische informatie
• Dit document beschrijft slechts één aandelenklasse, er zijn andere aandelencategorieën beschikbaar. Beleggers mogen op andere subfondsen van Aberdeen
Global overstappen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Prospectus van het Fonds.
• Meer gedetailleerde informatie over het Fonds, waaronder het Prospectus* en de meest recente jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten**, is kosteloos
verkrijgbaar bij Aberdeen Global Services S.A., (‘AGS’), 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Telefoon: (+352)
46 40 10 820. E-mail: aberdeen.global@aberdeen-asset.com. Overige praktische informatie, waaronder de huidige aandelenprijzen van het Fonds, kunt
u terugvinden op onze website: www.aberdeen-asset.com.
• Aberdeen Global beschikt over een breed aanbod aan fondsen met gediversifieerde beleggingsdoelstellingen. Het Prospectus en de jaarlijkse en halfjaarlijkse
rapporten bevatten informatie over alle fondsen van Aberdeen Global. Hoewel Aberdeen Global één juridische entiteit is, zijn de rechten van beleggers
in dit Fonds beperkt tot de activa van dit Fonds.
• De Bewaarder en Beheerder van het Fonds is BNP Paribas Securities Services, vestiging Luxemburg.
• De belastingwetgeving in Luxemburg kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn.
• AGS kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming
is met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds.
• Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de CSSF. Aan AGS is in Luxemburg vergunning verleend en het staat
onder toezicht van de CSSF.
• De vertegenwoordiger en uitbetalende instantie in Zwitserland is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002
Zurich, Zwitserland. Het Prospectus, de documenten met Essentiële beleggersinformatie, het Memorandum en de Oprichtingsstaturen, de jaarrapporten
en tussentijdse rapporten kunt u kosteloos aanvragen bij de vertegenwoordiger.
• *Beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. **Beschikbaar in het Frans en Engels.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 20-1-2015.
GWRM
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