VIKTIG INFORMASJON FOR INVESTORER Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke reklame.
Lovverket krever denne informasjonen for at du skal forstå egenskapene og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du
kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.

Barings German Growth Fund
et underfond i Barings Investment Funds plc
Class B GBP Acc - ISIN No. IE00BG7PHY27
Barings Investment Funds plc er et åpent investeringsselskap. Baring International Fund Managers (Ireland) Limited er selskapets forvalter.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK
Mål: Å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i Tyskland.

Utbyttepolitikk: Inntekter reinvesteres i fondet.

Investeringspolitikk: Å investere minst 75 % av fondet direkte eller
indirekte i aksjer i tyske selskaper eller selskaper som får det meste av
sine inntekter fra Tyskland.
Resten av fondet kan investere utenfor Tyskland og i obligasjoner og
kontanter.
Fondet kan investere i andre typer finansinstrumenter, for eksempel
andre fond og amerikanske og globale innskuddsbevis (som
representerer aksjer i selskaper og omsettes på aksjemarkeder over
hele verden).
Fondet kan bruke derivater (som futures, opsjoner og swapper) som
er knyttet til kursutviklingen til andre aktiva, for å hjelpe til å redusere
risiko og forvalte fondet på en mer effektiv måte.

Omsetningsfrekvens: Normalt klokken 12 (irsk tid) mandag til fredag
såfremt det ikke er en helligdag i Irland eller Storbritannia.
Minimum anbefalte investeringsperiode: Dette fondet egner seg ikke
nødvendigvis for investorer som planlegger å trekke ut sine penger innen 5
år.
Fullstendige opplysninger om fondets mål, investeringsmandat og
utbyttepolitikk finnes i prospektet.
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Indikatoren ovenfor er ikke et mål på risikoen for å tape kapital, men et
mål på fondets kursbevegelser over tid. Jo høyere tall, desto større
kursbevegelser både opp og ned. Den er beregnet ved hjelp av
historiske data og er ingen pålitelig indikator på fondets fremtidige
risikoprofil. Den angitte risikokategorien er ikke garantert og kan endre
seg over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er
risikofri. Fondet er plassert i kategorien som er vist ovenfor, på grunn av
investeringenes egenart, som omfatter risikoene som er angitt nedenfor.
Det gis ingen garanti for at kapitalen blir bevart. Verdien av investeringer
og inntekten fra dem, kan gå både opp og ned, og det er ingen garanti
for at investorer får tilbake det beløpet de investerer.
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Endringer i valutakurser mellom fondets valuta og valutaene som
fondets aktiva verdivurderes i kan føre til at verdien av fondet og
eventuelle inntekter som genereres stiger eller faller.
Det står en mer fullstendig beskrivelse av risikofaktorene i
prospektet under "Risikovurderinger" og i tillegget for fondet.
Derivatinstrumenter kan gi fortjeneste eller tap, og det er ingen
garanti for at en finansiell derivatkontrakt vil fungere etter
hensikten. Bruken av derivater kan føre til at fondets verdi stiger
eller synker mer, og kan utsette fondet for tap som er betydelig
større enn kostnaden av derivatet, ettersom en relativt liten
bevegelse kan ha større virkning på derivatene enn de
underliggende aktiva.
Land- eller regionspesifikke fond har et snevrere fokus enn fond
som investerer bredt på tvers av markedene og anses derfor som
mer risikable.
Det kan oppstå tap hvis en organisasjon som vi kjøper et aktivum
gjennom (f.eks. en bank), ikke møter sine forpliktelser.

GEBYRER FOR DETTE FONDET
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten av din investering.
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen
tilfeller kan du betale mindre - dette kan du finne ut fra din økonomiske
rådgiver.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer.
Startgebyr

5,00%

Sluttgebyr

Ingen

Tallet for løpende gebyrer som er vist her er et estimat for gebyrene fordi
fondet ikke er lansert enda og derfor ikke har et års kostnader som
grunnlag
for
beregningen
av
tallet.
Det
omfatter
ikke
prestasjonshonorarer og porteføljens transaksjonskostnader, med unntak
av start-/sluttgebyrer betalt av fondet når det kjøper eller selger andeler i
en annen kollektiv investeringsordning.
Fondet pådrar seg porteføljetransaksjonskostnader som betales ut av
fondets kapital.
Du finner mer informasjon om gebyrer i de aktuelle delene av prospektet.

Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra dine penger før de
investeres og før provenyet av investeringen utbetales.
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år
Løpende gebyrer

1,56%

Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til spesifikke vilkår
Prestasjonshonorar

Ingen

TIDLIGERE UTVIKLING
16,0

-

Tidligere utvikling sier ikke noe om fremtidig avkastning.
Beregningen av tidligere utvikling tar ikke hensyn til start- og
sluttgebyrer, men har med alle andre løpende kostnader.

-

Fondet er ikke lansert enda.
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Merk: tidligere utvikling vises ikke inntil andelsklassen kan vise til
resultater for et helt kalenderår.
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PRAKTISK INFORMASJON
Depotmottaker:Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Mer informasjon:Barings Investment Funds plc er et paraplyselskap som består av en rekke underfond. Ett av disse er dette fondet. Denne
nøkkelinformasjonen for investorer gjelder for det fondet og den andelsklassen som er angitt i begynnelsen av dokumentet. Mer informasjon om andre
andelsklasser finner du i fondets prospekt. Aktivaene til hvert av underfondene i paraplyselskapet holdes adskilt, slik at dersom ett fond har gjeld, kan
ikke de andre fondenes aktiva brukes til å innfri den. Du kan få mer informasjon om dette fondet, inklusive det komplette prospektet, den siste
årsberetningen og det siste årsregnskapet samt eventuelt nyere halvårsrapport og halvårsregnskap (som utarbeides for hele paraplyselskapet),
vederlagsfritt på www.barings.com eller ved henvendelse til Barings' kontorer.
Praktisk informasjon:Fondets kurs beregnes for hver handelsdag og publiseres på www.barings.com. Informasjon om hvordan man kjøper, selger og
konverterer andeler kan fås ved henvendelse til Barings (se kontaktopplysninger ovenfor).
Godtgjørelse:Godtgjørelsen: Baring International Fund Managers (Ireland) Limiteds godtgjørelsespolitikk krever at ordningene for
nøkkelmedarbeiderne står i samsvar med selskapets strategi, fremmer effektiv risikostyring og ikke oppmuntrer risikofylt opptreden. Ytterligere
opplysninger som omfatter, men ikke er begrenset til, hvordan godtgjørelse og fortjeneste beregnes, er gratis tilgjengelig på nettet på
www.barings.com/investment-policies eller skriftlig fra Barings (se kontaktopplysningene ovenfor).
Skattelovgivning:Fondet er ikke skattepliktig til Irland for inntekt eller kapitalgevinster. En investor som ikke er bosatt i eller vanligvis er bosatt i Irland,
og som har fylt ut et fondstegningsformular, bør ikke være skattepliktig til Irland. Vil du vite mer, bør du kontakte en skatterådgiver.
Ansvarserklæring:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende,
unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.

Dette fondet er godkjent i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Baring International Fund Managers (Ireland) Limited er autorisert i Irland
og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 08 februar 2019.
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