KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTORA
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál.
Informácie sa požadujú podľa zákona, aby vám pomohli pochopiť podstatu a riziká investovania do tohto fondu. mali
by ste si ich prečítať, aby ste mohli vykonať informované rozhodnutie o tom, či chcete alebo nechcete investovať.

Class A2 USD

Asian Tiger Bond Fund

ISIN: LU0063729296

Podriadený fond BlackRock Global Funds

Riadiaca spoločnosť: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ciele a investičná politika
Cieľom fondu je maximalizovať výnos z investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu v období troch rokov.
Fond investuje minimálne 70% svojich celkových aktív do cenných papierov s fixným príjmom. Tieto cenné papiere zahŕňajú dlhopisy a nástroje finančného trhu (teda
dlžobné cenné papiere s krátkodobou splatnosťou).
Cenné papiere s fixným príjmom môžu vydávať vlády a vládne agentúry, spoločnosti a nadnárodné spoločnosti (napr. Ázijská rozvojová banka) so sídlom alebo s
hlavnou oblasťou podnikania v krajinách Ázijského tigra.
Medzi krajiny ázijského tigra patrí Južná Kórea, Čínska ľudová republika, Taiwan, Hongkong, Filipíny, Thajsko, Malajzia, Singapur, Vietnam, Kambodža, Laos,
Mjanmarsko, Indonézia, Macao, India a Pakistan.
Fond bude investovať v plnom rozsahu cenných papierov s fixným príjmom, ktoré môžu zahŕňať investície s relatívne nízkym úverovým hodnotením alebo ktoré nemajú
žiadne hodnotenie.
Investičný poradca (IA) môže použiť na investičné účely finančné derivátové nástroje (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých
podkladových aktívach) s cieľom dosiahnuť investičný cieľ fondu a/alebo znížiť riziko v rámci portfólia fondu, znížiť investičné náklady a vytvoriť dodatočné príjmy. Fond
môže prostredníctvom FDI generovať rôzne množstvá trhovej páky (teda tam, kde fond dosiahne trhovú expozíciu nad hodnotu svojich aktív).
Fond je aktívne spravovaný a IA má možnosť zvoliť investície Fondu. Pri zostavovaní portfólia Fondu a tiež na účely riadenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby aktívne riziko
(t.j. miera odchýlky od Indexu), ktorému je Fond vystavený, zostalo primerané vzhľadom na investičné ciele a politiku Fondu, bude IA využívať J.P. Morgan Asia Credit
Index (ďalej len „Index“). IA nie je pri výbere investícií viazaný zložkami alebo vážením Indexu. IA môže podľa svojho uváženia investovať aj do cenných papierov, ktoré
nie sú zahrnuté do Indexu, aby bolo možné využiť konkrétne investičné príležitosti. Geografický rozsah týkajúci sa investičného cieľa a politiky však môžu mať za
následok obmedzenie rozsahu, do akého sa držby portfólia budú odlišovať od Indexu. Index by mali používať investori na porovnávanie výkonnosti Fondu.
Odporúčanie: Tento fond nemusí byť vhodný na krátkodobé investície.
Vaše akcie budú nedistribučné (teda príjem z dividend bude zahrnutý v ich hodnote).
Vaše akcie budú vedené v amerických dolároch, čo je základná mena fondu.
Akcie môžete nakupovať alebo predávať denne. Minimálna počiatočná investícia pri tejto triede aktív je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.
Viac informácií o fonde, triedach cenných papierov/jednotiek, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte Fondu, ktorý je dostupný na adrese www.blackrock.com.

Profil rizika a zisku
Nižšie riziko
Typicky nižšie odmeny

Vyššie riziko
Typicky vyššie odmeny

Tento indikátor je založený historických údajoch a nemusí byť spoľahlivou
indikáciou budúceho profilu rizika fondu.
Uvedená kategória rizika nie je garantovaná a môže sa časom zmeniť.
Najnižšia kategória neznamená nulové riziko.
Fond má hodnotenie štyri v dôsledku podstaty svojich investícií, ktoré zahŕňajú
riziká uvedené nižšie. Tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu investícií fondu alebo
vystaviť fond stratám.
- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať
výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie
potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň
vnímaného rizika.

Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické
podmienky ako rozvinuté trhy. Ďalšie faktory zahŕňajú väčšie „riziko likvidity“,
obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, zlyhanie/oneskorené dodanie
cenných papierov alebo platieb do Fondu a riziká spojené s udržateľnosťou.
- Menové riziko: Fond investuje do ostatných mien. Zmeny výmenných kurzov
preto ovplyvnia hodnotu investície.
- Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú
založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy
hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú
rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
Medzi konkrétne riziká, ktoré vhodne nezachytáva indikátor rizika, patria:
- Riziko druhej strany: Insolventnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako
je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri
derivátoch alebo iných nástrojoch môže vystaviť fond finančnej strate.
- Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem
alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo
predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

-

Poplatky
Tieto poplatky sa používajú na úhradu nákladov na chod fondu, vrátane nákladov na
marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.
Uvedené vstupné a výstupné poplatky predstavujú maximálne čísla. V niektorých
prípadoch môžete zaplatiť menej. Kontaktujte, prosím, svojho finančného poradcu
alebo distribútora ohľadom aktuálnych vstupných a výstupných poplatkov.
*Na základe poplatku do 2 % plateného fondu, kde sa manažér domnieva, že
investor nadmerne obchoduje.

** V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond
dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane
BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek
nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.
Jednorazové poplatky stiahnuté pred alebo po odoslaní investície
Vstupný poplatok

Pokračujúce poplatky sú založené na výdavkoch za dvanásť mesačné obdobie, ktoré
sa končí 31 decembra 2020. Toto číslo sa môže z roka na rok líšiť. Neobsahuje
náklady na portfólio spojené s obchodovaním, okrem nákladov platených správcovi a
všetkých vstupných/výstupných poplatkov platených do základnej kolektívnej
investičnej schémy (ak existuje).

5.00%

Výstupný poplatok

Žiadne*

Toto je maximum, ktoré sa dá vybrať z vašej hotovosti, kým sa investuje alebo kým
sa vyplatí výnos z vašej investície.

Poplatky odrátané z fondu za každý rok
Pokračujúce poplatky

1.21%**

Poplatky odrátané z fondu za istých podmienok
Poplatok za výkon

Žiadne

Minulý výkon
Minulý výkon nepredstavuje žiadnu záruku budúceho
výkonu.
Tabuľka uvádza ročný výkon fondu v USD za každý
celý kalendárny rok v období znázornenom v tabuľke.
Je vyjadrená ako percentuálna zmena čistej hodnoty
aktív fondu vždy na konci roka. Tento fond bol
spustený v 1996. Trieda akcií bola spustená v 1996.
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich
poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je
vylúčený z výpočtu.
†¹J.P. Morgan Asia Credit Index (USD)
Výkonnosť fondu nemá sledovať žiadny index.

Historický výkon do 31. decembra 2020
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Praktické informácie
Depozitárom fondu je banka Bank of New York Mellon SA / NV, pobočka v Luxembursku.
Ďalšie informácie o fonde nájdete v najnovších výročných a polročných správach fondu BlackRock Global Funds (BGF). Tieto dokumenty sú dostupné bezplatne v
angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Dajú sa nájsť spolu s ostatnými informáciami ako sú ceny akcií na webovej stránke fondu BlackRock na adrese https://
www.blackrock.com alebo na telefónom čísle Medzinárodného servisného tímu pre investorov na čísle +44 (0) 20 7743 3300.
Investori by si mali zapamätať, že daňová legislatíva, ktorá sa uplatňuje na fond, môže mať vplyv na osobné daňové postavenie vašej investície do fondu.
Tento fond predstavuje podriadený fond BGF, ktorý obsahuje hviezdicovú štruktúru s rôznymi podriadenými fondmi. Tento dokument je špecifický pre fond a triedu
akcií uvedenú na začiatku tohto dokumentu. Prospekt, výročné a polročné správy sú však pripravené pre hviezdicovú štruktúru.
BGF môže byť zodpovedný výhradne na základe prehlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo nezhodné s príslušnými časťami
prospektu fondu.
Na základe luxemburského práva má BGF rozdelenú zodpovednosť medzi svoje podriadené fondy (teda aktíva fondu sa nepoužijú na plnenie záväzkov ostatných
podriadených fondov v rámci BGF). Okrem toho sa aktíva fondu držia oddelene od aktív fondu alebo iných podriadených fondov.
Investori môžu vymeniť svoje akcie vo fonde za akcie v inom podriadenom fonde BGF, ak sa splnia isté podmienky stanovené v prospekte.
Bude politika odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktorá popisuje, ako sú určené a udelené odmeny a výhody a súvisiace riadiace systémy, k dispozícii na adrese
www.blackrock.com alebo na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.

Tento fond je autorizovaný v Luxembursku a reguluje ho Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné 05 februára 2021

