Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.
Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici
provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Emerging Markets Equity Fund, podfond Aberdeen Standard SICAV I, denominovaný v USD, podíly S Acc USD (ISIN: LU0476875942). Fond je
spravován společností Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA
Investiční cíl

Fond si klade za cíl dosáhnout kombinace růstu a příjmu tím, že investuje
do společností v zemích rozvíjejících se trhů, které dodržují investiční
přístup Emerging Markets Promoting ESG Equity Investment Approach
společnosti abrdn.
Fond si klade za cíl překonat srovnávací index MSCI Emerging Markets
Index (USD) před odečtením poplatků.

Investiční zásady

Portfoliové cenné papíry
– Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do akcií a akciových cenných
papírů společností kótovaných, registrovaných nebo sídlících v zemích
rozvíjejících se trhů nebo společností s významným působením a/nebo
expozicí v zemích rozvíjejících se trhů.
– Fond může investovat až 30 % svých čistých aktiv do akcií a akciových
cenných papírů pevninské Číny, ačkoliv nejvýše 20 % může investovat
prostřednictvím dostupného režimu QFI, programu Shanghai-Hong
Kong a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect nebo jinými dostupnými
prostředky.
– Všechny akcie a akciové cenné papíry se budou řídit investičním
přístupem „Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity
Investment Approach“ společnosti abrdn.
– Tento přístup využívá proces investování do akcií společnosti abrdn,
který umožňuje správcům portfolia kvalitativně identifikovat společnosti
zaostávající v oblasti ochrany životního prostředí, sociální oblasti a oblasti
vedení (ESG) a vyhnout se jim. K doplnění tohoto výzkumu společnost
abrdn používá svůj interní rating ESG, který jí pomáhá kvantitativně
identifikovat a vyloučit společnosti vystavené nejvyšším rizikům v oblasti
ochrany životního prostředí, sociální oblasti a oblasti vedení (ESG).
Společnost abrdn navíc uplatňuje soubor výjimek společností, které se
týkají závazků UN Global Compact, kontroverzních zbraní, výroby
tabáku a tepelného uhlí. Více podrobností o tomto procesu je uvedeno
v investičním přístupu Promoting ESG Equity Investment Approach
společnosti abrdn, který je zveřejněn na webu www.abrdn.com pod
„Udržitelným investováním“.
– Instrumenty finančních derivátů, nástroje peněžního trhu a hotovost
nemusí tento přístup dodržovat.
Proces správy
– Fond je aktivně spravován.
– Aplikováním přístupu Promoting ESG Equity Investment Approach se
fond zaměřuje na ESG rating, který je stejný nebo lepší než benchmark
a má také smysluplnou nižší uhlíkovou náročnost.
– Na hodnocení vlastnických struktur, řízení a kvality řízení těchto

společností za účelem informování o výstavbě portfolia fond
spolupracuje s manažerskými týmy externí společnosti.
– Benchmark se používá také jako referenční bod pro výstavbu portfolia
a jako základ pro stanovení rizikových omezení, ale nezahrnuje žádná
udržitelná kritéria.
– Aby fond dosáhl svého cíle, zaujímá pozice, jejichž váhy se liší od
benchmarku, a může investovat do cenných papírů, které nejsou do
benchmarku zahrnuty. Investice fondu se mohou výrazně lišit od
komponent a jejich příslušných vah ve srovnávacím indexu.
– Vzhledem k aktivní povaze procesu správy se může výkonnostní profil
fondu výrazně lišit od profilu srovnávacího indexu.
Deriváty a techniky
– Fond může využívat finanční derivátové instrumenty k zajišťovacím a/
nebo investičním účelům, jakož i k řízení měnových rizik. Očekává se, že
použití derivátů pro účely zajištění a/nebo investování bude velmi
omezené, zejména u fondů, kde dochází k významným přísunům
prostředků, takže je možné investovat hotovost při současném
zachování investic fondu do akcií a akciových cenných papírů.
Upozorňujeme, že fond má určitou omezenou expozici vůči ruským a/
nebo běloruským společnostem. I nadále budeme velmi pozorně
sledovat vývoj situace a budeme jednat v zájmu našich zákazníků. Další
podrobnosti jsou zveřejněny na webu www.abrdn.com.
Investoři fondu mohou kupovat a prodávat akcie v kterýkoli obchodovací
den (jak je definován v prospektu).
Pokud investujete do podílů na výnosech, budou vám vyplaceny výnosy z
investic do fondu. Pokud investujete do akumulačních podílů, k hodnotě
vašich podílů se připočítá příjem.
Doporučení: fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat
své peníze v průběhu pěti let. Před investováním do tohoto fondu by se
měli investoři ujistit, že jejich přístup k rizikům odpovídá profilu rizik tohoto
fondu.

POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
vést k vyloučení akcií, které spadají do srovnávacího indexu fondu nebo
do prostoru potenciálních investic. Interpretace ESG a kritérií trvalé
Obvykle nižší výnosy
Obvykle vyšší výnosy
udržitelnosti je subjektivní, což znamená, že fond může investovat do
společností, kam podobné fondy neinvestují (a mít tedy i jiný výkon) a
které neodpovídají osobním názorům každého individuálního
investora.
2 Použití derivátů s sebou nese riziko snížené likvidity, podstatných ztrát
a zvýšené volatility za nepříznivých tržních podmínek, jako je selhání
účastníků trhu. Používání derivátů může mít u fondu za následek
pákový efekt (pokud tržní expozice a tím potenciál ztráty fondu
Tento ukazatel odráží volatilitu ceny akcií fondu za posledních pět let, což
převyšuje částku, kterou investoval) a za těchto tržních podmínek
opět odráží volatilitu podkladových aktiv, do kterých fond investuje.
bude pákový efekt zvyšovat ztráty.
Historická data nemusí být spolehlivým ukazatelem do budoucnosti.
Veškeré investování znamená podstoupit riziko. Tento fond nenabízí
Současné hodnocení není zaručené a může se změnit, pokud se změní
volatilita aktiv, do kterých fond investuje. Nejnižší hodnocení neznamená žádnou záruku proti ztrátám, ani to, že bude úspěšně dosaženo cíle
fondu.
nepřítomnost rizik.
Cena aktiv a příjem z nich mohou klesat i růst a nelze je zaručit; investor
Vzhledem k rozsahu, v jakém platí na fond následující rizikové faktory, je
může získat zpět méně, než činila jeho původní investice.
fond hodnocen jako třída akcií 6:
2 Fond investuje do akcií a/nebo cenných papírů souvisejících s akciemi. Kupní sílu vašich investic a příjmů snižuje inflace.
Hodnota aktiv držených fondem může růst a klesat v důsledku kolísání
Ty citlivě reagují na odchylky na akciových trzích, které mohou být
směnného kurzu.
volatilní a podléhat podstatným změnám v krátkých časových
Fond může ztratit prostředky, pokud některý subjekt (protistrana), se
obdobích.
kterým obchoduje, nebude ochoten nebo schopen splnit své závazky
2 Fond investuje do akcií a/nebo dluhopisů rozvíjejících se trhů.
vůči fondu.
Investování do rozvíjejících se trhů zahrnuje větší riziko ztrát než
investice do rozvinutějších trhů; důvodem jsou mimo jiných faktorů také V extrémních tržních podmínkách se některé cenné papíry mohou
obtížně zhodnocovat nebo prodávat za požadovanou cenu. To může
větší rizika politická, daňová či hospodářská, rizika vyvolaná cizími
nepříznivě ovlivnit schopnost fondu včas provést předpokládaný odkup.
měnami, rizika likviditní a regulační rizika.
Fond by mohl ztratit peníze v důsledku selhání nebo zpoždění provozních
2 Fond může investovat do struktur subjektů s variabilními zájmy (VIE),
procesů a systémů, zejména v případech, kdy se jiní poskytovatelé
aby dosáhl expozice vůči odvětvím s omezeními zahraničního
propadnou do insolvence nebo přejdou do nucené správy.
vlastnictví. Existuje riziko, že investice do těchto struktur mohou být
Je-li třída akcií popsána jako "zajištěná", používají se u ní techniky
nepříznivě ovlivněny změnami právního a regulačního rámce.
zajištění, které sníží, ale nevylučují riziko směnného kurzu. Zejména platí,
2 Investování do akcií třídy China A zahrnuje zvláštní aspekty a rizika –
zejména větší volatilitu ceny, méně rozvinutý regulační a právní rámec, že měna nemusí nutně souviset s měnami ve fondu. Tyto techniky také
přinášejí nárůst dalších rizik a nákladů.
kurzová rizika / rizika kontroly, rizika vypořádání, daňová rizika, kvóty,
rizika likvidity a regulační rizika.
2 Uplatnění kritérií ESG a trvalé udržitelnosti v investičním procesu může
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POPLATKY
Poplatky, které hradíte, se používají k úhradě nákladů na provoz fondu
Uváděný vstupní a výstupní poplatek představuje maximální hodnotu. V
včetně marketingu a distribuce. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší některých případech můžete zaplatit méně – o tom byste se měli
investice.
dozvědět od vašeho finančního poradce.
Výše průběžných poplatků je ke dni 30. 9. 2021. Vylučuje: výkonnostní
poplatky (pokud existují); transakční náklady portfolia, s výjimkou
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice
případu vstupního/výstupního poplatku placeného fondem při nákupu
Vstupní poplatek
5.00% nebo prodeji v jiném podniku kolektivního investování.
V souladu s Prospektem může být účtován poplatek za přechod.
Výstupní poplatek
0.00% Další informace o poplatcích najdete v Prospektu, který je k dispozici na
stránkách www.abrdn.com.
Jedná se o maximální poplatky, které můžeme čerpat z vašich peněz,
než budou investovány a než vyplatíme výtěžek z prodeje vaší investice.
V některých případech můžete zaplatit méně a o tom byste si měli
promluvit s vaším finančním poradcem.
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku
Poplatek za správu

2.20%

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek

0.00%

DOSAVADNÍ VÝKONNOST
Podíly Emerging Markets Equity Fund, S Acc USD, 31. prosince 2021
% výnosů

Historický výkon nevypovídá nic o budoucím výkonu.
Výkonnost je bez poplatků a nebere v úvahu žádné poplatky za vstup,
výstup nebo změnu, ale bere v úvahu průběžné poplatky, jak je uvedeno
v části Poplatky.
Výkonnost se vypočítává v USD.
Činnost fondu byla zahájena dne 2003. Třída akcií/podílů byla zavedena
dne 2010.
Srovnávací index – MSCI Emerging Markets Index (USD).

Fond (čisté)
Srovnávací index – viz popisek

PRAKTICKÉ INFORMACE
Tento dokument popisuje pouze jednu třídu akcií; k dispozici jsou další
třídy akcií.
Investoři mohou vyměnit své investice do jiného podfondu společnosti
Aberdeen Aberdeen Standard SICAV I. Další podrobnosti viz prospekt*
fondu.
Další informace o společnosti Aberdeen Standard SICAV I včetně
prospektu*, výroční zprávy a účtů, pololetních zpráv**, nejnovějších cen
akcií nebo jiných praktických informací najdete na stránkách
www.abrdn.com, kde lze dokumenty získat zdarma. Další informace lze
také získat od společnosti Aberdeen Standard Investments Luxembourg
S.A. (ASI Lux), 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lucemburk. Telefon:
(+352) 46 40 10 820 E-mail: asi.luxembourg@abrdn.com.
Prospekt, výroční a prozatímní zprávy pokrývají všechny podfondy
společnosti Aberdeen Standard SICAV I. Třebaže společnost Aberdeen
Standard SICAV I je samostatnou právnickou osobou, práva investorů v
tomto fondu jsou omezena na aktiva tohoto fondu.
Depozitářem a správcem fondu je společnost BNP Paribas Securities
Services, lucemburská pobočka.
Daňová legislativa Lucemburska může ovlivňovat vaše osobní daňové
postavení.
Společnost ASI Lux (Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.)
může být volána k odpovědnosti pouze na základě jakéhokoli prohlášení
obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo
nekonzistentní s příslušnými částmi prospektu fondu.
Podrobnosti o aktuální politice odměňování společnosti UCITS V,
zejména včetně popisu způsobu výpočtu odměn a výhod, totožnosti
osob odpovědných za poskytování odměn a výhod, včetně složení
výboru pro odměňování, jsou k dispozici na stránkách www.abrdn.com a
vytištěná kopie bude na požádání bezplatně k dispozici v sídle
správcovské společnosti.
*Dostupné v angličtině, francouzštině, němčině a italštině, **Dostupné v
němčině a angličtině.

Fond Aberdeen Standard SICAV I je schválen v Lucembursku a je regulován komisí Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) podle zákona o SKIPCP z
roku 2010. Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 15/06/2022.
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. je autorizována v Lucemburku a regulována komisí CSSF se sídlem 35a avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství, RCS No.B120637.

