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Meddelande till andelsägarna i Pictet – Small Cap Europe
(”delfonden”)

Bästa andelsägare,

Luxemburg den 27 april 2020

Vi vill informera om att styrelsen (”styrelsen” i Pictet TR respektive ”fonden”) har beslutat att ändra
delfondens placeringsinriktning och mål. Som ett resultat av dessa ändringar kommer delfondens namn
att ändras till Pictet – Family.

Styrelsen bedömer att den ändrade placeringsinriktningen och de ändrade målen ligger i delfondens
andelsägares intresse då det upplevs som om familjeägda företag i allmänhet är mer naturligt inriktade
på andelägarnas långsiktiga intressen och ger ett starkt globalt urval av företag att välja bland för att
överträffa den bredare marknaden.
Dessa förändringar kommer att träda i kraft för det substansvärde som beräknas den 29 maj 2020,
(”ikraftträdandedagen”).
1.

Förändring av delfondens placeringsinriktning och mål

Från ikraftträdandedagen kommer delfondens placeringsinriktning och mål att lyda enligt följande:
”Placeringsinriktning och mål

Denna delfond strävar efter att göra det möjligt för investerare att dra nytta av tillväxten i företag
världen runt (inklusive på tillväxtmarknader) genom att främst investera i aktier i familjeägda företag
eller företag ägda av grundaren.
Delfonden kan investera i ett land (inklusive tillväxtmarknadsländer), oavsett ekonomisk sektor och
oavsett valuta. Beroende på marknadsvillkoren kan emellertid investeringarna vara inriktade på ett land
eller ett begränsat antal länder och/eller en ekonomisk verksamhetssektor och/eller en valuta.

Delfonden kan investera högst 20 procent i kinesiska A-aktier i Shanghai-Hong Kong Stock Connectprogrammet, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet och/eller liknande godkända
värdepappershandelsprogram och avräkningskopplade program eller instrument med access vilka kan
vara tillgängliga för delfonden i framtiden.
Delfonden kan även investera i depåbevis (som till exempel amerikanska depåbevis, globala depåbevis
och europeiska depåbevis).

Dessutom kan delfonden även investera högst 10 procent av nettotillgångarna i andra
värdepappersfonder (UCITS) och fondföretag (UCI), inklusive andra delfonder i fonden enligt artikel 181
i 2010 års lag.
Den engelska texten är giltig.

Delfonden kommer att investera högst 10 procent av nettotillgångarna i obligationer eller något annat
skuldinstrument
(däribland
konvertibla
obligationer
och
preferensaktier),
penningmarknadsinstrument, derivat och/eller strukturerade produkter vars underliggande tillgångar
är, eller ger exponering mot, liknande skuldpapper och räntebärande värdepapper.
Som en följd av detta omfattas även investeringar i värdepappersfonder, vars huvudsakliga mål är att
investera i de ovan angivna tillgångarna, av denna gräns på 10 procent.
Investeringar i onoterade värdepapper får uppgå till högst 10 procent av delfondens nettotillgångar.

Delfonden kan även investera i strukturerade produkter, som till exempel obligationer eller andra
överlåtbara värdepapper vars avkastning är knuten till resultatet på ett index, överlåtbara värdepapper
eller en korg med överlåtbara värdepapper, eller ett företag för kollektiva investeringar, till exempel.
Delfonden kan ingå värdepappersutlåningsavtal, återköp och omvända återköp för att öka sitt kapital
eller sin vinst eller för att minska sina kostnader eller risker.

Delfonden kan använda derivattekniker och instrument för effektiv portföljförvaltning inom de gränser
som anges i investeringsbegränsningarna.

Investeringsprocessen integrerar ESG-kriterier baserat på egna och tredje parts analyser för att
utvärdera investeringsrisker och investeringsmöjligheter. Vid val av delfondens investeringar kan
värdepapper från emittenter med låga ESG-egenskaper köpas och behållas i delfondens portfölj.

Referensindex:
MSCI World (USD). Används för resultatmål och resultatmått.

Portföljsammansättningen är inte begränsad till jämförelseindexet, så överensstämmelsen mellan
delfondens resultat och jämförelseindexets kan variera.
Begränsning i tyska investeringsskattelagen:
Minst 51 procent av delfondens nettotillgångar ska investeras i fysiska aktier (dock inte i depåbevis
(ADR), internationella depåbevis (GDR) eller i derivat på eventuella utlånade värdepapper) som är
noterade på en fondbörs.

Exponering mot totalavkastningsswappar, låneavtal, omvända återköpsavtal och återköpsavtal
Genom att avvika från den maximala exponeringen som anges i prospektets allmänna del, kommer högst
20 procent av delfondens nettotillgångar att bli föremål för totalavkastningsswappar.
Den maximala förväntade nivån för exponeringen mot värdepappersutlåningsavtal uppgår till 20
procent av delfondens nettotillgångar.

Delfonden förväntas inte vara exponerad mot totalavkastningsswappar, återköpsavtal och omvända
återköpsavtal.

Riskfaktorer
De risker som anges nedan är de som är delfondens mest relevanta risker. Investerare ska vara
medvetna om att även andra risker kan föreligga för delfonden. Se avsnittet ”Risköverväganden” i
prospektet om för en heltäckande beskrivning av dessa risker.

›
›
›
›
›
›

Säkerhetsrisk
Aktierisk

Volatilitetsrisk

Risk med värdepappersutlåningsavtal
Valutarisk

Tillväxtmarknadsrisk
Den engelska texten är giltig.

›
›
›
›
›
›

Politisk risk
Skatterisk

Risk med investeringar i Ryssland
Risk med Stock Connect

Risk med kinesisk växelkurs

Risk med att investera i Folkrepubliken Kina

2. Ändring av referensvaluta

På grund av de ändringar som gjorts i delfondens placeringsinriktning och mål kommer delfondens
valuta att ändras från euro till US-dollar.
3. Minskning av maximal serviceavgift och maximal avgift till inlåningsbanken

Den maximala serviceavgiften minskas från 0,45 procent till 0,30 procent och den maximala avgiften till
inlåningsavgiften minskas från 0,30 procent till 0,10 procent per år av de genomsnittliga
nettotillgångarna.
Om du inte samtycker till dessa förändringar kan du lösa in dina andelar utan kostnad fram till dess att
substansvärdet per andel beräknas den 28 maj 2020.
Det nya fondprospektet kommer att finnas tillgängligt på fondens säte och kan fås på begäran.
Med vänlig hälsning,
På fondens vägnar

Emmanuel Gutton

Suzanne Berg

Den engelska texten är giltig.

