Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Indian Equity Fund, en dollarnoterad delfond tillhörig Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD-andelar (ISIN: LU0231490524).
Fonden förvaltas av Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden strävar efter att uppnå en kombination av tillväxt och
intäkter genom att investera i företag Indien.

exponering som kan uppnås genom investeringar i tillgångar i vilka
fonden främst är investerad. Användningen av derivat övervakas för
att garantera att fonden inte exponeras mot omåttliga eller
oavsiktliga risker.

Fondens mål är att överträffa jämförelseindexet MSCI India Index
(USD) före avgifter.

Investerare i fonden kan köpa och sälja andelar varje handelsdag (as
enligt definitionen i prospektet).

Placeringsinriktning

Om du investerar i avkastningsandelar kommer intäkter från
investeringarna i fonden att betalas ut till dig. Om du investerar i
ackumuleringsandelar kommer intäkter från investeringarna att
läggas till värdet på dina andelar.

Investeringsmål

Portföljvärdepapper
- Fonden investerar minst två tredjedelar i aktier och aktierelaterade
värdepapper i företag som är baserade eller bedriver en stor del av
sin verksamhet i Indien.
Förvaltningsprocess
- Fonden förvaltas aktivt.
- Jämförelseindexet används även som referens vid portföljens
utformning och som grund för att bestämma riskbegränsningar.
– För att uppnå målen kommer fonden att ta positioner vars vikt
skiljer sig från jämförelseindexet, eller investera i värdepapper som
inte ingår i jämförelseindexet. Fondens investeringar kan avvika
markant från komponenterna och deras viktningar i
jämförelseindexet.
- På grund av den aktiva typen av förvaltningsprocess kan fondens
avkastningsprofil avvika markant från jämförelseindexets på längre
sikt.
- ASI integrerar faktorer för miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG)
under investeringsprocessen. Uppgifter om metoden för ESGintegrering publiceras på www.aberdeenstandard.com under ”
Ansvarsfull investering”.

Rekommendation: fonden kanske inte är lämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Investerarna ska förvissa
sig om att deras inställning till risk följer riskprofilen för denna fond
före en investering.

Derivat och tekniker
- Derivat kommer endast att användas för säkring eller för att ge

RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk

Högre risk

Vanligen lägre avkastning

Vanligen högre avkastning

Kurser på tillgångar och de intäkter de ger kan gå både gå upp och
ned och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än den
ursprungliga investeringen.
Inflationen minskar köpkraften på din investering och dina intäkter.
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Denna indikator återspeglar volatiliteten på fondens andelskurs
under de senaste fem åren vilket i sin tur återspeglar volatiliteten på
de underliggande tillgångar i vilka fonden investerar. Historiska
uppgifter är inte någon tillförlitlig indikation inför framtiden.
Den aktuella värderingen garanteras inte och kan ändras om
volatiliteten på tillgångarna som fonden investerar i förändras. Den
lägsta värderingen innebär inte att investeringen är riskfri.
Fonden har värderingen 6 på grund av den omfattning i vilken
följande riskfaktorer tillämpas:
2 En koncentrerad portfölj kan vara mer volatil och mindre likvid än
en mer brett diversifierad portfölj. Fondens investeringar är
koncentrerade till ett visst land eller en viss sektor.
2 Med användning av derivat följer risken för minskad likviditet,
väsentlig förlust och större lättrörlighet under ogynnsamma
marknadsförhållanden, t.ex. marknadsaktörers misslyckanden.
Användning av derivat kan medföra omvandling till hävstångsfond
(då fondens marknadsexponering och därmed potentiella
förlustrisk överstiger dess investerade belopp), och under sådana
marknadsförhållanden ökar hävstångseffekten förlusterna.
2 Fonden investerar i aktier och/eller obligationer på
tillväxtmarknader. Att investera på tillväxtmarknader innebär
större förlustrisk än att investera på utvecklade marknader, bland
annat på grund av faktorer som större politiska och regelmässiga
risker samt skatte-, valutakurs- och likviditetsrisker.
2 Fonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper. Dessa
är känsliga för börssvängningar som kan vara lättrörliga och
förändras väsentligt på kort tid.
Alla investeringar innebär risker. Denna fond erbjuder inga garantier
mot förlust eller att fondens mål kommer att uppnås.

Värdet på tillgångar i fonden kan öka och minska som en följd av
valutakursfluktuationer.
Fonden kan förlora pengar om en enhet (en motpart) med vilken
fonden gör affärer blir ovillig eller oförmögen att uppfylla sina
skyldigheter till fonden.
Under extrema marknadsvillkor kan vissa värdepapper bli svåra att
värdera eller sälja till önskad kurs. Detta kan påverka fondens
förmåga att uppfylla önskemål om inlösen i god tid.
Fonden kan förlora pengar som en följd av ett fel eller en försening i
driftsprocesser och i system däribland men inte begränsat till
tredjepartsleverantörer som gör fel eller vars fel påverkar
administrationen.
När andelsklassen beskrivs som "säkrad" används
valutaäskringstekniker som kommer att minska, men inte eliminera,
valutors växelkursrisk. Att en valuta är säkrad har särskilt och inte
nödvändigtvis att göra med fondens valutor. Sådana tekniker leder
också till ytterligare risker och kostnader.

AVGIFTER
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att
driva fonden samt för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar din investerings potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift

5.00%

Inlösenavgift

0.00%

Dessa är maximibelopp som vi kan ta ut från dina pengar innan
de investeras och innan vi betalar ut behållningen efter en
försäljning av din investering. I vissa fall kan du komma att betala
mindre. Du ska tala med din ekonomiska rådgivare om detta.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I
vissa fall kan du komma att betala mindre. Du kan få mer
information om detta från din ekonomiska rådgivare.
De årliga avgifterna anges per den 30.09.2020. Den omfattar inte:
resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall);
portföljtransaktionskostnader, utom vid en tecknings-/inlösenavgift
som betalas av fonden när du köper eller säljer andelar i en annan
kollektiv investeringsfond.
En bytesavgift kan tas ut enligt prospektet. För mer information om
avgifter, se prospektet.
För mer information om avgifter, se prospektet som finns på
www.aberdeenstandard.com.

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

2.06%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

0.00%

TIDIGARE RESULTAT
Indian Equity Fund, A Acc USD Andelar, den 31 december 2020
Avkastning i %

Tidigare avkastning är inte en vägledning om framtida resultat.
Avkastningen redovisas med avgifterna avdragna och väger inte in
några tecknings-, inlösen- eller bytesavgifter, enligt vad som anges i
avsnittet Avgifter.
Avkastningen beräknas i USD.
Fonden lanserades den 1996. Andelsklassen lanserades den 1996.
Resultatmål - MSCI India (USD).

Fond (netto)
Resultatmål - se brödtexten

PRAKTISK INFORMATION
Detta dokument beskriver endast en andelsklass. Det finns andra
andelsklasser tillgängliga.

*Finns på engelska, franska, tyska, italienska och spanska, **Finns
på franska och engelska.

Investerare kan byta sin investering till en annan delfond i
Aberdeen Standard SICAV I. Se fondens prospekt för mer uppgifter.
Mer information om fonden, inklusive prospektet* och de senaste
hel- och halvårsrapporterna**, finns att få kostnadsfritt från
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ("ASI Lux"), 35a,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Telefon: (+352) 46 40 10
820. E-post: asi.luxembourg@aberdeenstandard.com.
Övrig praktisk information, som fondens aktuella andelskurser,
finns på www.aberdeenstandard.com.
Prospektet, års- och interimsrapporter omfattar alla fonder
tillhöriga Aberdeen Standard SICAV I. Även om Aberdeen Standard
SICAV I är en enda juridisk person, är investerarnas rättigheter i
denna fond begränsade till tillgångarna i fonden.
Fondens förvaringsinstitut och administratör är BNP Paribas
Securities Services, Luxemburgfilialen.
Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga
skattesituation.
ASI Lux kan endast hållas ansvarigt på grund av ett yttrande i detta
dokument som är missledande, oriktigt eller inkonsekvent med de
relevanta delarna i fondens prospekt.
Uppgifter om den uppdaterade UCITS V-ersättningspolicyn,
inklusive men inte begränsat till beskrivningen av hur ersättningar
och förmåner beräknas, och de personer som ansvarar för
tilldelning av ersättningar och förmåner inklusive
sammansättningen av ersättningskommittén finns på
www.aberdeenstandard.com. En papperskopia kan erhållas
kostnadsfritt på begäran hos förvaltningsbolaget.
Aberdeen Standard SICAV I är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) enligt
2010 års UCITS-lag. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18/02/2021.
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av CSSF och har sitt säte på adressen 35a avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg.

