
Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å
hjelpe deg forstå hva som er involvert og risikoene forbundet med å investere i dette underfondet. Du anbefales å lese det, slik at du kan foreta en
informert beslutning om du skal investere eller ikke.

Pictet - Robotics
("Underfondet") er et underfond i Pictet ("Fondet").

P EUR ("Andelsklassen") – ISIN LU1279334210
Fondet forvaltes av Pictet Asset Management (Europe) S.A. ("Forvaltningsselskapet"), en del av Pictet Group

Mål og investeringspolitikk
MÅL
Å øke verdien av din investering.
PORTEFØLJEAKTIVA
Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper som bidrar til,
eller tjener på, utviklinger inne robotikk og muliggjørende teknologier.
Underfondet investerer over hele verden, inklusive fremvoksende markeder
og fastlands-Kina.
DERIVATER OG STRUKTURERTE PRODUKTER
Underfondet kan bruke derivater til å redusere forskjellige risikoer (sikring)
og til effektiv porteføljeforvaltning, og kan bruke strukturerte produkter for
å skaffe seg eksponering mot porteføljeaktiva.
UNDERFONDETS VALUTA
USD
INVESTERINGSPROSESS
I den aktive forvaltningen av Underfondet bruker forvalteren en
kombinasjon av markeds- og fundamental bedriftsanalyse til å velge
verdipapirer som tilbyr fordelaktige vekstutsikter til en rimelig pris.
Definisjoner begreper som brukes

Derivater Finansinstrumenter der verdien er knyttet til én eller flere renter,
aksjekurser eller andre verdier.
Fremvoksende markeder Markeder bestående av mindre økonomisk
utviklede nasjoner, som for eksempel nasjoner i Asia, Afrika, Øst-Europa
og Latin-Amerika.
Aksjer Verdipapirer som representerer en andel av et selskaps
forretningsresultater.
Strukturerte produkter Verdipapirer som ligner derivater, men med definert
risiko- eller avkastningsegenskaper.

Andelsklassens egenskaper
Beregnet på investorer som forstår risikoene til dette Underfondet og som
planlegger å investere i 5 år eller mer. Dette er en klasse med
akkumuleringsandeler, noe som betyr at eventuelle inntekter som tjenes
gjenspeiles av andelskursen. Ordre om kjøp, bytte eller innløsning av
andeler, behandles vanligvis på hver dag som er en full bankvirkedag i
Luxembourg.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko

1 2 3 4 5 6 7

Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning

Andelsklassen er gitt denne risikokategorien på grunn av kursvariasjoner
som skyldes dens valuta og karakteren til underfondets investeringer og
strategi. Den viste risikokategorien er basert på historiske opplysninger og
er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige
risikoprofil. Risikokategorien som er vist er ingen målsetting eller garanti
og kan endre seg over tid. Laveste kategori betyr ikke en risikofri
investering. Underfondet har ingen kapitalgaranti eller tiltak for å beskytte
aktiva.
Underfondet kan bli eksponert mot vesentlige risikoer som kanskje ikke
gjenspeiles i tilstrekkelig grad av den syntetiske risikoindikatoren og som
kan ha en effekt på dets utvikling:

- Risiko forbundet med finansielle derivater: giringen som følger av
derivater forsterker tap under visse markedsforhold.

- Motpartsrisiko: det oppstår tap når en motpart ikke innfrir sine
forpliktelser vedrørende kontrakter, som for eksempel derivater som
omsettes utenfor børs.

- Investeringer i fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for
endringer i de økonomiske, politiske, skattemessige og juridiske
forholdene, samt svindel.

- Investeringer i fastlands-Kina kan være underlagt kapitalrestriksjoner og
transaksjonskvoter (for eksempel QFII- og RQFII-regimene). Underfondet
kan bli oppleve vanskeligheter eller forsinkelser med å håndheve sine
rettigheter i eventuelle tvister.

- De kinesiske handelsprogrammene innenfor "Stock Connect" kan være
utsatt for tilleggsrisikoer relatert til eiendomsrettigheter, klarering og
oppgjør, handelskvoter og operasjonelle problemer.

- Operasjonell risiko: tap som skyldes menneskelige feil, systemsvikt, feil
verdivurdering og feil bevaring av aktiva.

Det står mer informasjon i prospektet.
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Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å dekke kostnadene ved å drive
underfondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse
gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.
Start-, konverterings- og sluttgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen
tilfeller kan du betale mindre. Dette kan du finne ut fra din finansrådgiver
eller fondsdistributør.
Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for perioden som ble
avsluttet 31 desember 2017. Dette tallet kan variere fra år til år. Det
omfatter ikke prestasjonshonorarer og porteføljens transaksjonskostnader,
med unntak av start-/sluttgebyrer betalt av underfondet når det kjøper eller
selger andeler i en annen kollektiv investeringsordning.
Du finner mer informasjon om gebyrer i delen som heter "Gebyrer og
kostnader" i fondets prospekt, som er tilgjengelig på
assetmanagement.pictet

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter at du investerer
Startgebyr (til distributøren) Opptil 5.00%

Sluttgebyr (til distributøren) Opptil 3.00%

Konverteringsgebyr (til distributøren) Opptil 2.00%
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra din kapital før den investeres og før provenyet
av investeringen utbetales.

Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i løpet av et år
Løpende gebyrer 1.99%

Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår
Prestasjonshonorar Ingen prestasjonshonorar

Tidligere utvikling

Andelsklassen ble lansert 07 oktober 2015 (underfondet 07 oktober
2015). Tidligere avkastning sier ikke noe om fremtidig avkastning.
Diagrammet viser fondets utvikling etter betaling av alle gebyrer, inklusive
gebyrer for porteføljetransaksjoner. Tidligere utvikling er beregnet i EUR.
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Praktisk informasjon

- Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tlf.: +352 467171-1, Faks: +352 467171-7667.

- Fondets prospekt, den siste årsberetningen og halvårsrapportene og
annen informasjon om fondet er tilgjengelig kostnadsfritt, på engelsk
eller fransk, fra fondets forretningskontor, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tlf.: +352 467171-1.

- De siste andelskursene og annen praktisk informasjon er tilgjengelig fra
fondets forretningskontor.

- Skattelovgivningen i Storhertugdømmet Luxemburg kan ha en effekt på
investorens egen skatteposisjon.

- Fondet 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 dokumentet beskriver én andelsklasse i ett av fondets underfond,
mens prospektet og perioderapportene dekker hele fondet.

- Eiendelene og gjelden til fondets forskjellige underfond er adskilt.
Følgelig er rettighetene til investorer og kreditorer overfor ett underfond
begrenset til kapitalen i dette underfondet.

- Forutsatt at de innfrir adgangsvilkårene, har investorer rett til å bytte
sine andeler mot andeler i en annen klasse i dette underfondet eller i et
annet underfond. Mer informasjon om hvordan man kan benytte seg av
denne rettigheten, er tilgjengelig fra fondets forretningskontor.

- Opplysninger om den oppdaterte godtgjørelsespolitikken, herunder, men
ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder
beregnes, hvilke personer som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og goder,
samt sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, hvis aktuelt, er
tilgjengelig på www.group.pictet/PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy
og et papireksemplar er tilgjengelig kostnadsfritt på anmodning til
forvaltningsselskapets forretningskontor.

Fondet er godkjent i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert per 24 mai 2018.
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