Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van
zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

European Smaller Companies Fund, een in euro luidend compartiment van de Standard Life Investments Global SICAV,
kapitalisatieaandelen categorie D (ISIN:LU0306632687). Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. is de
Beheermaatschappij.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het fonds streeft naar langetermijngroei door voornamelijk te beleggen in
aandelen van kleinere bedrijven die worden genoteerd op de Europese
aandelenmarkten, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk.
Het fonds wordt actief beheerd door ons beleggingsteam, dat bij de selectie van
aandelen tracht te profiteren van de kansen die het team heeft geïdentificeerd.
Het fonds kan derivaten gebruiken om de risico's of de kosten te beperken, of
om extra kapitaal of inkomsten te genereren tegen een proportioneel risico
(efficiënt portefeuillebeheer). Derivaten zullen enkel worden gebruikt voor
afdekking of om blootstelling te bieden die zou kunnen worden verwezenlijkt
door beleggingen in de activa waarin het fonds voornamelijk is belegd. Het

gebruik van derivaten wordt gecontroleerd om zeker te stellen dat het fonds
niet wordt blootgesteld aan buitensporige of onbedoelde risico's.
Alle inkomsten die het fonds ontvangt, zoals dividendinkomsten, zullen worden
herbelegd.
De beleggers kunnen iedere normale werkdag aandelen kopen en verkopen.
Aanbeveling: het fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan
zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Beleggers dienen zich ervan te
vergewissen dat hun risicobereidheid overeenstemt met het risicoprofiel van
het fonds vooraleer ze beleggen.
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Deze indicator weerspiegelt de volatiliteit van de aandelenkoers van het fonds
tijdens de afgelopen vijf jaar, wat dan weer de volatiliteit weerspiegelt van de
onderliggende activa waarin het fonds belegt. Historische gegevens bieden
geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
De huidige categorie is niet gewaarborgd en kan veranderen als de volatiliteit
van de activa waarin het fonds belegt verandert.
De laagste categorie betekent niet risicoloos.
Het fonds is ingedeeld in de categorie {5} vanwege de mate waarin volgende
risicofactoren van toepassing zijn:

van derivaten kan ertoe leiden dat het fonds een hefboom heeft (waarbij de
economische blootstelling en daardoor het potentiële verlies van het fonds
groter is dan het bedrag dat het heeft belegd) en in dergelijke
marktomstandigheden kan het hefboomeffect de verliezen vergroten. Het
fonds maakt niet uitgebreid gebruik van derivaten.
Het fonds hanteert één swing pricing-methode ter bescherming tegen de
verwateringsimpact van transactiekosten. Een verandering in de
prijszettingsbasis zal leiden tot een schommeling in de gepubliceerde koers van
het fonds.
Alle beleggingen gaan gepaard met een zeker risico. Dit fonds biedt geen
waarborg tegen verliezen, en garandeert niet dat de doelstelling van het fonds
zal worden verwezenlijkt.
De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor de
toekomstige resultaten en de toekomstige resultaten zijn niet gewaarborgd. De
prijs van de activa en de inkomsten die zij genereren kunnen zowel dalen als
stijgen en kunnen niet worden gewaarborgd; de mogelijkheid bestaat dat een
belegger minder terugkrijgt dan zijn aanvankelijke belegging.

(a) Het fonds belegt in aandelen en met aandelen verwante effecten. Deze zijn
gevoelig voor fluctuaties op de aandelenmarkten, die volatiel kunnen zijn en
ingrijpend kunnen veranderen binnen een korte termijn.

Inflatie tast de koopkracht van uw belegging en inkomsten aan.

(b) Het fonds kan beleggen in aandelen en met aandelen verwante effecten
van Europese opkomende markten. Beleggen op opkomende markten gaat
gepaard met een groter risico van verlies dan beleggen op ontwikkelde
markten, door factoren zoals de grotere risico's op het vlak van de politiek,
belastingen, economie, valuta's, liquiditeit en reglementen.

Het fonds kan geld verliezen als een entiteit (tegenpartij) waarmee het zaken
doet niet bereid of niet in staat is haar verplichtingen aan het fonds na te
komen.

(c) De aandelen van kleinere bedrijven zijn mogelijk minder liquide en meer
volatiel dan die van grotere bedrijven.
(d) Met het gebruik van derivaten gaan risico's gepaard van lagere liquiditeit,
aanzienlijk verlies en hogere volatiliteit in ongunstige
marktomstandigheden in, zoals problemen bij marktspelers. Het gebruik

De waarde van de in het fonds gehouden activa kan stijgen en dalen als gevolg
van wisselkoersschommelingen.

In extreme marktomstandigheden zijn sommige effecten soms moeilijk te
waarderen of te verkopen tegen de gewenste prijs. Dit zou een impact kunnen
hebben op de mogelijkheden van het fonds om tijdig te voldoen aan
inkoopverzoeken.
Het fonds kan geld verliezen als gevolg van een storing of vertraging in
operationele processen, inclusief, maar niet beperkt tot, externe providers die
storingen ondervinden of failliet gaan.

Kosten
De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het fonds,
met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen
betaalt u mogelijk minder - u verneemt hier meer over bij uw financieel
adviseur.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten van het op 31-122018 afgesloten boekjaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het omvat
niet: de prestatievergoedingen (in voorkomend geval) en de
portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap/uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij het kopen of verkopen van
effecten van een andere instelling voor collectieve belegging.

Instapvergoeding:

5,00%

Uitstapvergoeding:

0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden
voordat het belegd wordt/voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten:

0,96%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken
Geen

Prestatievergoeding:

Er kan een conversievergoeding van 0,5% worden geheven in uitzonderlijke
omstandigheden als u uw belegging overzet naar een ander fonds van
Standard Life Investments Global SICAV.
Voor meer informatie over de kosten kunt u de volgende onderdelen van het
prospectus raadplegen: 'Issuing and Company Charges'; 'Redemption of
Shares'. Het prospectus is beschikbaar op www.standardlifeinvestments.com

In het verleden behaalde resultaten
European Smaller Companies Fund, kapitalisatieaandelen D, 31 december 2018
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De resultaten zijn berekend over de vermelde periode op basis van de
aandelenprijs van deze categorie. Ze houden geen rekening met eventuele
instap-, uitstap- of omzettingsvergoedingen, maar wel met de lopende kosten,
zoals vermeld in het onderdeel 'Kosten'.

Het fonds is geïntroduceerd in 2007. De aandelencategorie is geïntroduceerd in
2007.
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Bron: Aberdeen Standard Investments

Praktische informatie
Bewaarder: The Bank of New York Mellon NV, Luxemburgs filiaal
Voor meer informatie over de Standard Life Investments Global SICAV (de
'SICAV'), inclusief het prospectus, de jaarverslagen en -rekeningen, de
halfjaarlijkse verslagen en de recentste prijzen van de aandelen verwijzen wij
naar www.standardlifeinvestments.com, waar deze documenten kosteloos
beschikbaar zijn.
De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een
beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de
identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de
beloning en de uitkeringen, met inbegrip van de samenstelling van de
beloningscommissie, vindt u op www.standardlifeinvestments.com. Een
papieren exemplaar kunt u op verzoek gratis opvragen bij het hoofdkantoor
van de Vennootschap.
De belastingwetten van het land van vestiging van het fonds kunnen een
impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. kan enkel aansprakelijk
worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen
van het prospectus van het fonds is.
Het fonds biedt nog andere aandelencategorieën aan. U vindt meer informatie
in het prospectus. De SICAV is een paraplustructuur met diverse
compartimenten. Deze Essentiële Beleggersinformatie is specifiek voor het
fonds en de aandelencategorie die worden vermeld bovenaan op dit document.
Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor
de hele paraplustructuur.
De activa en verplichtingen van elk compartiment in de SICAV zijn wettelijk
gescheiden. Dit houdt in dat de activa van het fonds afzonderlijk worden
gehouden van de activa van andere compartimenten en dat vorderingen op
andere compartimenten uw belegging niet zullen beïnvloeden.
De beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omzetten in aandelen van een
ander compartiment binnen de SICAV. Raadpleeg het prospectus voor meer
informatie.

Aan de Standard Life Investments Global SICAV is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). Deze Essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 4-7-2019
Aberdeen Standard Investments is een merk van de beleggingsactiviteiten van Aberdeen Asset Management en Standard Life Investments.
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