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

Mål och placeringsinriktning
Mål Delfonden strävar efter att öka värdet på din investering på lång
sikt.

Portföljvärdepapper Under normalamarknadsvillkor investerar delfonden
främst i aktier från emittenter världen runt, inklusive på tillväxtmarknader.
Delfonden investerar även i olika typer av finansiella instrument i enlighet
med dess mål. Delfonden kan använda derivat i investeringssyfte eller
för att minska investeringsriskerna (säkring).

Investeringsprocess Fondförvaltarens grundläggande ståndpunkt är att
företag med en växande vinsttillväxt kommer att generera den bästa
absoluta avkastningen. Detta gör att delfonden fokuserar på områden
med hög tillväxt eller där tillväxten ökar på nytt. Delfonden strävar efter
att investera i cirka 50 till 70 företag spridda över olika ekonomiska sektorer
och geografiska områden. Emellanåt kan delfondens exponering mot
valutarisken valutasäkras mot andelsklassens referensvaluta.

Indexet MSCIAll CountryWorld fungerar som referens för fondförvaltarens
investeringsmetod. Indexet tillhandahålls endast som information eftersom
delfonden förvaltasdiskretionärtochportföljenkommerattavvikaväsentligt
från indexet.

Rekommenderad innehavsperiod Delfonden kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom sex år.

Denna andelsklass delar inte ut utdelningen (vilket innebär att eventuella
intäkter i delfonden läggs till andelskursen).

Du kan lämna in en order om köp eller försäljning av andelar i delfonden
varje dag.

Termer att känna till
Aktier Värdepapper som utgör en ägarandel i ett företag.

Derivat Kontrakt vars värde är knutet till ett eller flera värdepap-
per, räntor, valutor, råvaror eller finansindex.

Risk/avkastningsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk (men inte riskfri) Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Delfondens risk/avkastningsvärdering baseras på fondens tidigare volatilitet
(hur mycket och hur snabbt kursen har stigit och sjunkit). Delfondens
volatilitet kan i framtiden vara lägre eller högre, och dess värderade
risk/avkastningsnivå kan därför förändras.

Delfondens risk/avkastningsvärdering speglar följande:

• Delfonden investerar huvudsakligen i aktier,

• Delfonden kan ha tonvikt mot vissa ekonomiska sektorer eller regioner,
även tillväxtmarknader.

Risk/avkastningsvärderingen återspeglar inte de möjliga effekterna av
ovanliga marknadsvillkor eller stora oförutsägbara händelser, vilket kan
förstärka de risker som återspeglas i risk/avkastningsvärderingen.

Delfonden är även exponerad mot följande risker som inte kan återges
fullt ut av risk/avkastningsvärderingen:

Juridiska och skattemässiga risker Delfonden kan påverkas av utländska
juridiska och skattemässiga förändringar, varav vissa kan vara retroaktiva.

Motpartsrisk Delfonden kan förlora pengar om ett företag med vilket
fonden gör affärer blir obenäget att eller inte kan betala sina åligganden
till fonden.
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Avgifter
De avgifter du betalar som investerare i delfonden täcker delfondens
driftskostnader inklusive marknadsförings- och distributionskostnader.
Dessa avgifter minskar avkastningen på din investering.

Beträffande tecknings- och inlösenavgifter kan det bli aktuellt för dig
att betala mindre än de maximala belopp som anges. Rådfråga din
ekonomiska rådgivare. De årliga avgifterna kan variera från ett år till
ett annat och omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner. De årliga
avgifterna är desamma för alla investerare.

För mer information om avgifter, gå till avsnittet ”Avgifter” i fondens
prospekt som finns på www.treetopam.com.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället

Teckningsavgift 5,00% Maximalt belopp som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras.Inlösenavgift 0,00%

Avgifter som debiteras delfonden under året

Årliga avgifter 1,53% Baserat på kostnader för året fram till och
med december 2017.

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad
avgift 12,00%

Vid varje kursberäkningsdatum: 12% av
skillnaden mellan andelskursen och den
högsta andelskursen som delfonden
någonsin uppnått. Under delfondens
senaste räkenskapsår var den
resultatrelaterade avgiften 2,46%.

Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Investeringarnas värde kan bådeminska och öka. Du kanske inte får tillbaka
det belopp du investerade från början.

Siffran för ett visst år anger hur mycket delfonden ökade eller minskade
i värde under det året. Dessa resultat återger de årliga avgifterna inklusive
förvaltningsavgifter och resultatrelaterade avgifter som tas ur delfonden,
men återspeglar inte teckningsavgifter som du kanske behöver betala.

TreeTop Global Opportunities Klass B USD i USD

Andelsklassens bildande: januari 2008
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Praktisk information
Förvaringsinstitut Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Ytterligare information Du kan få ytterligare information om denna
delfond, inklusive prospektet, den senaste årsrapporten och eventuell
därefter utgiven halvårsrapport och den senaste andelskursen från
fondens förvaltningsbolag på adressen 12, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxemburg och påwww.treetopam.com. De kan erhållas kostnadsfritt
på engelska, franska och nederländska.

Skattelagstiftning Delfonden är föremål för beskattning i Luxemburg,
vilken kan påverka din ställning som investerare. Du bör rådfråga en
skatterådgivare innan du investerar i delfonden.

AnsvarighetTreeTopAssetManagement S.A. kan hållas ansvarigt endast
om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Paraplyfond Denna delfond är en delfond i en paraplyfond, vars namn
står högst upp på detta faktablad. Prospektet och de periodiska
rapporterna sammanställs för hela paraplyfonden. För att skydda
investerarna är tillgångar och skulder i varje delfond segregerade
enligt lag från tillgångar och skulder i andra delfonder.

Andra andelsklasser Det finns andra andelsklasser enligt vad som
anges i aktuellt prospekt.

Byten Du kan, enligt villkor, ansöka om att byta din investering till
en annan andelsklass inom ramen för SICAV-fonden. Mer information
finns i prospektet.

En sammanfattning av den uppdaterade ersättningspolicyn för TreeTop
AssetManagement S.A. finns påwww.treetopam.com. Den detaljerade
ersättningspolicynkanerhållas i pappersformatkostnadsfritt påbegäran.

Denna delfond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta
för investerare gäller per den 12 februari 2018.

TreeTop Global SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

www.treetopam.com
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