
Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.
Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige
og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici,
der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet
for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

BMO LGM Global Emerging Markets Smaller Companies Fund
Class B USD Accumulating Shares (ISIN IE00BQ713V97), en afdeling i BMO Investments II (Ireland) plc.
Fonden administreres af LGM Investments Limited.

Mål og investeringspolitik
Fonden søger at opnå langfristet vækst af din investering. Den
forsøger at opnå dette ved at investere fortrinsvist i kapitalandele
(aktier) i en bred vifte af virksomheder som er grundlagt i, eller opnår
en betydelig del af disses omsætning og profit fra, nye
vækstmarkeder. Fonden kan også investere en del af sine aktiver i
grænsemarkeder. Vækst- og grænsemarkeder er markeder på et
tidligt stade i deres udvikling, hvilket typisk indebærer en højere risiko
og potentielt højere afkast end udviklede markeder.

Fonden udvælger virksomheder af høj kvalitet efter fire kriterier: en
bæredygtig virksomhedsmodel, robuste regnskaber, en direktion
som består af erfarne ledere samt et klart interessefællesskab
mellem majoritets- og minoritetsaktionærer. Værdiansættelse,
likviditet, investeringsafkast og evnen til at skabe frit cashflow er også
vigtige faktorer når vi udvælger aktier.

Fonden kan også anvende derivater til at opnå eksponering for dets
målmarkeder, administrere risiko og hjælpe med at opnå fondens
mål. Et derivat er et finansielt instrument hvis værdi er baseret på
resultaterne af et andet finansielt aktiv, et indeks eller en investering.

Omkostninger ved porteføljetransaktioner betales med fondens
aktiver sammen med de gebyrer som nævnes i afsnittet Gebyrer,
nedenfor, og dette kan forringe afkastet.

Fonden kan investere i andre typer af tilgængelige investeringer som
beskrives i prospektet.

Klasse B akkumulerende aktier holdt i US dollars udbetaler dividende
én gang om året i forbindelse med afslutningen på fondens
regnskabsår den 31. december. Disse geninvesteres i stedet for at
blive udbetalt til Dem.

De kan sælge Deres aktier på alle hverdage hvor banker i Dublin og
London er åbne ved at indsende en anmodning til forvalteren, State
Street Fund Services (Irland) Limited senest klokken 16.00 irsk tid
fire hverdage inden den pågældende dag.

Fonden har ikke nogen minimumsgrænse for ihændehaverperiode.
Men den vil muligvis ikke være egnet for investorer, som ønsker at
trække deres penge ud inden for 5 år.

Risk/reward-profil
Tabellen over risk/reward-indikator viser fondens kategori med hensyn
til dens potentielle risiko og afkast. Jo højere kategori, jo større potentielt
afkast, men også større risiko for at tabe midler. Kategoriseringen er
baseret på tidligere data, kan ændre sig med tiden og giver ikke
nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Det
markerede område i tabellen nedenfor viser fondens kategori i risk/
reward-indikatoren.

Typisk lavere afkast,
lavere risiko

Typisk højere afkast,
højere risiko

1 2 3 4 5 6 7

Risikokategorien er baseret på historiske data og giver ikke
nødvendigvis en pålidelig indikation af fondens fremtidige risikoprofil.
Der gives ingen garanti for, at den viste risikoprofil vil forblive den
samme, og den kan ændres over tid. Laveste risikokategori betyder
ikke, at investeringen er "risikofri".

Markedsværdirisiko: Aktier i mindre virksomheder handles typisk i
mindre antal, og er udsat for større prisudsving end aktier i større
virksomheder.

Risiko ved nye markeder og pionermarkeder: Værdipapirer i nye
markeder og pionermarkeder kan være forbundet med større risici, fordi
disse markeder på grund af regulatoriske, politiske, økonomiske og
sociale faktorer kan være mindre stabile end udviklede markeder.
Derudover er pionermarkeder typisk mindre likvide og kan have større
udsving i kurser og valutaer end mere etablerede markeder.

Valutarisiko: Ved investering i aktiver, som er denomineret i en anden
valuta end fondens, vil værdien af investeringen blive eksponeret over
for valutakursudsving.

Likviditetsrisiko: Fonden vil muligvis ikke være i stand til at sælge eller
købe visse investeringer på et hensigtsmæssigt tidspunkt eller til en
rimelig pris.

Modpartsrisiko: Der er en risiko for, at en modpart i en af fonden indgået
finansiel kontrakt ikke returnerer penge eller instrumenter tilhørende
fonden.

Derivatrisiko: Hvis der anvendes derivater til at opnå, øge eller mindske
eksponering over for et aktiv, et indeks eller en investering, vil disse
derivater kunne påvirke fondens risikoprofil.

For nærmere forklaring af disse og øvrige risici henvises til afsnittet
"Risk Factors" i fondens prospekt.
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Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde fondens løbende
omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med fondens
markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser
investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr 1,00%
Udtrædelsesgebyr 4,00%

Dette er de beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres, og før investeringsprovenuet udbetales. I nogle tilfælde
betaler De muligvis mindre, og De bør tale med Deres finansielle
rådgiver om dette.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer 1,15%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige
omstændigheder
Resultatbetinget honorar INTET

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale
beløb som kan opkræves. I visse tilfælde opkræves du muligvis
mindre. Du kan få oplyst de faktiske indtrædelses- og
udtrædelsesgebyrer af din finansielle rådgiver eller ved at kontakte
LGM Investments Limited.
Indtrædelses- og udtrædelsesgebyret omfatter et gebyr på op til 1,0
procent som fonden kan beholde for at dække omkostningerne ved
fondens køb og salg af værdipapirer og at opretholde fondens værdi.
Det viste beløb af løbende gebyrer er et estimat af gebyrerne, da
aktie-/enhedsklassen er relativt ny og ikke har tilstrækkelige resultater
til at vi kan udregne beløbet præcist. Dette beløb kan variere fra år
til år.
Beløbet af løbende gebyrer omfatter ikke omkostninger ved
porteføljetransaktioner, undtagen i tilfælde af et indtrædelses-/
udtrædelsesgebyr afholdt af investeringsinstituttet ved køb og salg
af enheder i et andet institut for kollektiv investering.
Hvis du vil vide mere om gebyrer, bedes du læse afsnittet "Fees and
Expenses" (Gebyrer og Omkostninger) i fondens prospekt.

Tidligere resultater
Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investor nyttige
oplysninger om tidligere resultater.

Oprettelsesdato for Fonden: 01-08-2017.
Oprettelsesdato for aktie- eller andelsklassen: 07-11-2017.
De tidligere resultater for denne aktieklasse tager højde for løbende
gebyrer, eksklusive ind- og udtrædelsesgebyrer.

Praktiske oplysninger
Depotselskab: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Yderligere oplysninger: Nærmere oplysninger om denne fond, som f.eks.
prospektet og seneste årsrapport og halvårsrapport, kan rekvireres vederlagsfrit, på engelsk, fra administrationsselskabet, State Street Fund
Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. Der kan investeres i forskellige aktieklasser inden for denne
fond. For nærmere oplysninger, kontakt venligst administrationsselskabet.
Dette dokument er specifikt for den fond og aktieklasse, der er anført i starten af dokumentet. Prospektet samt års- og halvårsrapporterne
udarbejdes imidlertid for hele paraplyen. Der findes andre dokumenter med central investorinformation for andre afdelinger og aktieklasser.
De kan omlægge Deres aktier til aktier af en anden klasse eller afdeling inden for BMO Investments II (Ireland) plc. Se venligst prospektet
for nærmere oplysninger.
BMO LGM Global Emerging Markets Smaller Companies Fund er en afdeling af BMO Investments II (Ireland) plc, en paraplyfond med
særskilt hæftelse mellem afdelingerne. Aktiver og forpligtelser for denne fond er ved lov adskilt mellem BMO Investments II (Ireland) plc's
afdelinger indbyrdes.
Øvrige praktiske oplysninger: De seneste aktiekurser, og andre praktiske oplysninger, kan rekvireres fra administrationsselskabet, State
Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.
Oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik, herunder en beskrivelse af hvorledes aflønning og vederlag udregnes og navnene på de
ansvarlige for uddeling af vederlag, kan findes på www.bmogam.com. Et trykt eksemplar af disse oplysninger kan også rekvireres vederlagsfrit.
Skattelovgivning: Deres personlige, skattemæssige stilling kan muligvis påvirkes af irsk skattelovgivning. De bør rådføre Dem med en
skatterådgiver, hvis De ønsker nærmere oplysninger.
Ansvarserklæring: BMO Investments II (Ireland) plc drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige
eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af fondens prospekt.
Oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik, herunder en beskrivelse af hvorledes aflønning og vederlag udregnes og navnene på de
ansvarlige for uddeling af vederlag, kan findes på www.bmogam.com. Et trykt eksemplar af disse oplysninger kan også rekvireres vederlagsfrit.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 13-07-2018.
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