
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.

BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund
Share Class W USD Accumulating Shares (ISIN IE00BZCTLS48), een subfonds van BMO Investments II (Ireland) plc.
Het Fonds wordt beheerd door LGM Investments Limited.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging te vergroten
op lange termijn. Het streeft ernaar dit te doen door voornamelijk te
beleggen in aandelen van een ruim scala aan bedrijven die zijn
gevestigd in, of een aanzienlijk deel van hun inkomsten en winsten
boeken in, opkomende markten over de hele wereld en die
aantrekkelijke dividenden betalen. Opkomende markten zijn markten
die zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevinden, wat
doorgaans gepaard gaat met hogere risico's, en potentieel hogere
opbrengsten, dan bij ontwikkelde markten.

Het fonds selecteert kwaliteitsbedrijven op basis van vier
sleutelcriteria: duurzame bedrijfsmodellen, solide balansen,
bewezen managementteams en een duidelijke afstemming van de
belangen tussen de meerderheids- en  minderheidsaandeelhouders.
Ook waarderingen, marktkapitalisatie, liquiditeit en de aan
aandeelhouders betaalde dividenden zijn belangrijke factoren bij de
effectenselectie.

Het fonds kan derivaten gebruiken om blootstelling te verwerven aan
zijn doelmarkten, het risico te beheren en te helpen de doelstelling
van het fonds te verwezenlijken. Een derivaat is een financieel
instrument waarvan de waarde is gebaseerd  op het rendement van
een ander financieel actief, index of belegging.

De benchmark waarmee het rendement van het fonds wordt
vergeleken, is de MSCI Emerging Markets Index (nettodividenden
herbelegd). Het fonds is niet verplicht een dergelijke index te volgen.

De portefeuilletransactiekosten worden betaald uit de activa van het
fonds, naast de kosten die zijn uiteengezet in het onderstaande deel
“Kosten”, en kunnen het rendement van het fonds verminderen.

Het fonds kan beleggen in andere types van in aanmerking komende
beleggingen, die zijn uiteengezet in het prospectus.

Aandelen van Categorie W USD Accumulating keren één keer per
jaar een dividend uit, doorgaans na het einde van het boekjaar van
het fonds op 31 december, dat wordt herbelegd in plaats van aan u
te worden uitbetaald.

U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken
in Dublin, Hongkong en Londen geopend zijn voor handel, door een
aanvraag in te dienen bij het administratiekantoor, State Street Fund
Services (Ireland) Limited, vóór 16.00 uur (Ierse tijd) op de werkdag
voorafgaand aan die dag.

Er bestaat voor dit Fonds geen minimale periode voor het
aanhouden. Het kan echter niet geschikt zijn voor beleggers die van
plan zijn hun geld in minder dan 5 jaar terug te trekken.

Risico- en opbrengstprofiel
De tabel met risico's en opbrengsten toont hoe het Fonds presteert op
het gebied van potentiële risico's en opbrengsten. Hoe hoger de
rangschikking, hoe groter de potentiële opbrengsten maar hoe groter
ook de kans op verlies. Dit is gebaseerd op gegevens uit het verleden
en kan na verloop van tijd veranderen, het is daarom mogelijk niet een
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
Het gearceerde gebied in de onderstaande tabel toont de rangschikking
van het Fonds wat betreft de risico's en opbrengsten.

Meestal lagere opbrengsten,
lager risico

Meestal hogere opbrengsten,
hoger risico

1 2 3 4 5 6 7

De risicocategorie is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk
geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het
fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan variëren
in de tijd. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging.

Het fonds is ingedeeld in categorie 5 omdat de schommelingen in de
prijs van zijn aandelen groot en/of frequent zijn geweest.

Het fonds kan ook zijn blootgesteld aan andere risico's die niet
voldoende worden gedekt door de risico-indicator. Deze kunnen
omvatten:

Risico met betrekking tot de opkomende markten: effecten in
opkomende markten kunnen een hoger risico inhouden omdat deze
markten vanwege reglementaire, politieke, economische en sociale
factoren onstabieler kunnen zijn dan ontwikkelde markten.

Valutarisico: beleggen in activa die luiden in een andere valuta dan die
van het fonds stelt de waarde van de belegging bloot aan
wisselkoersschommelingen.

Liquiditeitsrisico: het fonds is mogelijk niet in staat bepaalde
beleggingen te kopen of te verkopen op een geschikt moment of voor
een redelijke prijs.

Tegenpartijrisico: een tegenpartij bij een financieel contract met het
fonds is mogelijk niet in staat geld of instrumenten aan het fonds terug
te geven.

Derivatenrisico: indien derivaten worden gebruikt om blootstelling aan
een actief, index of belegging te verkrijgen, vergroten of verkleinen,
kunnen deze derivaten een impact hebben op het risicoprofiel van het
fonds.

Transactierisico: beheer-, bedrijfs- of administratieprocessen, inclusief
die met betrekking tot de bewaring van activa, kunnen falen, wat kan
leiden tot verliezen.

Raadpleeg voor een meer gedetailleerde uitleg over deze en andere
risico’s het hoofdstuk “Risicofactoren” in het prospectus van het fonds.
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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
investering.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding 5,50%
Uitstapvergoeding 3,50%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald. In sommige gevallen kunt u minder
betalen. Praat hierover met uw financieel adviseur.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken
Lopende kosten 1,80%

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan
het Fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding GEEN

De getoonde instap- en uitstapvergoeding zijn de maximumbedragen
die in rekening mogen worden gebracht. In sommige gevallen kunt
u minder betalen. De huidige instap- en uitstapvergoeding komt u te
weten van uw financieel adviseur of door met de distributeur contact
op te nemen. Bij de instap- en uitstapvergoeding is een vergoeding
van 0,50% inbegrepen die door het Fonds mag worden ingehouden
om de kosten te dekken van het kopen of verkopen van effecten door
het Fonds en de waarde van het Fonds te behouden. Het cijfer van
de lopende kosten is gebaseerd op de kosten en vergoedingen van
het op 31 december 2017 afgesloten boekjaar. Dit cijfer kan variëren
van jaar tot jaar.  Hierbij is niet inbegrepen:
· Portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van een door de
icbe betaalde instap-/uitstapvergoeding bij aanschaf of verkoop van
rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve
belegging.
Ga voor meer informatie over kosten naar de afdeling Vergoedingen
en Uitgaven in het prospectus van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten

 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

%

2013 2014 2015 2016 2017

Fonds 36,2

Index * 37,3

Bron: FE 2018

In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor
toekomstige resultaten.
Introductiedatum van het Fonds: 22-10-2009.
Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten:
22-7-2016.
Opbrengsten worden berekend in USD.
De in het verleden behaalde resultaten van deze aandelencategorie
houden rekening met de lopende kosten en prestatievergoedingen,
indien van toepassing, exclusief de instap- en uitstapvergoedingen.
* MSCI Emerging Markets

Praktische informatie
Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Nadere informatie: Nadere informatie over dit fonds, zoals het prospectus en
de laatste jaar- en halfjaarverslagen, is kosteloos verkrijgbaar in het Engels bij het administratiekantoor, State Street Fund Services (Ireland)
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Er zijn nog andere aandelencategorieën beschikbaar voor dit fonds. Neem voor
meer informatie contact op met het administratiekantoor. Dit document is specifiek voor het fonds en de aandelencategorie die zijn vermeld
aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor het hele paraplufonds. Voor
andere compartimenten en aandelencategorieën zijn er andere documenten met essentiële beleggersinformatie beschikbaar. U kunt uw
aandelen omzetten naar aandelen van een andere categorie of een ander compartiment in BMO Investments II (Ireland) plc. Raadpleeg
het prospectus voor meer informatie. BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund is een compartiment van BMO
Investments II (Ireland) plc, een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn compartimenten. De activa en verplichtingen
voor dit fonds zijn wettelijk gescheiden tussen de compartimenten van BMO Investments II (Ireland) plc. Overige praktische informatie: De
laatste aandelenprijzen, alsook overige praktische informatie, zijn beschikbaar bij het administratiekantoor, State Street Fund Services
(Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.  Belastingwetgeving: De Ierse belastingwetten kunnen een impact hebben
op uw persoonlijke belastingpositie. Voor meer details dient u een belastingadviseur te raadplegen. Aansprakelijkheidsverklaring: BMO
Investments II (Ireland) plc 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. Informatie over het huidige
beloningsbeleid, inclusief een beschrijving van hoe beloning en voordelen worden berekend en de identiteit van personen die verantwoordelijk
zijn voor d toekenning van beloning en voordelen, vindt u op www.bmogam.com. Daarnaast is een papieren kopie van deze informatie op
verzoek kosteloos verkrijgbaar.

.
Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16-7-2018. N76F
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