Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Dette er obligatorisk
informasjon som skal hjelpe deg med å forstå betingelsene og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du
kan foreta en begrunnet beslutning om hvorvidt du skal investere.

BMO Global Low Volatility Alpha Equity Fund, et underfond av
BMO Investments (Ireland) plc
Klasse A US$ Accumulating ISIN IE00B6R33267
Mål og investeringspolicy
Fondet sikter mot å oppnå en avkastning som tilsvarer eller er bedre enn
MSCI All Country World Index med lavere volatilitet. Fondet investerer
hovedsakelig i globale, børsnoterte aksjer med lav risiko i selskaper som på
kjøpstidspunktet har minimum markedsverdi på USD 100 millioner. Fondet
investerer i selskaper som antas å være undervurdert. Fondet forventes å
være diversifisert.
Transaksjonskostnadene for porteføljen betales fra fondets eiendeler i
tillegg til gebyrene oppført i avsnittet om gebyrer nedenfor, og kan
redusere avkastningen.

Fondet kan investere i andre typer investeringer som angitt i
fondets prospekt.
Denne andelsklassen har ikke til hensikt å utdele overskudd og gevinster.
Du kan selge andelene dine på alle virkedager for bankene i Dublin
og London ved å levere en søknad til administrator, State Street Fund
Services (Ireland) Limited, innen kl 11.00 (irsk tid) på slike virkedager.
Anbefaling: dette fondet er kanskje ikke det rette for investorer som
planlegger å trekke ut pengene sine på kort sikt.

Fondet kan investere, uten begrensning, i pengemarkedsinstrumenter for
midlertidige defensive formål.
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Denne risikokategorien er basert på historiske data og er ikke nødvendigvis
en pålitelig indikasjon på fremtidig risikoprofil for dette fondet.
Risikokategorien som vises, er ikke garantert å forbli uendret, og kan
endres over tid. Den laveste risikokategorien betyr ikke at investeringen er
"risikofri". Fondet er i kategori 4 fordi endringene i kursen på fondets
andeler vanligvis har vært moderate.
Fondet kan også bli eksponert for vesentlige risikoer som risikoindikatoren
ikke fanger opp i tilstrekkelig grad. Disse kan omfatte:

Markedsrisiko: verdien av eiendelene i fondet er vanligvis avhengig av en
rekke faktorer, herunder tilliten i markedene der eiendelene omsettes.
Valutarisiko: investering i eiendeler lydende på annen valuta enn
andelsklassens valuta eksponerer investeringens verdi
mot valutakurssvingninger.
Likviditetsrisiko: det kan hende at fondet ikke kan selge eller kjøpe visse
investeringer på egnet tidspunkt eller til en rimelig pris.
Operasjonell risiko: forvaltningsmessige, forretningsmessige eller
administrative prosesser, herunder prosesser i forbindelse med sikring av
eiendeler, kan slå feil og føre til tap.
En mer detaljert forklaring på disse og andre risikoer er å finne under
avsnittet om risikofaktorer i fondsprospektet.

Gebyrer for dette fondet
Gebyrene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert
kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer
potensiell vekst i investeringen din.
Engangsgebyrer før eller etter en investering
Tegningsgebyr
1.50%
Innløsningsgebyr
1.50%
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før det investeres
eller før investeringsavkastningen betales ut.

Avgifter som belastes fondet over ett år
Løpende avgift

1.05%

Gebyrer som belastes fondet på visse vilkår

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp som kan bli
endret. Noen ganger betaler du mindre. Du kan få opplysninger om
inngangs- og utgangsgebyrer ved å henvende deg til din finansielle
rådgiver eller ved å kontakte distributøren.
Inngangs- og utgangsgebyrene omfatter et gebyr på inntil 1,00% som
fondet kan ta for å dekke kostnadene ved fondets kjøp og salg av
verdipapirer, og for å opprettholde fondets verdi.
Tallet som vises for løpende gebyrer, er basert på avgifter og omkostninger
for året som ble avsluttet 31. desember 2018. Dette tallet vil kunne variere
fra ett år til et annet. Dette tallet er eksklusive transaksjonskostnader for
porteføljen.
Det kan ilegges et byttegebyr på høyst 5%.

Resultatgebyr

ingen

Ytterligere opplysninger om gebyrer er å finne i avsnittet om avgifter og
omkostninger i fondets prospekt.

Historisk avkastning
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Historiske resultater gir ingen veiledning om fremtidig avkastning.
De historiske resultatene for denne andelsklassen innbefatter løpende
gebyrer. Fondet ble lansert i 2013. De historiske resultatene er beregnet i
USD.
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Praktisk informasjon
Depotmottaker:
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ytterligere opplysninger:
Ytterligere opplysninger om dette fondet, blant annet prospektet og de siste
års- og halvårsrapportene kan fås gratis på engelsk fra administrator, State
Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2, Irland. Flere andelsklasser er tilgjengelige for dette fondet.
Ytterligere opplysninger kan fås fra administrator.
Dette dokumentet gjelder spesielt fondet og andelsklassene angitt i
begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet og års- og halvårsrapportene
utarbeides imidlertid for hele paraplyen. Andre dokumenter med
nøkkelinformasjon for investorer er tilgjengelige for andre underfond
og andelsklasser.
Du kan bytte andelene dine inn i andeler i en annen andelsklasse i fondet
eller andre underfond innenfor BMO Investments (Ireland) plc. Ytterligere
opplysninger er å finne i prospektet.
Fondet er et underfond av BMO Investments (Ireland) plc, som er et
paraplyfond der underfondene har adskilt ansvar. Aktiva og passiva for
dette fondet er i henhold til lovgivningen adskilt fra de andre underfondene i
BMO Investments (Ireland) plc.

Policy for godtgjørelse:
Informasjon om selskapets nåværende policy for godtgjørelse, herunder en
beskrivelse av hvordan godtgjørelse og vederlag beregnes, og navnene på
dem som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og vederlag, er tilgjengelig
på www.bmo.com/pyrford. En papirkopi av denne informasjonen gis gratis
til investorer på forespørsel.
Andre praktiske opplysninger:
De siste andelskursene samt andre praktiske opplysninger kan fås fra
administrator, State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir
Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.
Skattelovgivning:
Irsk skattelovgivning kan ha betydning for din personlige beskatning. Rådfør
deg med en skatterådgiver dersom du trenger mer informasjon.
Ansvarserklæring:
BMO Investments (Ireland) plc kan holdes ansvarlig kun på grunnlag av
noe som står i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i
samsvar med de aktuelle delene av fondets prospekt.
Spesifikk aksjeklasseinformasjon
Klasse A US$ Accumulating Aksjene er valgt som representative for
klassen A Euro Accumulating Shares (IE00BYMJ8G49).

Dette fondet er godkjent i Irland og regulert av Irlands sentralbank. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 18. februar 2019.

