
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att
läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

BMO Global Low Volatility Alpha Equity Fund, en delfond av
BMO Investments (Ireland) plc

Class A US$ Accumulating ISIN IE00B6R33267

Mål och placeringsinriktning

Fonden har som mål att uppnå en avkastning som motsvarar eller
överstiger MSCI All Country World Index men med lägre volatilitet. Fonden
investerar huvudsakligen i globalt noterade aktier med låg risk från företag
som vid köptillfället har ett marknadsvärde på minst 100 miljoner US-dollar.
Fonden investerar i företag som anses vara undervärderade. Fonden
förväntas vara diversifierad.
Portföljens transaktionskostnader betalas med fondens tillgångar. Dessa är
utöver de avgifter som anges i avsnittet "Charges" nedan och kan minska
fondens avkastning.
I tillfälligt defensivt syfte kan fonden utan begränsningar investera
i penningmarknadsinstrument.

Fonden kan investera i andra typer av godkända investeringar enligt vad
som anges i fondens informationsbroschyr.
Denna andelsklass har inte för avsikt att dela ut nettointäkter och vinster.
Du kan sälja dina andelar varje dag som banker i Dublin och London har
öppet för affärsverksamhet genom att skicka din ansökan till
administratören State Street Fund Services (Ireland) Limited senast kl.
11.00 (irländsk tid) en sådan dag.
Rekommendation: Denna delfond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar på kort sikt.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risker Högre risker

Lägre avkastning Högre avkastning
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Riskkategorin baseras på historiska data som kan vara ett otillförlitligt mått
på fondens framtida riskprofil. Riskkategorin för denna fond är inte
garanterad att förbli oförändrad utan kan variera med tiden. Den lägsta
kategorin innebär inte en riskfri investering. Fonden tillhör kategori 4
eftersom förändringarna i priset på dess andelar brukar vara måttliga.
Fonden kan även exponeras för andra betydande risker som inte helt
återspeglas i risk/avkastningsindikatorn. Dessa risker kan omfatta:

Marknadsrisk: Värdet på fondens tillgångar är normalt avhängigt av ett
antal faktorer, däribland förtroendet på den marknad där de handlas.
Valutarisk: Att investera i tillgångar noterade i en annan valuta än
andelsklassens valuta innebär att värdet på din investering utsätts för risker
förknippade med valutakursförändringar.
Likviditetsrisk: Fonden kanske inte har möjlighet att sälja eller köpa vissa
investeringar vid en lämplig tidpunkt eller till ett rimligt pris.
Operativ risk: Risken att processer förknippade med förvaltning,
affärshändelser och administration, inklusive förvaring av tillgångar, ska
misslyckas och leda till förlust.
En mer detaljerad beskrivning av dessa och andra risker finns i avsnittet
"Risk Factors" i fondens Informationsbroschyr.



Avgifter

De avgifter du betalar används till att betala fondens driftskostnader,
inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar.
Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift 1.50%
Inlösenavgift 1.50%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan den investeras och innan
vinsten för din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgift 1.05%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift ingen

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är de maximala avgifter som
kan tas ut. I vissa fall kan du få betala mindre. För mer information om de
faktiska tecknings- och inlösenavgifterna, kontakta din finansiella rådgivare
eller distributör.
Tecknings-/inlösenavgiften inkluderar en avgift på upp till 1,00% som kan
behållas av fonden i syfte att täcka kostnaden för att köpa eller sälja
värdepapper och för att bevara värdet på fonden.
Siffran för årliga avgifter bygger på avgifter och kostnader för det år som
avslutades den 31 december 2018. Denna siffra kan variera från år till år.
Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader.
En bytesavgift på högst 5% kan tillkomma.
Mer information om avgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i
fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat

%
Q BMO Global Low Volatility Alpha Equity Fund A US$ Accumulating
Q MSCI AC World Daily TR Net USD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11,0 1,0 6,1 16,8 -4,0
4,2 -2,4 7,9 24,0 -9,4

Tidigare resultat kan vara ett otillförlitligt mått på framtida resultat.
Tidigare resultat för denna andelsklass har beräknats med hänsyn till årliga
avgifter. Fonden lanserades 2013. Tidigare resultat har beräknats i USD.

Praktisk information

Förvaringsinstitut:
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Ytterligare information:
Mer information om fonden, däribland informationsbroschyren samt de
senaste års- och halvårsrapporterna, finns på engelska och kan erhållas
kostnadsfritt från fondens administratör State Street Fund Services (Ireland)
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Det finns flera
andelsklasser i den här fonden. Kontakta administratören om du vill ha
mer information.
Detta faktablad med basfakta för investerare gäller den fond och den
andelsklass som anges i början av dokumentet. Informationsbroschyren
samt års- och halvårsrapporterna utarbetas dock för hela paraplyfonden.
Faktablad finns också tillgängliga för andra delfonder och andelsklasser.
Du kan byta dina andelar till andelar i en annan andelsklass i fonden eller i
en annan delfond inom BMO Investments (Ireland) plc. Läs mer om detta
i informationsbroschyren.
Fonden är en delfond inom BMO Investments (Ireland) plc, som är en
paraplyfond med separat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att
fondens tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag från de övriga
delfonderna i BMO Investments (Ireland) plc.

Ersättningspolicy:
Uppgifter om företagets uppdaterade ersättningspolicy, inklusive en
beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, samt vilka de
personer är som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner,
finns på www.bmo.com/pyrford. En papperskopia med denna information
finns också tillgänglig på begäran utan kostnad.

Annan praktisk information:
De senaste andelskurserna och annan praktisk information kan erhållas
från administratören State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir
Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Skattelagstiftning:
Den skattelagstiftning som tillämpas i Irland kan ha inverkan på din
personliga skattesituation. Konsultera din skatterådgivare för
mer information.

Ansvarsmeddelande:
BMO Investments (Ireland) plc kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Särskild information för andelsklassen
Aktiekategori A US$ Accumulating är representativ för aktiekategorin A
Euro Accumulating (IE00BYMJ8G49).

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 Februari 2019.
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