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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BG LONG TERM VALUE (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass I GBP – LU1266865101
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta faktablad.

BG LONG TERM VALUE är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Stämmer per den: 12 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i GBP. Fonden
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag med rörligt
kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva investeringar i
överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under del I i den
luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva
investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar direktiv 2009/65/
EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är beroende
av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Delfonden fokuserar på aktiemarknaderna i Europeiska
unionen, Storbritannien och Schweiz. Delfonden strävar efter att överträffa
resultatet för Stoxx Europe 600 Net Return med en rekommenderad
investeringshorisont på fem år.

Placeringsinriktning: Delfonden exponerar alltid minst 60% mot en eller flera
aktiemarknader i ett eller flera länder i Europeiska unionen (inklusive
euroområdets marknader), Storbritannien och Schweiz. Delfonden investerar
även minst 75% i aktier i länder från Europeiska unionen. Delfonden uppfyller
kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en Action”.

Exponering mot valutarisker utanför Europeiska unionen (inklusive
euroområdet), Storbritannien och Schweiz begränsas till 30%. Exponering mot
marknadsrisker utanför Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz
begränsas till 30%.

Placeringsinriktningen bygger på detaljerade kunskaper om
grundförutsättningar och sektordynamik för de företag som portföljen
investerar i samt på investeringsförvaltningsbolagets förmåga att utvärdera
deras börsnoterade instrument och handla med dessa instrument.

Delfondens investeringsstrategi kan leda till att förvaltningsteamet:

Q investerar i små och medelstora aktier (definierat som aktier i företag vars
börsvärde ligger mellan 20 miljoner euro och 1 miljard euro), och att dessa
aktier kan utgöra en betydande del av delfondens tillgångar

Q investerar upp till 25% av delfondens nettotillgångar i företagsobligationer, i
synnerhet obligationer med låga kreditbetyg samt obligationer utfärdade av
offentliga enheter

Q använder derivatinstrument och inbäddade derivat för att skaffa tillräcklig
marknadsexponering, för arbitrage eller för säkring.

Delfonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet för
resultatjämförelse samt beräkning av resultatrelaterade avgifter.
Investeringsförvaltaren begränsas inte på något vis av ett jämförelseindex vid
portföljpositioneringen. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara
fullständig eller betydande. I jämförelseindexet beaktas inte den ESG-strategi
som främjas av delfonden.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i artikel 8 i
förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och avkastningsprofil är
den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje dag
före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som beskrivs i
prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar sig
inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass I lämpar sig endast för institutionella investerare (med undantag
för ”amerikanska personer”). Den rekommenderade investeringsperioden är
minst 5 år.

Den är avsedd för investerare som eftersträvar exponering mot europeiska
aktiemarknader. Produkten uppfyller kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en
Action” (”PEA”). Beloppet det är rimligt att investera i delfonden beror på
investerarens individuella omständigheter och i synnerhet personliga
förmögenhet, aktuella och långsiktiga behov och huruvida denna vill eller inte
vill bli exponerad mot vissa risker. Diversifiering av investeringar
rekommenderas varmt för att minimera exponeringen mot specifika risker.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000,000 GBP.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt enligt
de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt möjlighet
att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de villkor som anges
i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls åtskilda
enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond inte kan
påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera sina andelar till
andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt beskrivningen i avsnittet om
konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt övrig
praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike och
på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på
grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
en medelhög nivå och kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive kredit- och överexponeringsrisk som uppkommer eftersom
denna produkt kan använda sig av hävstång som uppgår till 2 gånger dess
substansvärde.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så
du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan påverka
fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt, som
tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan
utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Mars 2015 och 31 Mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 Juni 2014 och 28 Juni 2019.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2012 och 30 November 2017.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering £ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 1.234
-87,7%

£ 1.201
-34,6%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 7.682
-23,2%

£ 8.542
-3,1%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 10.574
5,7%

£ 13.250
5,8%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 15.237
52,4%

£ 16.520
10,6%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens värde
väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till investerare eller
skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa
kostnader och hur de påverkar din investering.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I GBP – LU1266865101

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du
innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit (i) att du under
det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så som visas i det neutrala scenariot
samt (ii) att £ 10.000 investeras.

Exempel på investering £ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader £ 235 £ 1.779

Årliga kostnadseffekter* 2,3% 2,7%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,5% före kostnader och 5,8% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till £ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till £ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,08% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

£ 208

Transaktionskostnader 0,27% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

£ 27

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,00% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
överavkastningen jämfört med det som är högst av (A) noll och (B) resultatet för
Stoxx Europe 600® Net Return Index under resultatreferensperioden enligt
definitionen i prospektet. Resultatreferensperioden är fem (5) räkenskapsår, med
rullande tillämpning. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur
bra resultatet för din investering blir.

£ 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att behålla
investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla investeringen längre.
Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på den aktuella värderingsdagen.
Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade innehavstidens slut kan påverka din
investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info. Du
kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike eller per e-post
till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna informera dig om vart du ska
rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865101/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 5 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865101/en/KID/.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I GBP – LU1266865101

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865101/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865101/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BG LONG TERM VALUE (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass P EUR – LU1266865283
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta faktablad.

BG LONG TERM VALUE är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Stämmer per den: 12 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i EUR. Fonden
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag med rörligt
kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva investeringar i
överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under del I i den
luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva
investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar direktiv 2009/65/
EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är beroende
av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Delfonden fokuserar på aktiemarknaderna i Europeiska
unionen, Storbritannien och Schweiz. Delfonden strävar efter att överträffa
resultatet för Stoxx Europe 600 Net Return med en rekommenderad
investeringshorisont på fem år.

Placeringsinriktning: Delfonden exponerar alltid minst 60% mot en eller flera
aktiemarknader i ett eller flera länder i Europeiska unionen (inklusive
euroområdets marknader), Storbritannien och Schweiz. Delfonden investerar
även minst 75% i aktier i länder från Europeiska unionen. Delfonden uppfyller
kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en Action”.

Exponering mot valutarisker utanför Europeiska unionen (inklusive
euroområdet), Storbritannien och Schweiz begränsas till 30%. Exponering mot
marknadsrisker utanför Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz
begränsas till 30%.

Placeringsinriktningen bygger på detaljerade kunskaper om
grundförutsättningar och sektordynamik för de företag som portföljen
investerar i samt på investeringsförvaltningsbolagets förmåga att utvärdera
deras börsnoterade instrument och handla med dessa instrument.

Delfondens investeringsstrategi kan leda till att förvaltningsteamet:

Q investerar i små och medelstora aktier (definierat som aktier i företag vars
börsvärde ligger mellan 20 miljoner euro och 1 miljard euro), och att dessa
aktier kan utgöra en betydande del av delfondens tillgångar

Q investerar upp till 25% av delfondens nettotillgångar i företagsobligationer, i
synnerhet obligationer med låga kreditbetyg samt obligationer utfärdade av
offentliga enheter

Q använder derivatinstrument och inbäddade derivat för att skaffa tillräcklig
marknadsexponering, för arbitrage eller för säkring.

Delfonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet för
resultatjämförelse samt beräkning av resultatrelaterade avgifter.
Investeringsförvaltaren begränsas inte på något vis av ett jämförelseindex vid
portföljpositioneringen. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara
fullständig eller betydande. I jämförelseindexet beaktas inte den ESG-strategi
som främjas av delfonden.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i artikel 8 i
förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och avkastningsprofil är
den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje dag
före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som beskrivs i
prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar sig
inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass P är tillgänglig (utom för ”amerikanska personer”) efter
förvaltningsbolagets gottfinnande för investerare som uppfyller följande
kriterier: (a) icke-professionella investerare som investerar via en distributör
under omständigheter där distributören i. är förhindrad enligt tillämpliga lokala
lagar eller bestämmelser att erhålla och/eller behålla provisioner eller andra
icke-monetära förmåner och/eller ii. erbjuder oberoende portföljförvaltnings-
eller investeringsråd (med avseende på distributörer som etablerats i
Europeiska unionen så som dessa tjänster definieras i MiFID II) och/eller iii.
tillhandahåller icke-oberoende råd och har avtalat med investeraren att inte
erhålla och behålla någon provision och (b) institutionella investerare. Den
rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Den är avsedd för investerare som eftersträvar exponering mot europeiska
aktiemarknader. Produkten uppfyller kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en
Action” (”PEA”). Beloppet det är rimligt att investera i delfonden beror på
investerarens individuella omständigheter och i synnerhet personliga
förmögenhet, aktuella och långsiktiga behov och huruvida denna vill eller inte
vill bli exponerad mot vissa risker. Diversifiering av investeringar
rekommenderas varmt för att minimera exponeringen mot specifika risker.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000 EUR.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt enligt
de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt möjlighet
att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de villkor som anges
i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls åtskilda
enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond inte kan
påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera sina andelar till
andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt beskrivningen i avsnittet om
konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt övrig
praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike och
på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på
grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
en medelhög nivå och kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive kredit- och överexponeringsrisk som uppkommer eftersom
denna produkt kan använda sig av hävstång som uppgår till 2 gånger dess
substansvärde.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så
du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan påverka
fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt, som
tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan
utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Mars 2015 och 31 Mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 Mars 2014 och 29 Mars 2019.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2012 och 30 November 2017.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering € 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 1.037
-89,6%

€ 1.080
-35,9%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 7.749
-22,5%

€ 8.464
-3,3%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 10.544
5,4%

€ 13.048
5,5%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 15.172
51,7%

€ 16.437
10,5%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens värde
väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till investerare eller
skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa
kostnader och hur de påverkar din investering.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass P EUR – LU1266865283

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du
innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit (i) att du under
det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så som visas i det neutrala scenariot
samt (ii) att € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader € 235 € 1.819

Årliga kostnadseffekter* 2,3% 2,8%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,3% före kostnader och 5,5% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till € 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till € 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,07% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

€ 207

Transaktionskostnader 0,27% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

€ 27

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,01% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
överavkastningen jämfört med det som är högst av (A) noll och (B) resultatet för
Stoxx Europe 600® Net Return Index under resultatreferensperioden enligt
definitionen i prospektet. Resultatreferensperioden är fem (5) räkenskapsår, med
rullande tillämpning. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur
bra resultatet för din investering blir.

€ 1

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att behålla
investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla investeringen längre.
Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på den aktuella värderingsdagen.
Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade innehavstidens slut kan påverka din
investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info. Du
kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike eller per e-post
till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna informera dig om vart du ska
rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865283/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 4 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865283/en/KID/.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass P EUR – LU1266865283

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865283/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865283/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BG LONG TERM VALUE (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass R EUR – LU1266865796
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta faktablad.

BG LONG TERM VALUE är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Stämmer per den: 12 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i EUR. Fonden
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag med rörligt
kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva investeringar i
överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under del I i den
luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva
investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar direktiv 2009/65/
EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är beroende
av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Delfonden fokuserar på aktiemarknaderna i Europeiska
unionen, Storbritannien och Schweiz. Delfonden strävar efter att överträffa
resultatet för Stoxx Europe 600 Net Return med en rekommenderad
investeringshorisont på fem år.

Placeringsinriktning: Delfonden exponerar alltid minst 60% mot en eller flera
aktiemarknader i ett eller flera länder i Europeiska unionen (inklusive
euroområdets marknader), Storbritannien och Schweiz. Delfonden investerar
även minst 75% i aktier i länder från Europeiska unionen. Delfonden uppfyller
kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en Action”.

Exponering mot valutarisker utanför Europeiska unionen (inklusive
euroområdet), Storbritannien och Schweiz begränsas till 30%. Exponering mot
marknadsrisker utanför Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz
begränsas till 30%.

Placeringsinriktningen bygger på detaljerade kunskaper om
grundförutsättningar och sektordynamik för de företag som portföljen
investerar i samt på investeringsförvaltningsbolagets förmåga att utvärdera
deras börsnoterade instrument och handla med dessa instrument.

Delfondens investeringsstrategi kan leda till att förvaltningsteamet:

Q investerar i små och medelstora aktier (definierat som aktier i företag vars
börsvärde ligger mellan 20 miljoner euro och 1 miljard euro), och att dessa
aktier kan utgöra en betydande del av delfondens tillgångar

Q investerar upp till 25% av delfondens nettotillgångar i företagsobligationer, i
synnerhet obligationer med låga kreditbetyg samt obligationer utfärdade av
offentliga enheter

Q använder derivatinstrument och inbäddade derivat för att skaffa tillräcklig
marknadsexponering, för arbitrage eller för säkring.

Delfonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet för
resultatjämförelse samt beräkning av resultatrelaterade avgifter.
Investeringsförvaltaren begränsas inte på något vis av ett jämförelseindex vid
portföljpositioneringen. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara
fullständig eller betydande. I jämförelseindexet beaktas inte den ESG-strategi
som främjas av delfonden.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i artikel 8 i
förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och avkastningsprofil är
den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje dag
före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som beskrivs i
prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar sig
inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass R lämpar sig för alla investerare (med undantag för ”amerikanska
personer”). Den rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Den är avsedd för investerare som eftersträvar exponering mot europeiska
aktiemarknader. Produkten uppfyller kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en
Action” (”PEA”). Beloppet det är rimligt att investera i delfonden beror på
investerarens individuella omständigheter och i synnerhet personliga
förmögenhet, aktuella och långsiktiga behov och huruvida denna vill eller inte
vill bli exponerad mot vissa risker. Diversifiering av investeringar
rekommenderas varmt för att minimera exponeringen mot specifika risker.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000 EUR.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt enligt
de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt möjlighet
att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de villkor som anges
i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls åtskilda
enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond inte kan
påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera sina andelar till
andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt beskrivningen i avsnittet om
konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt övrig
praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike och
på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på
grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
en medelhög nivå och kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive kredit- och överexponeringsrisk som uppkommer eftersom
denna produkt kan använda sig av hävstång som uppgår till 2 gånger dess
substansvärde.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så
du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan påverka
fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt, som
tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan
utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Mars 2015 och 31 Mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 Januari 2016 och 29 Januari 2021.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2012 och 30 November 2017.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering € 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 1.264
-87,4%

€ 1.215
-34,4%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 7.663
-23,4%

€ 8.127
-4,1%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 10.447
4,5%

€ 12.506
4,6%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 15.009
50,1%

€ 15.772
9,5%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens värde
väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till investerare eller
skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa
kostnader och hur de påverkar din investering.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R EUR – LU1266865796

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du
innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit (i) att du under
det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så som visas i det neutrala scenariot
samt (ii) att € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader € 349 € 2.333

Årliga kostnadseffekter* 3,5% 3,6%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,2% före kostnader och 4,6% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till € 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till € 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

3,10% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

€ 310

Transaktionskostnader 0,27% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

€ 27

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,12% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
överavkastningen jämfört med det som är högst av (A) noll och (B) resultatet för
Stoxx Europe 600® Net Return Index under resultatreferensperioden enligt
definitionen i prospektet. Resultatreferensperioden är fem (5) räkenskapsår, med
rullande tillämpning. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur
bra resultatet för din investering blir.

€ 12

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att behålla
investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla investeringen längre.
Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på den aktuella värderingsdagen.
Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade innehavstidens slut kan påverka din
investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info. Du
kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike eller per e-post
till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna informera dig om vart du ska
rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865796/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 6 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865796/en/KID/.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R EUR – LU1266865796

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865796/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865796/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BG LONG TERM VALUE (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass R GBP – LU1266865952
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta faktablad.

BG LONG TERM VALUE är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Stämmer per den: 12 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i GBP. Fonden
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag med rörligt
kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva investeringar i
överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under del I i den
luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva
investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar direktiv 2009/65/
EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är beroende
av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Delfonden fokuserar på aktiemarknaderna i Europeiska
unionen, Storbritannien och Schweiz. Delfonden strävar efter att överträffa
resultatet för Stoxx Europe 600 Net Return med en rekommenderad
investeringshorisont på fem år.

Placeringsinriktning: Delfonden exponerar alltid minst 60% mot en eller flera
aktiemarknader i ett eller flera länder i Europeiska unionen (inklusive
euroområdets marknader), Storbritannien och Schweiz. Delfonden investerar
även minst 75% i aktier i länder från Europeiska unionen. Delfonden uppfyller
kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en Action”.

Exponering mot valutarisker utanför Europeiska unionen (inklusive
euroområdet), Storbritannien och Schweiz begränsas till 30%. Exponering mot
marknadsrisker utanför Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz
begränsas till 30%.

Placeringsinriktningen bygger på detaljerade kunskaper om
grundförutsättningar och sektordynamik för de företag som portföljen
investerar i samt på investeringsförvaltningsbolagets förmåga att utvärdera
deras börsnoterade instrument och handla med dessa instrument.

Delfondens investeringsstrategi kan leda till att förvaltningsteamet:

Q investerar i små och medelstora aktier (definierat som aktier i företag vars
börsvärde ligger mellan 20 miljoner euro och 1 miljard euro), och att dessa
aktier kan utgöra en betydande del av delfondens tillgångar

Q investerar upp till 25% av delfondens nettotillgångar i företagsobligationer, i
synnerhet obligationer med låga kreditbetyg samt obligationer utfärdade av
offentliga enheter

Q använder derivatinstrument och inbäddade derivat för att skaffa tillräcklig
marknadsexponering, för arbitrage eller för säkring.

Delfonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet för
resultatjämförelse samt beräkning av resultatrelaterade avgifter.
Investeringsförvaltaren begränsas inte på något vis av ett jämförelseindex vid
portföljpositioneringen. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara
fullständig eller betydande. I jämförelseindexet beaktas inte den ESG-strategi
som främjas av delfonden.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i artikel 8 i
förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och avkastningsprofil är
den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje dag
före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som beskrivs i
prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar sig
inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass R lämpar sig för alla investerare (med undantag för ”amerikanska
personer”). Den rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Den är avsedd för investerare som eftersträvar exponering mot europeiska
aktiemarknader. Produkten uppfyller kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en
Action” (”PEA”). Beloppet det är rimligt att investera i delfonden beror på
investerarens individuella omständigheter och i synnerhet personliga
förmögenhet, aktuella och långsiktiga behov och huruvida denna vill eller inte
vill bli exponerad mot vissa risker. Diversifiering av investeringar
rekommenderas varmt för att minimera exponeringen mot specifika risker.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000 GBP.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt enligt
de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt möjlighet
att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de villkor som anges
i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls åtskilda
enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond inte kan
påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera sina andelar till
andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt beskrivningen i avsnittet om
konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt övrig
praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike och
på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på
grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
en medelhög nivå och kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive kredit- och överexponeringsrisk som uppkommer eftersom
denna produkt kan använda sig av hävstång som uppgår till 2 gånger dess
substansvärde.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så
du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan påverka
fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt, som
tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan
utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Mars 2015 och 31 Mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 Juni 2014 och 28 Juni 2019.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2012 och 30 November 2017.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering £ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 952
-90,5%

£ 647
-42,2%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 7.625
-23,8%

£ 8.274
-3,7%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 10.508
5,1%

£ 12.791
5,1%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 15.073
50,7%

£ 15.942
9,8%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens värde
väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till investerare eller
skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa
kostnader och hur de påverkar din investering.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R GBP – LU1266865952

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du
innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit (i) att du under
det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så som visas i det neutrala scenariot
samt (ii) att £ 10.000 investeras.

Exempel på investering £ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader £ 339 £ 2.127

Årliga kostnadseffekter* 3,4% 3,3%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,3% före kostnader och 5,1% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till £ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till £ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

3,12% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

£ 312

Transaktionskostnader 0,27% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

£ 27

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,00%. Ingen resultatrelaterad avgift har debiterats i genomsnitt under de senaste
5 åren. Vi debiterar 15% av överavkastningen jämfört med det som är högst av (A)
noll och (B) resultatet för Stoxx Europe 600® Net Return Index under
resultatreferensperioden enligt definitionen i prospektet. Resultatreferensperioden
är fem (5) räkenskapsår, med rullande tillämpning. Det faktiska beloppet kommer
att variera beroende på hur bra resultatet för din investering blir.

£ 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att behålla
investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla investeringen längre.
Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på den aktuella värderingsdagen.
Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade innehavstidens slut kan påverka din
investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info. Du
kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike eller per e-post
till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna informera dig om vart du ska
rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865952/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 3 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865952/en/KID/.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R GBP – LU1266865952

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266865952/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266865952/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BG LONG TERM VALUE (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass I EUR – LU1266864989
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta faktablad.

BG LONG TERM VALUE är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Stämmer per den: 12 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i EUR. Fonden
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag med rörligt
kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva investeringar i
överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under del I i den
luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva
investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar direktiv 2009/65/
EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är beroende
av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Delfonden fokuserar på aktiemarknaderna i Europeiska
unionen, Storbritannien och Schweiz. Delfonden strävar efter att överträffa
resultatet för Stoxx Europe 600 Net Return med en rekommenderad
investeringshorisont på fem år.

Placeringsinriktning: Delfonden exponerar alltid minst 60% mot en eller flera
aktiemarknader i ett eller flera länder i Europeiska unionen (inklusive
euroområdets marknader), Storbritannien och Schweiz. Delfonden investerar
även minst 75% i aktier i länder från Europeiska unionen. Delfonden uppfyller
kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en Action”.

Exponering mot valutarisker utanför Europeiska unionen (inklusive
euroområdet), Storbritannien och Schweiz begränsas till 30%. Exponering mot
marknadsrisker utanför Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz
begränsas till 30%.

Placeringsinriktningen bygger på detaljerade kunskaper om
grundförutsättningar och sektordynamik för de företag som portföljen
investerar i samt på investeringsförvaltningsbolagets förmåga att utvärdera
deras börsnoterade instrument och handla med dessa instrument.

Delfondens investeringsstrategi kan leda till att förvaltningsteamet:

Q investerar i små och medelstora aktier (definierat som aktier i företag vars
börsvärde ligger mellan 20 miljoner euro och 1 miljard euro), och att dessa
aktier kan utgöra en betydande del av delfondens tillgångar

Q investerar upp till 25% av delfondens nettotillgångar i företagsobligationer, i
synnerhet obligationer med låga kreditbetyg samt obligationer utfärdade av
offentliga enheter

Q använder derivatinstrument och inbäddade derivat för att skaffa tillräcklig
marknadsexponering, för arbitrage eller för säkring.

Delfonden förvaltas aktivt och använder jämförelseindexet för
resultatjämförelse samt beräkning av resultatrelaterade avgifter.
Investeringsförvaltaren begränsas inte på något vis av ett jämförelseindex vid
portföljpositioneringen. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara
fullständig eller betydande. I jämförelseindexet beaktas inte den ESG-strategi
som främjas av delfonden.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i artikel 8 i
förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och avkastningsprofil är
den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje dag
före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som beskrivs i
prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar sig
inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass I lämpar sig endast för institutionella investerare (med undantag
för ”amerikanska personer”). Den rekommenderade investeringsperioden är
minst 5 år.

Den är avsedd för investerare som eftersträvar exponering mot europeiska
aktiemarknader. Produkten uppfyller kriterierna för en fransk ”Plan Epargne en
Action” (”PEA”). Beloppet det är rimligt att investera i delfonden beror på
investerarens individuella omständigheter och i synnerhet personliga
förmögenhet, aktuella och långsiktiga behov och huruvida denna vill eller inte
vill bli exponerad mot vissa risker. Diversifiering av investeringar
rekommenderas varmt för att minimera exponeringen mot specifika risker.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000,000 EUR.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt enligt
de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt möjlighet
att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de villkor som anges
i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls åtskilda
enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond inte kan
påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera sina andelar till
andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt beskrivningen i avsnittet om
konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt övrig
praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike och
på www.boussard-gavaudan.com.



Sida 2/3 | Faktablad | 12 Januari 2023

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på
grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
en medelhög nivå och kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive kredit- och överexponeringsrisk som uppkommer eftersom
denna produkt kan använda sig av hävstång som uppgår till 2 gånger dess
substansvärde.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så
du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan påverka
fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt, som
tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan
utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Mars 2015 och 31 Mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 Mars 2014 och 29 Mars 2019.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2012 och 30 November 2017.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering € 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 1.264
-87,4%

€ 1.214
-34,4%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 7.747
-22,5%

€ 8.432
-3,4%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 10.529
5,3%

€ 12.930
5,3%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 15.172
51,7%

€ 16.171
10,1%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens värde
väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till investerare eller
skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa
kostnader och hur de påverkar din investering.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I EUR – LU1266864989

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du
innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit (i) att du under
det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så som visas i det neutrala scenariot
samt (ii) att € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader € 290 € 2.023

Årliga kostnadseffekter* 2,9% 3,1%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,4% före kostnader och 5,3% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till € 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till € 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,08% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

€ 208

Transaktionskostnader 0,27% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

€ 27

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,56% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
överavkastningen jämfört med det som är högst av (A) noll och (B) resultatet för
Stoxx Europe 600® Net Return Index under resultatreferensperioden enligt
definitionen i prospektet. Resultatreferensperioden är fem (5) räkenskapsår, med
rullande tillämpning. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur
bra resultatet för din investering blir.

€ 56

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att behålla
investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla investeringen längre.
Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på den aktuella värderingsdagen.
Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade innehavstidens slut kan påverka din
investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info. Du
kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike eller per e-post
till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna informera dig om vart du ska
rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1266864989/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 7 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1266864989/en/KID/.

BG LONG TERM VALUE, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I EUR – LU1266864989
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