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Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το
αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το
νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της
επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να
αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

GLOBAL LIFE SCIENCES FUND
Κατηγορία U$acc ISIN: IE00BFRSYJ83
Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο Janus Henderson Capital Funds plc
Στόχοι και επενδυτική πολιτική
Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη της επένδυσής σας
διαχρονικά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εστιάζει σε επενδύσεις σε μετοχές
εταιρειών του τομέα της βιοτεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
'Σκοπός των εταιρειών του τομέα της βιοτεχνολογίας είναι η κάλυψη
υφιστάμενων ιατρικών αναγκών ή η αύξηση της αποτελεσματικότητα του
συστήματος υγείας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε κλάδους όπως των
φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατρικών μηχανημάτων, των υπηρεσιών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της γεωργίας. Το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες οι οποίες αναμένεται να έχουν
αναπτυξιακές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών με τέτοιες
προοπτικές ως αποτέλεσμα της χρήση προϊόντων τεχνολογίας,
ευρεσιτεχνιών ή άλλων εξελίξεων της αγοράς στον τομέα της
βιοτεχνολογίας.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες κάθε μεγέθους,
συμπεριλαμβανομένων μικρότερων εταιρειών.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα
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αποσκοπώντας στη μείωση των κινδύνων ή των δαπανών του
χαρτοφυλακίου. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ενδέχεται επίσης να
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποδόσεων ή εισοδημάτων για το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε άλλους τύπους επιλέξιμων
επενδύσεων που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Γενικά μπορείτε να προχωρείτε σε πώληση των μεριδίων σας καθημερινά
(δηλ. κάθε εργάσιμη ημέρα για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο).
Αυτή η κατηγορία μεριδίων δε σας διανέμει τα έσοδα αλλά τα
επανεπενδύει με στόχο την αύξηση του κεφαλαίου σας.
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Η κατηγορία υπολογίζεται βάσει ιστορικών δεδομένων και βασίζεται στις
κινήσεις των τιμών στην κατηγορία μεριδίων (μεταβλητότητα), ως εκ
τούτου ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη των μελλοντικών
κινδύνων. Η αναφερόμενη κατηγορία κινδύνου δε διασφαλίζεται και
ενδέχεται να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου.
Η χαμηλότερη κατηγορία δε συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.
Αυτή η κατηγορία μεριδίων ανήκει στην κατηγορία 6 λόγω των
αυξομειώσεων της αξίας της στο παρελθόν.
Η κατηγορία κινδύνου δε λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους κινδύνους
που ενέχει η επένδυση σε αυτήν την κατηγορία μεριδίων:
Αμοιβαίο Κεφάλαιο εν είδει συνιστώσας (Component Fund): Αυτό το
αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο ως μία από αρκετές
συνιστώσες ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων που χαρακτηρίζεται από
διασπορά. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά το ποσοστό
του χαρτοφυλακίου τους που επενδύεται σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Επενδυτικός κίνδυνος: Η αξίας των επενδύσεών σας και κάθε εισόδημα
από αυτές μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
μπορεί να μην επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του. Όταν πωλείτε τα
μερίδιά σας, η αξία τους μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που
καταβάλατε για την αγορά τους.
Μετοχές: Οι μετοχές ενδέχεται να απολέσουν την αξία τους με
ταχύτατους ρυθμούς και, συνήθως, ενέχουν υψηλότερους κινδύνους από

ό,τι τα ομόλογα ή τα μέσα χρηματαγοράς. Κατά συνέπεια, η αξία της
επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί.
Μικρότερες εταιρείες: Οι μετοχές εταιρειών μικρού και μεσαίου
μεγέθους ενδέχεται να είναι πιο ασταθείς από τις μετοχές μεγαλύτερων
εταιρειών και, κατά καιρούς, η αποτίμηση ή η πώληση των μετοχών στον
επιθυμητό χρόνο και στις επιθυμητές τιμές ενδέχεται να είναι δυσχερής,
αυξάνοντας τον κίνδυνο ζημιών.
Χώρα ή περιοχή: Εάν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μεγάλη έκθεση σε
συγκεκριμένη χώρα ή γεωγραφική περιοχή, το επίπεδο κινδύνου που
ενέχει είναι υψηλότερο σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου ενός Αμοιβαίου
Κεφαλαίου που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διασπορά.
Επενδυτική εστίαση: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εστιάζει σε συγκεκριμένους
κλάδους ή επενδυτικά θέματα και ενδέχεται να επηρεάζεται σημαντικά
από παράγοντες όπως οι αλλαγές στο καθεστώς κρατικής εποπτείας, ο
αυξημένος ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμών, οι τεχνολογικές εξελίξεις και
άλλα αρνητικά γεγονότα.
Παράγωγα: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα
με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου ή την αποδοτικότερη διαχείριση
του χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, αυτό γεννά άλλους κινδύνους,
συγκεκριμένα, τον κίνδυνο ότι ο αντισυμβαλλόμενος του παραγώγου
ενδέχεται να αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί
στοιχεία ενεργητικού σε νομίσματα πέραν του νομίσματος βάσης του ή
επενδύετε σε μια κατηγορία μεριδίων που εκφράζεται σε διαφορετικό
νόμισμα από εκείνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εκτός αν πρόκειται για
«αντισταθμισμένη» κατηγορία), η αξία της επένδυσής σας μπορεί να
επηρεαστεί από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Για αναλυτικότερη εξήγηση των κινδύνων, ανατρέξατε στην ενότητα
«Παράγοντες Κινδύνου και Ειδικά Θέματα» του Ενημερωτικού
Δελτίου.

Επιβαρύνσεις
Με αυτές τις επιβαρύνσεις πληρώνεται το λειτουργικό κόστος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των εξόδων εμπορικής διάθεσης και
διανομής. Γενικά, μειώνουν το ποσό αύξησης της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά
την επένδυσή σας
Επιβάρυνση εισόδου
Επιβάρυνση εξόδου

Καμία
Καμία

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά
σας πριν από την επένδυσή τους και πριν από την καταβολή των
προσόδων της επένδυσής σας.

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους
Τρέχουσα επιβάρυνση

Οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται αποτελούν τα μέγιστα μεγέθη. Σε
μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώνετε μικρότερο ποσό. Μπορείτε
να μάθετε τις πραγματικές χρεώσεις που ισχύουν στην περίπτωσή σας από
το χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
Η τρέχουσα επιβάρυνση βασίζεται στα έξοδα του προηγούμενου έτους για
το έτος που λήγει τον Δεκέμβριος 2018. Το μέγεθος αυτό δε λαμβάνει
υπόψη το κόστος συναλλαγής του χαρτοφυλακίου και ενδέχεται να
μεταβάλλεται από έτος σε έτος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες
λεπτομέρειες για τις επιβαρύνσεις ανατρέχοντας στην ενότητα Fees and
Expenses στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
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Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις
Αμοιβή επίδοσης
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Οι προηγούμενες επιδόσεις δε λαμβάνουν
υπόψη οποιαδήποτε επιβάρυνση εισόδου,
εξόδου ή μετατροπής, ωστόσο,
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Η έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε
στις 31 Μαρτίου 2000. Αυτή η κατηγορία
άρχισε να εκδίδει μερίδια στις 31
Οκτωβρίου 2013.
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Πρακτικές πληροφορίες
Θεματοφύλακας είναι η Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
Το Janus Henderson Global Life Sciences Fund είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Janus Henderson Capital Funds plc, ενός αμοιβαίου κεφαλαίου
τύπου ομπρέλα με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι
διαχωρισμένο από τα υπόλοιπα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Janus Henderson Capital Funds plc. Το παρόν έγγραφο περιγράφει μια κατηγορία
μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο
τύπου ομπρέλα.
Περισσότερες πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, των ετήσιων και των εξαμηνιαίων εκθέσεων μπορούν
να λαμβάνονται χωρίς χρέωση στα Αγγλικά (το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται και στα Γαλλικά και Ιταλικά.) από την Janus Capital Funds plc, Earlsfort
Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland ενώ δημοσιεύονται και στον ιστότοπο JanusHenderson.com.
Πληροφορίες για την τρέχουσα πολιτική αμοιβών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής του τρόπου υπολογισμού των
αμοιβών και παροχών και της ταυτότητας των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την πληρωμή αμοιβών και παροχών, διατίθενται στη διαδικτυακή
τοποθεσία www.janushenderson.com/ukpa/documents-finder. Έγγραφο αντίτυπο των πληροφοριών διατίθεται χωρίς χρέωση, κατόπιν αιτήματος, από
τον σύμβουλο επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την Janus Capital International Limited.
Οι τελευταίες τιμές των μεριδίων καθώς και περισσότερες πρακτικές πληροφορίες διατίθενται από την έδρα του διαχειριστή της Janus Henderson Capital
Funds plc, Citibank Europe plc, στη διεύθυνση 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, κατά τη διάρκεια του συνήθους εργάσιμου ωραρίου.
Γενικά, κατόπιν συναίνεσης των μελών του ΔΣ, μπορείτε να μετατρέπετε τα μερίδιά σας στην αντίστοιχη κατηγορία μεριδίων ενός άλλου επιμέρους
αμοιβαίου κεφαλαίου της Janus Henderson Capital Funds plc. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα Exchange of Shares του
ενημερωτικού δελτίου.
Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Ιρλανδίας. Αναλόγως με τη χώρα διαμονής σας, το γεγονός
αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην προσωπική φορολογική σας κατάσταση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορολογικό σας
σύμβουλο.
Η Janus Henderson Capital Funds plc μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο που είναι παραπλανητική,
ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
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Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.
Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς κατά τις 13/2/2019.

