Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity
Portfolio ("porteføljen")
Class E Shares (Acc.) (Snap)
(ISIN: LU0245182059)
en afdeling i Goldman Sachs Funds ("fonden")

Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om
denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.
Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det
lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er
forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om
eventuel investering

Porteføljen forvaltes af Goldman Sachs Asset Management Fund
Services Limited ("Forvalteren"), som tilhører Goldman Sachskoncernen.

Mål og investeringspolitik
1 Porteføljen søger at opnå kapitaltilvækst på længere sigt.
1 Porteføljen er hovedsageligt sammensat af aktier eller

1 Referenceindekset er S&P Developed Small Cap Index (Total Return Net)

lignende
instrumenter i virksomheder, uanset hvor i verden de er hjemmehørende,
som har en markedsværdi, der ikke er højere end værdien af den
virksomhed med den højeste markedsværdi i S&P Developed Small Cap
Index på investeringstidspunktet. Porteføljen kan også investere i
virksomheder, som ikke opfylder dette krav. Porteføljen anvender COREstrategien, en multifaktoriel ejerskabsmodel, der er udviklet af Goldman
Sachs, som sigter efter at forudsige værdipapirers afkast.
1 Porteføljen investerer højst en tredjedel af sine aktiver i obligationer
udstedt af virksomheder eller offentlige enheder, konvertible værdipapirer
(værdipapirer, der kan ombyttes til andre typer værdipapirer),
pengemarkedsinstrumenter og ikke-aktierelaterede instrumenter.
1 Porteføljen kan anvende derivater med henblik på effektiv
porteføljeforvaltning, risikostyring og til investeringsformål for derved at
søge at øge afkastet. Et derivat er en kontrakt mellem to eller flere parter,
hvor værdien af derivatet afhænger af andre underliggende aktivers
stigende eller faldende værdi.
1 Aktier i porteføljen kan indløses dagligt (på alle bankdage) efter
anmodning.

(EUR). Der vil blive taget hensyn til dette referenceindeks (i porteføljens
basisvaluta) under porteføljeforvaltningen. De bør dog være opmærksom
på, at dette muligvis ikke er tilfældet, og at afkastet kan afvige væsentligt
fra resultaterne af det angivne referenceindeks.
1 ”CORE®” er et registreret servicemærke tilhørende Goldman Sachs & Co.
1 Afkast beregnes rullende og indgår i værdien af Deres investering.
1 Porteføljens valuta er USD. Aktieklassevalutaen er EUR.
1 For fuld beskrivelse af investeringsmål og investeringspolitik
henvises De til prospektet.
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Risikoprofilen er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et
pålideligt billede af porteføljens fremtidige risikoprofil. Den viste
risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden. Den laveste
kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Det er muligt, at
en portefølje, der har en lavere risikoprofil, faktisk kan falde mere i værdi
end en portefølje med en højere risikoprofil.
Porteføljen er i kategori 6, da den overvejende investerer i aktier og lignende
instrumenter i virksomheder med en lavere markedsværdi, som typisk har
større kursudsving end værdipapirer i virksomheder med en højere
markedsværdi.
Kapitalen er ikke garanteret.

Andre væsentlige risici:

1 Markedsrisiko: Værdien af aktiverne i porteføljen bestemmes typisk af
en række faktorer, herunder hvor høj en grad af tillid handelsmarkedet har
til aktiverne.
1 Operationel risiko: Porteføljen kan opleve væsentlige tab som følge af
menneskelige fejl, system- og/eller procesfejl eller utilstrækkelige
procedurer og kontroller.
1 Likviditetsrisiko: Porteføljen kan muligvis ikke altid finde en anden part,
der er villig til at købe et aktiv, som porteføljen ønsker at sælge, og det
kan påvirke porteføljens evne til at imødekomme anmodninger om
indløsning.
1 Valutakursrisiko: Ændringer i valutakurser kan give et mindre eller større
afkast end investoren forventer, uafhængigt af indtjeningen fra aktiverne.
Hvis investeringsteknikker anvendes i et forsøg på at mindske risikoen for
valutaudsving (risikoafdækning), er disse muligvis ikke effektive.
Risikoafdækning medfører også yderligere risici forbundet med derivater.
1 Depositarrisiko: Tab i porteføljen kan forårsages af en depotbanks eller
underordnet depotinstitutions insolvens, manglende opfyldelse af
diligenspligt eller anden pligtforsømmelse i forbindelse med dennes
ansvar for opbevaring af porteføljens aktiver.

1 Derivatrisiko:

Afledte finansielle instrumenter eller derivater er yderst
følsomme over for værdiændringer i det underliggende aktiv, som de er
baseret på. Visse derivater kan resultere i tab, der er højere end det
oprindeligt investerede beløb.
1 Modpartsrisiko: En part, som porteføljen handler med, kan muligvis være
ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, hvilket kan medføre tab.
1 Risiko ved nye vækstmarkeder: Nye vækstmarkeder udgør
sandsynligvis en større risiko som følge af lavere likviditet og en mulig
mangel på tilstrækkelige finansielle, juridiske, sociale, politiske og
økonomiske forhold, beskyttelse og stabilitet samt en usikker
skattemæssig stilling.
1 Risiko ved virksomheder med lav markedsværdi: Investering i
værdipapirer i mindre, relativt ukendte virksomheder kan indebære en
større risiko som følge af mindre sikre vækstperspektiver,
lavere likviditetsgrad (se likviditetsrisiko) og små virksomheders større
følsomhed over for skiftende økonomiske forhold.
1 Modelrisiko: Investeringsrådgiveren anvender avancerede modeller, der
er udviklet af Goldman Sachs, til valg af investeringer til porteføljen.
Investeringer, der er valgt ved brug af disse modeller, kan give et andet
resultat end forventet som følge af modellens konstruktion, input eller
andre faktorer.
1 For nærmere oplysninger om de risici, der er forbundet med at
investere i porteføljen, henvises De til afsnittet ”Risikoovervejelser”
i prospektet, som De bør diskutere med deres professionelle
rådgivere.

Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde porteføljens løbende
omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og
distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

De eventuelt angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er
maksimumsbeløb, og i visse tilfælde betaler De muligvis mindre. De kan få
yderligere oplysninger om dette hos Deres professionelle rådgivere.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Beløbet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der sluttede
i november 2018. Dette tal kan variere fra år til år. Heri indgår ikke
omkostningerne ved transaktioner (herunder skatter og mæglerprovisioner)
samt eventuelle omkostninger ved låntagning, som betales af porteføljens
aktiver og kan påvirke afkastet af Deres investering, samt eventuelle
resultatbetingede honorarer.

Indtrædelsesgebyr

4.00%

Udtrædelsesgebyr

intet

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres /
før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt over et år
Løbende gebyrer

1.96%

For yderligere oplysninger om gebyrer henvises De til fondens
prospekt, afsnittet ”Honorarer og omkostninger” og det relevante
tillæg til porteføljen.

Gebyrer afholdt under visse særlige forhold
Resultatbetinget honorar

intet

Tidligere resultater
Class E Shares (Acc.) (Snap) (LU0245182059)
S&P Developed Small Cap Index (Total Return Net) (EUR)

Porteføljen blev lanceret i august 2006. Aktieklassen blev lanceret i
juni 2007.
Eventuelle tidligere resultater er beregnet i EUR og angives som en
procentvis ændring af porteføljens nettoværdi ved årets slutning
(minus alle gebyrer). Hvis tidligere resultater ikke er vist, foreligger
der ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere
resultater.

%

De skal være opmærksom på, at tidligere resultater ikke er
retningsgivende for fremtidige resultater, som kan variere.

Praktiske oplysninger
Depositar: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Yderligere oplysninger: Prospektet, årsberetninger og halvårsberetninger
samt de seneste aktiekurser kan rekvireres gratis hos fondens hjemsted,
forvalteren, administrationsselskabet eller porteføljens distributører.
Prospektet fås på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk.
Dette dokument gælder for en enkelt portefølje i fonden, og prospektet, årsog halvårsberetninger gælder for hele fonden.
Fonden er et investeringsselskab med adskilt ansvar mellem porteføljerne
under luxembourgsk lov. Aktiverne i den portefølje, De har investeret i, bør
derfor ikke anvendes til at afholde forpligtelserne i andre porteføljer. Dette
er imidlertid ikke prøvet i andre jurisdiktioner.
Skift mellem porteføljer: Aktier kan erhverves i andre aktieklasser og i
andre valutaer, sådan som det muligvis er anført i prospektet. Deltagerne
kan anmode om, at deres aktier i en aktieklasse i en portefølje ombyttes til
en anden aktieklasse i en anden portefølje i henhold til de betingelser, der
fremgår af prospektet (der kan gælde visse gebyrer).

Ansvarserklæring: Fonden kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette
dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse
med de relevante dele i fondens prospekt.
Skattelovgivning: Denne porteføljes investeringer kan være underlagt
beskatning i de lande, den investerer i. Porteføljen er desuden underlagt
skattelovene og -reglerne i Luxembourg. Det kan få indvirkning på Deres
personlige skattemæssige stilling og påvirke Deres investering. For
yderligere oplysninger bør De kontakte Deres professionelle rådgivere.
Vederlagspolitik: Oplysninger om forvalterens opdaterede vederlagspolitik,
herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af hvordan vederlag og
goder fastlægges og reguleres af forvalteren, findes på https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/en/pds-and-regulatory/important-additional-information/GSAMFSL%20-%20Compensation%20Policy%20Statement.pdf, og en papirkopi er tilgængelig gratis efter anmodning herom.

Denne Fond er godkendt i Luxembourg og overvåges af Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Luxembourg). Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. Denne centrale
investorinformation er korrekt pr. 28/02/2019.

