
Disclaimer: Dit promotiedocument wordt uitgegeven door Pictet Asset Management 
(Europe) SA. Het richt zich niet tot en is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door 
enige persoon of entiteit die inwoner is van of gevestigd is in enige plaats, staat, land of 
rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik zou 
indruisen tegen wet- of regelgeving. 
Uitsluitend de laatste versie van de fondsprospectus, de KIID (Essentiële 
Beleggersinformatie), de reglementen, het jaarverslag en het halfjaarverslag mogen 
beschouwd worden als officiële publicaties van het fonds op basis waarvan 
beleggingsbesluiten worden genomen. Deze documenten zijn beschikbaar op 
assetmanagement.pictet of bij Pictet Asset Management (Europe) SA, 15, avenue J. F. 
Kennedy, L-1855 Luxemburg. 
Dit promotiemateriaal wordt slechts ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als 
vervanging van de volledig fondsdocumentatie en van enige informatie die beleggers 
moeten verkrijgen van hun financiële tussenpersonen met betrekking tot hun belegging in 
aandelen of participatiebewijzen van de in dit document vermelde fondsen. 
De informatie, opinies en ramingen vermeld in dit document weerspiegelen een oordeel op 
de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Pictet 
Asset Management (Europe) SA heeft geen stappen ondernomen teneinde te waarborgen 
dat de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen geschikt zijn voor een bepaalde 
belegger en dit document vervangt niet een eigen onafhankelijke beoordeling. De fiscale 
behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de 
toekomst gewijzigd worden. 
Alvorens een beleggingsbesluit te nemen, wordt elke belegger aangeraden te controleren of 
deze belegging geschikt is, rekening houdend met zijn kennis en zijn ervaring in financiële 
zaken, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie, of om specifiek professioneel 
advies in te winnen.  
De waarde en de opbrengsten verbonden met de effecten of financiële instrumenten 
vermeld in dit document kunnen zowel dalen als stijgen en als gevolg hiervan is het mogelijk 
dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. De risicofactoren worden 
vermeld in de fondsprospectus en het is niet de bedoeling om deze volledig in dit document 
te herhalen. 
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige 
resultaten. De behaalde resultaten gelden exclusief de commissies en vergoedingen die 
berekend worden bij inschrijving op of terugkoop van aandelen. 
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