Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial.
Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
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en delfond i Vontobel Fund
Fonden förvaltas av Vontobel Asset Management S.A., som är en
del av Vontobelkoncernen.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden
utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).

Denna aktivt förvaltade delfond har som mål att uppnå bästa
möjliga kapitaltillväxt på lång sikt.
4 Delfonden investerar huvudsakligen i aktier och aktieliknande
värdepapper. Delfonden kan också inneha likvida medel.
4 Delfonden investerar över hela världen, huvudsakligen i
värdepapper utgivna av företag som erbjuder innovativa tekniska
lösningar för praktiskt taget alla branscher i syfte att minska
klimatförändringarna och föroreningen av luft och vatten.
4 Delfonden kan använda derivat för att uppnå investeringsmålet
och i säkringssyfte.
4 Inom ramen för gällande placeringsbegränsningar kan
förvaltaren efter eget gottfinnande investera för delfondens
räkning.
4 All eventuell avkastning återinvesteras och inkluderas i värdet på
dina andelar.
4 Kostnaderna för att köpa och sälja värdepapper betalas av
delfonden. Dessa gäller utöver angivna avgifter och minskar
delfondens avkastning.

4 Du kan lösa in dina andelar i delfonden alla dagar då bankerna i
Luxemburg är öppna (men inte lördagar, söndagar,
långfredagen, 24 december, 31 december och bankhelgdagar).
Undantag är dagar då börser eller marknader där en stor del av
delfondens portfölj handlas är stängda.
4 I-andelar är uteslutande förbehållna institutionella investerare.
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Ovanstående indikator speglar inte risken för eventuella förluster,
utan tidigare svängningar i delfondens andelsvärde.
4 Andelsklassen har placerats i denna kategori eftersom
andelsvärdet kan svänga kraftigt på grund av den
placeringsinriktning som tillämpas.
4 Indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för
delfondens framtida riskprofil.
4 Den riskkategori som visas är inte garanterad och kan ändras.
4 Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är helt riskfri.
När andelsklassen i en delfond klassificeras i en viss riskkategori
är det inte säkert att alla risker har räknats in. Detta gäller bland
annat risker förknippade med extraordinära marknadshändelser,
operativa fel och juridiska eller politiska faktorer. En utförlig
beskrivning av riskerna finns i avsnittet "Notice regarding special
risks" i den allmänna delen av prospektet. Följande risker har ingen
direkt inverkan på riskkategorin men kan ändå vara av betydelse:

4 Användningen av derivat skapar vanligtvis hävstång. Delfonden
påverkas också av motsvarande värderingsrisker och operativa
risker.
4 Portföljen fokuserar på företag inom ett visst investeringstema
och har därför en lägre riskspridning.
4 Delfonden investerar i aktier utgivna av företag. Värdet på dessa
aktier kan påverkas negativt av förändringar i företaget, dess
bransch eller ekonomiska förhållanden. Aktier kan snabbt förlora
i värde och är generellt förenade med högre risker än
obligationer och penningmarknadsinstrument.

Avgifter
Avgifterna du betalar används till att betala fondens
driftskostnader, däribland kostnaderna för att förvalta,
marknadsföra och distribuera fondandelar. Avgifterna minskar din
investerings potentiella avkastning.
ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS UT INNAN ELLER EFTER DU
INVESTERAR

Teckningsavgift

5.00%

Inlösenavgift

0.30%

Bytesavgift
1.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

De engångsavgifter som visas avser maximal avgift. I vissa fall kan
du betala mindre. Vänd dig till din finansiella rådgivare om du vill ha
närmare upplysningar.
Siffran för årliga avgifter grundas på det senaste räkenskapsåret
som slutade den 29/02/2020. Siffran kan variera från år till år.
Följande ingår inte:
4 Fondens transaktionsavgifter utom de som fonden betalar när
den köper eller säljer andelar i andra företag för kollektiva
investeringar.
Mer information om kostnader finns i kapitlet "Fees and expenses"
i den allmänna delen i prospektet på www.vontobel.com/AM.

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET

Årliga avgifter

1.19%

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER SÄRSKILDA
OMSTÄNDIGHETER

Resultatrelaterad avgift
tas inte ut

Diagrammet visar tidigare resultat baserat på hela kalenderår.
Engångsavgifter ingår inte vid beräkningen av resultatet.
4 Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
4 Uppgifterna om andelsklassens resultat inbegriper årliga
avgifter men inte engångsavgifter.
4 Andelarna i denna andelsklass emitterades första gången
2008.
4 Tidigare resultat redovisas i andelsklassens valuta (EUR).

% avkastning

Tidigare resultat
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Praktisk information
4 Fondens förvaringsinstitut är RBC Investor Services Bank S.A.
4 Prospektet, den senaste hel- och halvårsrapporten, andelskurser
samt annan praktisk information om fonden kan erhållas utan
kostnad på engelska och tyska via www.vontobel.com/AM.
4 Du kan även erhålla dokumenten genom Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg.
4 Fonden lyder under luxemburgsk lag. Detta kan påverka din
investering i fonden, beroende på var du bor. Om du har frågor
kring detta bör du kontakta din skatterådgivare.
4 Information om den aktuella ersättningspolicyn inklusive en
beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka
personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner
finns tillgänglig utan kostnad via
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. En utskriven
version kan också beställas utan kostnad.

4 Denna delfond ingår i en fond-i-fond. De olika delfonderna är inte
ansvariga för varandra, och det är således endast delfondens
egna vinster och förluster som har betydelse för dig som
investerare. Du kan begära byte av en del av eller alla dina
andelar i delfonden i enlighet med vad som beskrivs i avsnittet
"Conversion of shares” såvida inget annat anges i den specifika
delen i prospektet.
4 Vontobel Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast
om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 29/06/2020.

