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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.

AQUA, en afdeling under pengemarkedsfonden.PARVEST
Klasse "Classic Distribution" – ISIN-kode LU1165135523
Fonden forvaltes af BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, der er en del af BNP Paribas-koncernen

Mål og investeringspolitik
Fonden søger at øge aktivværdien på mellemlangt sigt ved at være direkte eller indirekte eksponeret for aktier, der udstedes af virksomheder, der udfører deres
erhverv inden for vand- og/eller relaterede sektorer, der vælges ud fra deres praksis, for så vidt angår bæredygtig udvikling (socialt ansvar og/eller miljømæssigt
ansvar og/eller virksomhedsledelse), samt kvaliteten af den finansielle struktur og/eller potentialet for indtjeningsvækst.
Den kan investere i aktier i Fastlandskina, hvor disse er begrænsede til udenlandske investorer – f.eks. China A-aktier, der kan noteres på en Stock Connect eller ved
hjælp af en specifik tilladelse, der er udstedt af de kinesiske myndigheder.
Den forvaltes aktivt og kan dermed investere i værdipapirer, der ikke indgår i indekset, som er MSCI World (NR).
Der kan udloddes udbytte.
Investorer kan indløse dagligt (på bankdage i Luxembourg).

Risk/reward-profil
Højere risiko

Øvrige risici, der har væsentlig betydning for fonden, men som ikke i tilstrækkelig
grad afspejles af indikatoren, er beskrevet nedenfor:

Typisk højere udbytter

 Likviditetsrisiko: Denne risiko opstår som følge af vanskeligheder med at sælge et
aktiv til en retvisende markedskurs på et ønsket tidspunkt grundet manglende
købere.
 Operationelle og depotrisici: Visse markeder reguleres mindre end de fleste
internationale markeder, og derfor kan de tjenesteydelser, der relaterer sig til
deponering og likvidation i forbindelse med afdelingen, på sådanne markeder være
mere risikobetonede.
 Derivatrisiko: Når der investeres i OTC- eller noterede afledte finansielle
instrumenter, tilstræber fonden at sikre og/eller geare positionens afkast.
Investorer bedes bemærke, at gearing øger afdelingens volatilitet.
 Risiko forbundet med Shanghai-Hong Kong Stock Connect: Denne risiko vedrører
handlen med og clearing af værdipapirer via Stock Connect. Stock Connect er
underlagt en kvotebegrænsning, som kan reducere fondens kapacitet til
investering i kinesiske A-aktier rettidigt. Da Stock Connect er ny, er reglerne
desuden ikke blevet afprøvet, og der er ikke sikkerhed for deres anvendelse,
hvilket kan påvirke fondens kapacitet til vurdering af sine rettigheder og interesser
i forhold til kinesiske A-aktier.

Lavere risiko
Typisk lavere udbytter
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 Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af de
fremtidige udsigter.
 En fonds risikokategori er en indikator, men ikke et mål eller en garanti,
og den kan ændre sig med tiden.
 Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.
 Hvorfor er fonden i den specifikke kategori?
Til grund for risikokategorien ligger, at der hovedsageligt investeres i
aktier, og værdien af disse kan svinge betydeligt. Disse udsving forstærkes
ofte på kort sigt.
 Jo højere risikoen
investeringshorisont.

er,
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Hvis De ønsker yderligere oplysninger om risiko, henvises der til afsnittet
"Investment Risks" ("Investeringsrisici") i fondens prospekt, som er tilgængeligt på
www.bnpparibas-am.com.
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Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder i forbindelse med markedsføring og distribution
Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

3,00%

Udtrædelsesgebyr

Nej

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, (før
investeringsprovenuet udbetales).
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

2,24%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

De angivne indtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb. I nogle tilfælde betaler De
muligvis mindre. De kan få yderligere oplysninger om dette hos Deres finansielle
rådgiver.
Procentdelen af de løbende gebyrer baseres skønsmæssigt på de maksimale gebyrer,
der opkræves.
Dette tal kan variere fra et regnskabsår til et andet. Det omfatter ikke:
 Porteføljetransaktionsomkostninger, bortset fra i tilfælde af et indtrædelses/udtrædelsesgebyr, der er betalt af fonden, når der købes eller sælges andele i en
anden kollektiv investeringsordning.
Investorer kan opkræves et maksimumsgebyr på 1,50 % for konvertering.
Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, bedes De læse afsnittet "Fees and
Costs" ("Gebyrer og omkostninger") i fondens prospekt, som findes på
www.bnpparibas-am.com.

Nej

Tidligere resultater
Aktieklassen blev lanceret den 29 september 2017. Der foreligger dog ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Praktiske oplysninger
 Depositar: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
 De kan gratis få yderligere oplysninger om fonden på engelsk, herunder det seneste prospekt, de senest offentliggjorte aktiekurser, den seneste års- og
halvårsrapport fra BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg eller på internettet på www.bnpparibas-am.com.
 Skattelovgivningen i Luxembourg kan påvirke investorens personlige, skattemæssige stilling.
 Oplysninger om den opdatererede aflønningspolitik (herunder en beskrivelse af, hvorledes aflønning og goder beregnes), hvem der er ansvarlig for at tildele
aflønning og goder samt aflønningskomitéens sammensætning findes på webstedet, der er http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/. De kan
rekvirere en papirkopi af aflønningspolitikken.
 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
 Investorer kan skifte mellem fondene i PARVEST. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, henvises der til prospektet, eller De kan kontakte Deres finansielle
rådgiver.
Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af ”Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
De viste nøgleinformationer for investoren er præcise og opdaterede den 22 august 2017.

