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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.

Investec
European Equity Fund
En delfond i Investec Global Strategy Fund
Förvaltad av Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Ackumulerande andelsklasser A i euro
ISIN: LU0440694585

Mål och placeringsinriktning

Risk/avkastningsprofil

Fonden strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt.
Fonden investerar främst i aktier i europeiska företag eller företag som
bedriver en stor del av sin affärsverksamhet i Europa.

Lägre risker
Kan innebära lägre avkastning

Högre risk
Kan innebära högre avkastning

Fondförvaltaren är fri att välja hur fonden ska investeras och förvaltar den
inte med referens till ett index.
En intäkt på investeringen återspeglas i värdet på andelarna i stället för att
betalas ut.
Det går att köpa och sälja andelar i fonden alla bankdagar i Luxemburg och
Storbritannien, enligt prospektet för Investec Global Strategy Fund (”IGSF”)
(avsnitt 3).
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar på kort till medellång sikt.

Denna indikator baseras på historiska uppgifter och är inte nödvändigtvis en
tillförlitlig indikation om fondens framtida riskprofil. Det finns inga garantier
att den angivna risk/avkastningsklassen förblir oförändrad. Den kan ändras
på sikt. Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.
Värdet på din investering och eventuella intäkter från den kan både öka och
minska. Du kan inte vara säker på att gå med vinst. Investeringen kan leda
till förlust.
Fonden ligger i mitten av skalan på risk/avkastningsindikatorn. Detta beror
på att den investerar i aktier i företag vars värde tenderar att utsättas för
större variationer.
Risker som kanske inte återspeglas helt i risk-/avkastningsindikatorn:
Valutakurser: Förändringar i de relativa värdena på olika valutor kan
påverka värdet på investeringar och dithörande intäkter negativt.
Aktieinvestering: Värdet på aktier och aktierelaterade investeringar kan
variera beroende på företagens vinster och framtidsutsikter samt på grund
av mer allmänna marknadsfaktorer. Om ett företag brister i
betalningsförmåga (t.ex. vid konkurs), rangordnas aktieägarna lägst när
företaget ska betala sina skulder.
Geografisk region/sektor: Investeringarna kan vara i huvudsak
koncentrerade till vissa länder, geografiska regioner och/eller
branschsektorer. Det kan innebära att det resulterande värdet kan minska
medan bredare investerade portföljer kan öka.
En fullständig lista över fondens risker finns i bilagan till prospektet för IGSF.
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Avgifter

Tidigare resultat

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt. Den teckningsavgift som visas är det
högsta du behöver betala. I vissa fall kan det hända att du betalar mindre.
Du kan få mer information om aktuella teckningsavgifter från din finansiella
rådgivare.

Tidigare resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Värdet på din
investering och intäkterna från den kan minska likaväl som öka, och det kan
hända att du inte får tillbaka beloppet som du investerade.

Beloppet för årliga avgifter grundas på kostnaderna för föregående år, året
som slutar den 31 december 2017. Beloppet omfattar inte eventuella
resultatrelaterade avgifter och transaktionskostnader för portföljen, utom då
det gäller tecknings- eller inlösenavgifter som betalas av fonden då den
köper eller säljer enheter i en annan fond. De årliga avgifterna kan variera
från år till år.

De tidigare resultat som visas i diagrammet tar i beaktande alla avgifter med
undantag för fondens teckningsavgift. Det tidigare resultatet beräknas i euro.
Fonden lanserades den 25 januari 1985 och denna andelsklass den
29 oktober 2009.
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Se bilaga 1 i prospektet för IGSF för mer information om avgifter.
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Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

5,00%

Inlösenavgift

Ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.
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Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Ingen

Fond

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-46,1 24,7 18,2 -15,0 27,5 30,5 12,3 15,3
2,4 15,3

(1): Resultatet för denna period har simulerats baserat på en andelsklass
som har funnits längre
(2): På grund av en ändring av investeringsmålet den 30 november 2012
uppnåddes resultaten under andra omständigheter.

Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank Luxembourg S.C.A. De
senaste publicerade priserna på fondens andelar finns på
www.investecassetmanagement.com. Övriga tillgängliga andelsklasser för
denna fond beskrivs i prospektet för IGSF. Luxemburgs skattelagstiftning
kan påverka din personliga skattesituation.

ersättningar och förmåner beräknas samt vilka som ansvarar för tilldelning
av ersättningar och förmåner, finns tillgänglig på
www.investecassetmanagement.com/remuneration. En papperskopia kan
tillhandahållas kostnadsfritt vid förfrågan ställd till den globala distributören
på adressen nedan.

Fonden är en delfond till IGSF. Du kan byta till andra IGSF-delfonder eller till
andra andelsklasser inom samma delfond utan extra kostnad (utom i de fall
då den andra andelsklassen har en högre teckningsavgift, i vilket fall du kan
komma att behöva betala mellanskillnaden). Mer information om byte finns i
del 5 i prospektet för IGSF. Fondens tillgångar är separerade och kan inte
användas för att betala skulder för andra delfonder i IGSF.

Engelskspråkiga exemplar av prospektet för IGSF samt senaste
årsrapporter och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från IGSF:s
globala distributör: Investec Asset Management Guernsey Limited, P.O. Box
250, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QH, Kanalöarna.

Investec Asset Management Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast
om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av prospektet för IGSF.
Information om ersättningspolicyn för Investec Asset Management
Luxembourg S.A. inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur

LU0440694585/SV.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2018.

