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Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.

Climate Impact, en delfond i SICAV-fonden BNP Paribas Funds, med kortnamn BNP Paribas
Klass ”Classic Capitalisation”ISIN-kod LU0406802339
Denna fond förvaltas av BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, som ingår i BNP Paribas-koncernen.

Mål och placeringsinriktning
Fonden förvaltas aktivt. Jämförelseindexet MSCI AC World (NR) används endast för resultatjämförelse. Fonden är inte begränsad av ett jämförelseindex och dess
resultat kan avvika kraftigt från jämförelseindexet.
Målet är att fondtillgångarnas värde ska ökas på medellång sikt genom investeringar i aktier emitterade av företag med verksamheter inriktade på att möjliggöra
anpassning till, eller minskning av, klimatförändringar. Dessa verksamheter inkluderar, men är inte begränsade till, förnybar och alternativ energi, energieffektivitet,
vatteninfrastruktur och -teknik, utsläppskontroll, avfallshantering och -teknik, miljöstödtjänster samt hållbara livsmedel.
Den kan investera i aktier på det kinesiska fastlandet förbehållna utländska investerare såsom kinesiska A-aktier som kan vara noterade på Stock Connect eller
genom användning av en specifik licens som beviljats av de kinesiska myndigheterna.
Investeringsteamet tillämpar även BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTS policy för hållbara investeringar som tar hänsyn till kriterier för miljö, sociala frågor och
bolagsstyrning (ESG), som t.ex. minskning av utsläpp av växthusgaser, respekt för mänskliga rättigheter, respekt för minoritetsaktieägarnas rättigheter i fondens
investeringar.
Fonden följer en tematisk strategi vilket innebär att den investerar i företag som erbjuder produkter och tjänster som tillhandahåller konkreta lösningar på specifika
miljömässiga och/eller sociala utmaningar och som försöker dra nytta av den framtida tillväxt som förväntas inom dessa områden samtidigt som de bidrar med
kapital för omställningen till en inkluderande ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
Strategin genomförs för att konsekvent eliminera minst 20av investeringsområdet som utgörs av stora och medelstora företag på huvudmarknaderna i utvecklade
länder innan ESG-filter tillämpas.
En icke-finansiell strategi kan omfatta metodrelaterade begränsningar, till exempel ESG-investeringsrisken, som den definieras av kapitalförvaltaren.
Intäkter återinvesteras systematiskt.
Investerare har möjlighet att lösa in fondandelar dagligen (på bankdagar i Luxemburg) enligt vad som anges i prospektet.
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Historiska data är inte en tillförlitlig indikator på fondens framtida
avkastning.
En fonds riskkategori utgör en indikator men inte något mål eller någon
garanti och kan ändras över tid.
Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Varför tillhör fonden denna kategori?
Riskkategorin grundas på att fonden huvudsakligen investerar i aktier, vilkas
värde kan variera avsevärt. Dessa variationer förstärks dessutom ofta på
kort sikt.
Ju högre risk, desto längre investeringshorisont rekommenderas.

Denna risk uppstår vid svårighet att sälja en tillgång till ett rimligt
marknadspris och vid önskad tidpunkt på grund av brist på köpare.
En del marknader är mindre reglerade än de
flesta internationella marknader. Därför kan de tjänster som rör förvaring och
likvidering för delfonden på sådana marknader vara mer riskfyllda.
Sådana
investeringar är föremål för ytterligare risker som kan vara resultatet av
politiska, ekonomiska, sociala, skattemässiga, marknadsmässiga och operativa
faktorer som är specifika för den kinesiska marknaden.
.
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Avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens
potentiella tillväxt.
De
som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna vara
lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.
grundas på tidigare kostnader som fastställts per 31
(*) Siffran för
oktober 2021.
Siffran kan variera från år till år. Den omfattar inte:
Kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en insättnings-/uttagsavgift
som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för
kollektiva investeringar.
Vid konvertering kan investeraren debiteras en avgift på högst 1.5%.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
3,00%
3,00%
Ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar (innan vinsten på din
investering betalas ut).
Avgifter som debiteras fonden under året
2,68% (*)
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

.

Ingen

Tidigare resultat
Resultatsiffrorna visas för andelsklasser för vilka substansvärdet beräknades
löpande under perioden från den 1 januari till och med den 31 december.
Tidigare resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
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Fondens årliga avgifter ingår i beräkningen av tidigare resultat.
Tecknings-/inlösenavgifterna och växlingsavgifterna ingår inte i beräkningen av
tidigare resultat.
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Avkastningen baseras på substansvärdet med utdelningsbara intäkter
återinvesterade.

Climate Impact Classic
Jämförelseindex
A:

2012–05/2021: Under denna period var jämförelseindex MSCI World Small Cap (NR)

Praktisk information
Förvaringsinstitut: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.
Ytterligare information om fonden, inklusive den senaste informationsbroschyren, de senast offentliggjorda andelskurserna och den senaste års- och
.
halvårsrapporten kan erhållas kostnadsfritt på engelska från BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg eller online på
Luxemburgs skattelagstiftning kan påverka investerarens personliga skattesituation.
Information om den uppdaterade ersättningspolicyn (inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas), identiteten på de personer som ansvarar
för
beviljandet
av
ersättningar
och
förmåner
och
sammansättningen
av
ersättningskommittén
finns
på
webbplatsen
. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas i pappersformat.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Investerare kan byta mellan fonderna i BNP Paribas Funds. Se informationsbroschyren eller kontakta din finansiella rådgivare för mer information.
Fonden är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av ”Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2022.

