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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Mål och placeringsinriktning
Avsikten med delfondens placeringsinriktning är att uppnå största
möjliga tillväxt.

 Delfonden investerar huvudsakligen i aktier och aktieliknande
värdepapper. Dessutom kan delfonden tillhandahålla disponibla
medel.
 Delfonden investerar över hela världen i en aktieportfölj med
företag med hög vinsttillväxt och hög lönsamhet.
 Delfonden kan använda derivat i säkringssyfte.
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Denna fond förvaltas av Vontobel Asset Management S.A.,
som tillhör Vontobel Group.
Denna fond är godkänd i Luxemburg och står under tillsyn av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

 Portföljförvaltaren kan göra investeringar för delfonden
efter eget gottfinnande inom föreliggande
investeringsbegränsningar.
 Ingen avkastning betalas ut, utan den återinvesteras.
 Delfonden bär kostnaderna för köp och försäljning av
värdepapper. De tillkommer till de kostnader som anförs
nedan och minskar delfondens vinst.
 Andelar i delfonden kan lösas in varje vardag, med
undantag för helgdagar i Luxemburg eller när en väsentlig
del av delfondens marknader och börser är stängda.

 Den lägsta riskkategorin ska inte likställas med riskfria
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Ovanstående indikator är ingen siffra för risken för en möjlig
kapitalförlust, utan står för delfondens tidigare värdeminskningar.
 Andelsklassen har placerats i denna kategori eftersom
andelspriset kan sjunka betydligt på grund av den
placeringsinriktning som tillämpas.
 De historiska data som används vid beräkningen av indikatorer
kan inte åberopas som någon tillförlitlig hänvisning till den
framtida riskprofilen för delfonden.
 Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras.

investeringar.
När en delfonds andelsklass klassificeras i en riskklass kan
det förekomma att man inte tar hänsyn till alla risker pga.
beräkningsmodellen. Detta gäller t.ex. risker i samband med
extraordinära marknadshändelser, driftsfel eller rättsliga och
politiska händelser. En utförlig beskrivning av riskerna finns i
kapitlen "Notice regarding special risks" i den allmänna delen
av försäljningsprospektet. Följande risker har ingen
omedelbar påverkan för klassificeringen, men kan trots det
vara av betydelse:
 Delfonden investerar i aktier i företag och värdet på dessa
aktier kan påverkas negativt av förändringar i företaget,
branschen eller den ekonomiska miljön. Aktier kan snabbt
förlora i värde och innebär i regel högre risker än
obligationer och penningmarknadsinstrument.

Avgifter
Avgifterna används för att betala fondens förvaltningsavgifter. De
omfattar avgifterna för förvaltningen, marknadsföringen och
försäljningen av fonden. De uppkommande avgifterna minskar
avkastningen.

Nämnda "engångskostnader" är maxbelopp. I det enskilda
fallet kan dessa vara lägre – fråga din ekonomiska rådgivare.
Uppgiften om de förvaltningsavgifterna bygger på de senaste
tolv månaderna, per den 31-12-2018. Denna siffra kan
förändras från år till år. Följande ingår inte:

 Fondens transaktionsavgifter med undantag för de avgifter

ENGÅNGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖRE ELLER EFTER

som fonden betalar vid teckning eller inlösen av andelar i
andra kollektiva kapitalplaceringar.

INVESTERINGSTILLFÄLLET

Teckningsavgift

5,00%

Inlösenavgift

0,30%

Tilläggsavgift för konvertering

1,00%

Mer information om avgifterna finns i kapitlet "Fees and
expenses" i den allmänna delen i försäljningsprospektet, som
finns att hämta på www.vontobel.com/AM.

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras / innan
vinsten på din investering betalas ut.

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET
Årliga avgifter

2,04 %

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER
Resultatrelaterad avgift:
Tas inte ut.

Tidigare resultat
Grafiken visar tidigare resultat baserat på hela kalenderår.
"Engångsavgifter" räknas inte in i beräkningen av resultatet.




Tidigare resultat utgör ingen garanti för framtida resultat.
Vid beräkningen av andelsklassens resultat har samtliga
kostnader och avgifter dragits av, med undantag för
"engångsavgifter".
Andelar i denna andelsklass emitterades för första gången
2005.
Tidigare resultat redovisas i andelsklassens valuta (USD).
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Praktisk information
 Fondens förvaringsinstitut är RBC Investor Services Bank S.A.
 Försäljningsprospektet, aktuella halvårs- och årsredovisningar
och andelskurser samt annan praktisk information om fonden
finns att tillgå utan kostnad på tyska och engelska på Internet:
www.vontobel.com/AM.
 Du kan också vända dig till Vontobel Asset Management S.A., 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxemburg för att beställa
underlag.
 Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagar. Beroende på var
du bor kan detta påverka din investering i fonden. Vänd dig till
din skatterådgivare för mer information.
 Information om den aktuella ersättningspolicyn inklusive en
beskrivning av hur ersättning och arvode beräknas samt
uppgifter om de personer som ansvarar för att fastställa
ersättning och arvode finns tillgängliga utan kostnad på
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www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf samt på
förfrågan även i pappersformat.
 Denna delfond ingår i en paraplyfond. De olika delfonderna
är inte ansvariga för varandra. Det är alltså endast
delfondens egna vinster och förluster som har betydelse
för investerarna i denna delfond. Varje andelsägare kan
enligt kapitlet "Conversion of shares" i den allmänna delen
av försäljningsprospektet begära konvertering av alla eller
en del av sina andelar, såtillvida inget annat föreskrivs i en
relevant av försäljningsprospektet.
 Vontobel Asset Management S.A. kan, baserat på en
förklaring som finns i detta dokument, göras ansvarigt för
om dessa förklaringar är missvisande, oriktiga eller inte
stämmer överens med relevanta delar av prospektet för
företaget för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper.

Denna fond är godkänd i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. är godkänt i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 15-02-2019.

