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.

Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (”Fonden”)
En delfond till Russell Investment Company plc (”Fondföretaget”)
förvaltad av Russell Investments Ireland Limited

Klass A USD ackumulerande
(ISIN: IE00BH7Y7K21)
Valuta: amerikanska dollar

Mål och placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att uppnå långsiktig tillväxt på din
investering genom att placera i aktier i bolag på
tillväxtmarknader eller i bolag som bedriver huvuddelen av sin
verksamhet på tillväxtmarknader (i utvecklingsländer).

bankerna normalt är öppna i Irland. För ytterligare information,
se avsnittet ”Repurchase Applications” i
informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna Fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom sju år.

Fonden är brett diversifierad över olika länder och
industrisektorer.

Acadian Asset Management LLC har utnämnts till
penningförvaltare för Fonden.

Minst 80 % av Fondens tillgångar investeras i bolag på
tillväxtmarknader.
Fonden kan använda specialiserade finansiella tekniker (kända
som derivat) för att hantera Fondens riskexponering eller
förvalta Fonden mer effektivt.
Fonden kan köpa och sälja värdepapper ofta som del av
investeringsstrategin. Detta kan medföra högre
transaktionskostnader för Fonden.
Fondens avkastning kommer att redovisas som utdelning och
sedan återinvesteras för att öka värdet på din investering.
Du kan sälja dina andelar i Fonden vilken dag som helst när
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Fondens riskkategori har beräknats med hjälp av syntetisk och
historisk information och den har baserats på hur volatila
Fondens andelar kan antas vara. Riskkategorin är inte
nödvändigtvis en pålitlig indikator för Fondens framtida
riskprofil. Det kan inte garanteras att den angivna riskkategorin
förblir oförändrad utan den kan komma att förändras med tiden.
Risk/avkastningsprofilen har klassificerats per den syntetiska
och historiska fluktuationen (d.v.s. volatiliteten) hos
andelsklassens substansvärde, och inom denna klassificering
innebär kategorierna 1–2 att de historiska fluktuationerna legat
på en låg nivå, 3–5 att de legat på en medelhög nivå och 6–7
att de legat på en hög nivå. En kategori 1-fond är inte en riskfri
placering – risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men
så även möjligheten att göra vinster.
Riskkategorin tar inte hänsyn till följande betydande risker:
Tillväxtmarknadsrisk: investeringar på tillväxtmarknader eller i
mindre utvecklade länder ökar Fondens exponering mot möjlig
risk och avkastning. Det kan vara svårt att köpa och sälja
investeringar i sådana länder. Fonden kan vara exponerad mot
prisinstabilitet, valutarörelser och ändringar av ekonomiska,
politiska, regulatoriska och statliga förhållanden som kan
påverka Fondens resultat.
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Marknadsrisk: Fonden investerar i aktier, och värdet på dessa
aktier kan falla och stiga på grund av ett antal faktorer, inklusive
marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden samt
branschrelaterade, geografiska och politiska händelser. Fonden
kan även investera i tillgångar som utfärdats i andra valutor än
Fondens basvaluta, och valutakursfluktuationer kan påverka
värdet på din placering negativt. Värdet på din investering kan
falla och stiga, och det är inte säkert att investerarna återfår de
belopp som ursprungligen investerades.
Derivatrisk: Fonden kan använda särskilda finansiella tekniker
(kända som derivat) både för att minska och jämna ut risk, samt
i investeringssyfte. Värdet på ett derivat beror framför allt på
den underliggande tillgångens resultat. Mindre fluktuationer i
värdet på den underliggande tillgången kan orsaka stora
fluktuationer i derivatets värde och orsaka att värdet faller eller
stiger.
Valutakursrisk: Fonden investerar i tillgångar som utfärdas i
andra valutor än Fondens basvaluta. Valutakursfluktuationer
kan orsaka fluktuationer i värdet på din placering.
För en mer detaljerad förklaring av riskerna, se avsnittet ”Risk
Considerations” i informationsbroschyren.

Avgifter för denna Fond
De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och
distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift

Ingen
Ingen

Årlig avgift

1,58 %

Prestationsbaserad
avgift

20,00 % av den del av fondens resultat som överträffar
index skall betalas till vissa, men inte alla, av Fondens
penningförvaltare. Avgiften kan uppgå till upp till 20 %
av värdeökningen på den del av Fondens tillgångar som
förvaltas av en penningförvaltare. Vid fastställandet av
avgiften kommer hänsyn även att tas till eventuell
tidigare negativ utveckling (s.k. ”clawing back”).

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan behållningen av din investering betalas ut.
Avgifter som tagits ur Fonden under året
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter

5,00 %

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala
avgifter. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan få reda på
detta från din finansiella rådgivare eller distributör.
En avgift på upp till 5,00 % kan tas ut vid byte från andelar i
Fonden till andelar i en annan av fondföretagets delfonder.
Under Fondens senaste räkenskapsår som slutade den 31
mars 2017 uppgick den prestationsbaserade avgiften till
0,00 %.
Siffran för den årliga avgiften har baserats på avgifterna för
året som slutade i juni 2018. Denna siffra omfattar varken
portföljens transaktionskostnader (förutom sådana insättningsoch uttagsavgifter som tagits ut vid köp/byte av andelar i andra
fonder) eller prestationsbaserade avgifter. Denna siffra kan
variera från år till år.
Du kan få mer detaljerad information om avgifterna genom att
läsa avsnittet ”Fees and Expenses” i informationsbroschyren,
som finns tillgänglig på https://russellinvestments.com.
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Det tidigare resultatet kommer inte att ta hänsyn till några
insättnings-, uttags- eller bytesavgifter, men det kommer
att ta hänsyn till den årliga avgift som framgår av avsnittet
om ”Avgifter” ovan.
Andelsklassens resultat beräknas i amerikanska dollar.
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
Fonden lanserades den 9 maj 2014. Andelsklassen
började utfärda andelar den 9 maj 2014.

-10,0%
-14,6%

-20,0%

-18,6%

-30,0%
2013

2014

2015

2016

2017

Klass A USD ackumulerande
MSCI Emerging Markets (Benchmark)

Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Andelskursen publiceras varje affärsdag och finns tillgänglig på Internet på www.bloomberg.com.
Ytterligare information om Fonden, kopior av informationsbroschyren och de senaste hel- och halvårsrapporterna kan erhållas utan kostnad
genom att skriva till Russell Investments, P.O. Box 786055, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, England. De är även
tillgängliga på internet på https://russellinvestments.com.
Denna Fond regleras av irländska lagar och regler för beskattning. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka den skatt du
personligen måste betala. För ytterligare information, tala med din skatterådgivare.
Du kan utan kostnad byta dina andelar till andelar i en annan av Fondföretagets delfonder. En administrativ avgift på 5 % tas ut för detta. För
ytterligare information se avsnittet ”Administration of the Company” i informationsbroschyren.
Dessa basfakta för investerare är specifika för denna andelsklass. Fonden erbjuder andelar som inte är andelar i Klass A USD
ackumulerande, enligt vad som framgår av informationsbroschyren. Informationsbroschyren, hel- och halvårsrapporterna tas fram för hela
Fondföretaget.
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II it är en delfond till Fondföretaget. Varje delfonds tillgångar och skulder hålls åtskilda, vilket
innebär att en delfonds tillgångar inte kan användas för att betala en annan delfonds skulder.
Russell Investments Ireland Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av Fondföretagets informationsbroschyr.
Då detta krävs enligt gällande rätt för Fondföretag (UCITS-Fonder) är Russell Investments Ireland Limiteds utdelningspolicy tillgänglig här:
https://russellinvestments.com/uk/legal/remuneration-policy, och en papperskopia kommer också att finnas tillgänglig gratis på begäran.

Denna Fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över Fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Russell Investments Ireland Limited är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 juli 2018.
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