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.

C WorldWide Nordic, underkategori 1A
(”andelsklassen”), en delfond i C WorldWide
ISIN: LU0086738027
Denna fond förvaltas av C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., en del av C WORLDWIDE Group.

Mål och placeringsinriktning
Mål
Vårt mål är att skapa en långsiktig tillväxt i ditt investerade kapital genom
att investera i aktier i bolag i Norden (Danmark, Finland, Norge och
Sverige).

Vi kan fritt välja vilka investeringar vi vill göra utifrån alla tillgängliga
möjligheter. Vi utvärderar emellertid resultatet i andelsklassen med det i
MSCI Nordic Countries Index.

Vi fattar våra investeringsbeslut efter grundlig analys av bolagens intäkter,
vinster, vinstutsikter med mera. Denna analys kombineras med en
utvärdering av finansmarknaderna utifrån globala trender vi identifierat.
Det skapar förutsättningar för oss att sätta samman en koncentrerad
portfölj bestående av bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt
vår mening utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Utdelningspolicy
Denna andelsklass lämnar ingen utdelning till dig. Utdelningar från
investeringar återinvesteras.

Du kan köpa eller lösa in andelar varje bankdag i Luxemburg.

Din första investering måste uppgå till minst 1000 US-dollar.

Risk/avkastningsprofil
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Indikatorn ovan visar sambandet mellan risk och avkastning vid en
investering i denna andelsklass de senaste fem åren och är inte
nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på framtida risk och
avkastning. Den fångar hur ogynnsamma rörelser på finans- och
valutamarknaderna påverkat andelsklassen, under normala marknadsförhållanden.

Indikatorn tar inte hänsyn till följande risker förknippade med en
investering i andelsklassen:
Likviditetsrisk: Vi investerar huvudsakligen i aktier som enkelt kan säljas
(likvida) under normala marknadsförhållanden. Under exceptionella
marknadsförhållanden kan situationer uppstå där aktierna endast kan säljas
med potentiell förlust.
Koncentrationsrisk: De investeringar som vi gör/kan göra kan vara särskilt
koncentrerade i ett eller flera länder, geografiska områden eller ekonomiska
sektorer.
Mer information om riskerna förknippade med din investering i
denna andelsklassen anges i avsnitt 6 i prospektet.

Denna andelsklass tillhör ovanstående kategori 6. Kategoriseringen baseras
på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren och/eller annan relevant
data. Denna kategorisering gäller endast per detta faktablads
publiceringsdatum och kan komma att förändras över tid.
Notera att kategori 1 inte medför en riskfri investering.
Andelsklassen lämnar inga garantier om framtida avkastning eller om
värdet på din investering. Det senare kan såväl öka i värde som minska.

1/2

C WorldWide Nordic, underkategori 1A
Avgifter
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

Ej tillämpbart

Inlösenavgift

Ej tillämpbart

Avgifterna du betalar utgör ersättning för andelsklassens kostnader, inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings
potentiella tillväxt.

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan behållningen på din investering betalas ut.

Insättnings- och uttagsavgifter avser maximal avgift. I vissa fall kan du
komma att betala mindre – kontakta din finansiella rådgivare eller
återförsäljare för mer information.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift baseras på kostnader för kalenderåret 2017. Den innehåller ej
kostnader för portföljtransaktioner eller avgifter som betalas till mäklare och
banker i samband med investeringstransaktioner. Den årliga avgiften kan
variera från år till år.

Årliga avgifter

1.65%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ej tillämpbart

För mer information om avgifter och kostnader, se avsnitt 12 i
prospektet, som finns tillgängligt på www.cww.lu och www.cworldwide.com/se.

Tidigare resultat
Andelsklassen

Jämförelseindex

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. De resultat som visas
i diagrammet inkluderar ej insättnings- och uttagsavgifter. Det årliga
resultatet är beräknat efter avdrag för skatter och avgifter för en
12månadersperiod, med slut den 31 december.

%

Resultatet för MSCI Nordic Countries Index (”jämförelseindex”) visas
endast i jämförande syften då andelsklassen inte följer utvecklingen hos detta
index.
Resultatet anges i US-dollar.
Andelsklassen startades 1996.

Praktisk information
Förvaringsinstitut för fonden är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Detta dokument beskriver en särskild andelsklass. Andra andelsklasser finns
för denna delfond. Delfondens tillgångar och skulder är segregerade från
andra delfonder i fonden enligt lag.
För mer information om fonden och delfonder som är tillgängliga för dig,
finns det material på engelska av prospektet och senaste års- och
halvårsrapport för hela fonden på följande webbplatser utan kostnad:
www.cww.lu och www.cworldwide.com/se.
Dagligt andelsvärde, i basvalutan, publiceras hos fondbolaget eller hos
transfer agent.

Skattelagstiftningen i Luxemburg kan ha en påverkan på din personliga
skattesituation.
C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. kan hållas ansvarigt endast
om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Med verkan från mars 2016 finns förvaltningsbolagets ersättningspolicy,
som anger hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, samt
dithörande styrformer, på webbplatsen www.cww.lu och www.cworldwide.com/se.
eller kan erhållas på begäran på adressen för förvaltningsbolagets säte.

Du kan byta samtliga eller vissa av dina andelar i delfonden till andelar i en
annan klass i en delfond i fonden.

Denna fond är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur
Financier (“CSSF”). Dessa basfakta för investerare gäller per den 01/10/2018.
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