Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.
Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at
investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.
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Mål og investeringspolitik
Afdelingens investeringsstrategi er aktiv og formålet søges
opnået ved investering på det globale aktiemarked gennem
placering i UCITS-fonde, som typisk følger en aktiv
investeringsstrategi. Derudover kan op til 10% af afdelingens
for-mue investeres i ETFere. Afdelingen investerer indirekte hovedsagligt i selskaber, der har en strategi i forhold til
bæredygtighed, herunder ansvarlighed, lederskab og omtanke for
miljø og klima.
Udgangspunktet for afdelingens aktivfordeling er, at op til 100%
af formuen placeres i UCITS aktiefonde. Op til 10% af formuen
kan placeres i ETFere. Op til 10% af formuen kan placeres i
kontanter eller pengemarkedsinstrumenter.
Afdelingens investeringer spredes via indirekte investeringer
således i omkring 300-400 forskellige aktier.

Afdelingen forventes at investere i UCITS fonde, der investerer i
børsnoterede globale aktier. Eksponering kan ligeledes foretages
i ETFer, som er optaget til handel på en europæisk børs.
Ved udvælgelse af UCITS-fonde og ETFer lægges der vægt på en
høj grad af bæredygtigt og/eller impact fokus ved ud-vælgelse af
de underliggende virksomheder i fondene. Derudover vælges
fonde der udøver solid aktivt ejerskab samt grunding
rapportering på det bæredygtige resultat.
Afdelingen har som målsætning at levere et afkast efter
omkostninger, der overstiger benchmark.
Afdelingen er bevisudstedende.
Afdelingen er akkumulerende.
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Indikatoren viser sammenhængen mellem risiko og afkast ved
forskellige investeringer. Bemærk, at kategori 1 ikke er en
risikofri investering.
Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i
afdelingens indre værdi, men da afdelingen er nystartet, er det
afkastet af referenceindekset over de seneste fem år, der indgår.

Udsving i referenceindekset over de seneste fem år placerer
afdelingen i kategori 6, jf. figuren.
Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Placeringen kan
ændre sig med tiden, fordi de historiske data ikke nødvendigvis
giver et retvisende billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.
Risikoindikatoren er baseret på historiske data, og den afspejler
udsving i aktie- og valutakurser. Indikatoren kan i sagens natur
ikke afspejle fremtidige hændelser som f.eks. politiske indgreb,
der påvirker prisfastsættelsen af afdelingens aktier
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Omkostninger
Éngangsomkostninger før eller efter investering
Indtrædelsesomkostninger

0,17%

Udtrædelsesomkostninger

0,17%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år
Løbende omkostninger

0,56%

De viste omkostninger ved at indtræde og udtræde af afdelingen
er opgjort som den maksimale sats. Du kan komme ud for at
betale mindre. De løbende omkostninger dækker driften af
afdelingen. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.
Tallet for de løbende omkostninger er estimeret for 2021. Dette
tal kan ændre sig fra år til år.
Oplysninger om aktuelle omkostninger kan du få hos din
finansielle rådgiver eller hos foreningen. Du kan læse mere om
afdelingens omkostninger i afdelingens prospekt, som du kan
hente på www.wealthinvest.dk under fanen "Download".

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige
omstændigheder
Resultatbetinget honorar

-%

Tidligere resultater
Da afdelingen ikke har eksisteret i et helt kalenderår, findes der
endnu ikke tilstrækkelige data til at give nyttige oplysninger om
tidligere resultater.

Afdeling Forskel - Bæredygtige Aktier blev oprettet i år 2021.

Praktiske oplysninger
Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen
Wealth Invest. Foreningen består af flere afdelinger. Dine
investeringer i denne afdeling bliver ikke påvirket af
investeringerne i de andre afdelinger, fordi afdelingernes aktiver
og passiver er adskilt ifølge loven.

Afdelingens beviser er fra den 28. maj 2021 optaget til handel på
InvesteringsForeningsBørsen (www.ifx.dk) under NASDAQ
Copenhagen A/S. Du kan ikke frit bytte dine beviser i denne
afdeling til beviser fra andre afdelinger under
Investeringsforeningen Wealth Invest.

Yderligere oplysninger om afdelingen fremgår af prospektet, der
sammen med ajourført Central Investorinformation kan hentes på
foreningens hjemmeside www.wealthinvestinvest.dk under
fanen "Download".

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige
stilling.

Materialet udleveres også gratis ved henvendelse til foreningens
kontor på adressen Bernstorffsgade 50, 1577 København V.

Investeringsforeningen Wealth Invest kan kun drages til ansvar
for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende,
unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i
Afdelingens prospekt.

Foreningen bruger Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,
filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige som
depotbank.

Denne afdeling er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.
Investeringsforeningen Wealth Invest. er godkendt i Danmark og reguleres af Finanstilsynet.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 16. september 2021.
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