Viktig investorinformasjon
Dette dokumentet inneholder viktig investorinformasjon om dette fondet. Det er
ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med
å forstå fondets karakter og risikoene forbundet med å investere i dette fondet.
Du anbefales å lese den, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du vil
investere.
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DWS Invest CROCI World
Aksjeklasse: USD LC, ISIN: LU1769941268, Verdipapirkode: DWS2VC, Valuta: USD
et underfond av DWS Invest. Forvaltningsselskapet er DWS Investment S.A., et medlem av DWS-gruppen.

Mål og investeringspolicy
Fondet er aktivt forvaltet. Fondet blir forvaltet med henvisning til en
referanse. Formålet med investeringspolicyen er å oppnå varig
kapitaløkning som overstiger benchmark (MSCI World). For å
oppnå dette investerer fondet i globale aksjer med høy
markedsverdi på utviklede markeder i henhold til CROCI-metoden
og CROCI World-investeringsstrategien, som velger ut de ca.
hundre aksjene med lavest positiv CROCI Economic Price Earnings
Ratio ("CROCI Economic P/E") fra et univers som omfatter ca. 450
av de største aksjene i euroområdet etter markedsverdi og som det
beregnes CROCI Economic P/E ut fra. Bedrifter i finans- og
eiendomsbransjen
er
ikke
kvalifisert
for
utvelgelse.
Investeringsstrategien forsøker å matche spesifikke regionale
vektinger og begrenser også eksponering for en enkelt økonomisk
sektor til maksimalt 25 %. Aksjer med lav likviditet kan bli utelukket
fra utvelgelse. Fondets aktiva blir periodisk sammensatt med nye
bestanddeler i henhold til reglene for investeringsstrategien (ny
utvelgelse av ca. hundre aksjer som fondet skal investere i) med
sikte på at hver bestanddel vektes likt.. For å minimere
innvirkningen på utviklingen ved handel med fondets aktiva, kan
fondsforvalteren iverksette nødvendige tiltak for å redusere
kostnadene knyttet til handel og markedspåvirkning, herunder å
gjøre om sammensetningen trinnvis over et visst tidsrom. Ved
utvelgelse av investeringer tas det hensyn til miljømessige og
sosiale aspekter samt prinsipper for god eierstyring og
selskapsledelse (ESG-aspekter). CROCI er et registrert varemerke

som tilhører DWS. CROCI Group er ikke ansvarlig for forvaltningen
av fondet eller for eventuelle feil eller utelatelser i strategien.
Strategien er lisensiert av CROCI-konsernet uten noen form for
løfter eller garantier. Flertallet av fondets verdipapirer eller deres
utstedere forventes å være bestanddeler i referansen. Fondets
forvalter vil bruke skjønn til å investere i verdipapirer og sektorer
som ikke er inkludert i referansen for å dra nytte av spesifikke
investeringsmuligheter. Det forventes ikke nødvendigvis at
porteføljen vil ha tilsvarende vekting som referanseindeksen. Når
det gjelder referanseindeksen, kan underfondets posisjonering
avvike betydelig (f.eks. ved en posisjonering utenfor
referanseverdien, samt en betydelig undervekting eller
overvekting), og den faktiske frihetsgraden er vanligvis relativt høy.
Et avvik gjenspeiler generelt fondsforvalterens evaluering av den
spesifikke markedssituasjonen, noe som kan føre til en defensiv og
tettere eller en mer aktiv og bredere posisjonering sammenlignet
med referanseindeksen. Til tross for at fondet har som mål å skape
merverdi i forhold til referansen, kan den potensielle
verdiutviklingen bli begrenset av det aktuelle markedsmiljøet (f.eks.
ustabilt markedsmiljø) og faktisk posisjonering kontra referansen.
Valutaen for underfondet er EUR.
Avkastning og gevinster
distribueres ikke, men reinvesteres i fondet. Du kan generelt be om
innløsning av aksjer daglig. Selskapet kan imidlertid utsette eller
begrense innløsning dersom ekstraordinære omstendigheter gjør
dette nødvendig, under hensyntagen til investorenes interesser.
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Beregningen av risiko- og avkastningsprofilen er basert på
simulerte data som ikke kan brukes som en pålitelig indikator for
den fremtidige risikoprofilen. Risikoindikatoren kan bli endret;
klassifiseringen av fondet kan endres over tid og kan ikke

garanteres. Ikke en gang et fond som klassifiseres i laveste
kategori (kategori 1), representerer en fullstendig risikofri
investering. Fondet er klassifisert i kategori 6 fordi aksjeprisen
svinger kraftig og sannsynligheten for både tap og gevinst derfor
kan være høy. Spesielt de følgende risikoene kan være av
betydning for fondet: Risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller
sviktende interne systemer, prosesser eller personer. Det kan også
være en følge av eksterne hendelser.
En mer detaljert beskrivelse av risikoene finner du i risikoavsnittet/avsnittene i prospektet.

Omkostninger
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene
reduserer potensiell vekst i investeringen.
Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er
Engangsavgift før eller etter investeringen
maksimumsbeløp. I noen tilfeller vil du kunne betale mindre
Tegningshonorar
5,00 %
- du kan høre mer om dette hos din finansrådgiver eller
Avslutningsgebyr
Ingen
distributør. Tallet for løpende gebyrer er basert på
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres
kostnader for året som ble avsluttet 31.12.2021. Det kan
(åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales
variere fra år til år. Transaksjonskostnader og
(avslutningsgebyr).
resultathonorar for porteføljen, hvis aktuelt, er ikke
Gebyr som trekkes fra fondet over et år
inkludert.
Forvaltningshonorar
1,55 %
Mer
informasjon
om
kostnader
finner
du
i
Gebyr som trekkes fra fondet under visse bestemte betingelser
kostnadsavsnittet/-avsnittene i prospektet.
Resultatgebyr
Ingen

Tidligere resultat
aaa

Tidligere resultat er ikke en pålitelig
indikator for fremtidig resultat. Alle
kostnader og gebyrer som ble fratrukket
fra aksjeklassen USD LC til DWS Invest
CROCI World, ble trukket fra under
beregningen. Kjøps- og innløsningsgebyr
er ikke tatt med i betraktningen.
Aksjeklassen USD LC til DWS Invest
CROCI World ble lansert i 2018.

─── MERKNAD: Resultatet som vises frem til og med 2017, er ikke for fondet, men for DB Platinum CROCI World, som ble tatt opp i
fondet 28.08.2018. I forbindelse med fusjonen vil det ikke skje endringer i investeringsprosessen ettersom porteføljeforvalteren vil
anvende samme kapitalallokeringsstrategi som beskrevet i salgsprospektet. 2018 viser en kombinert verdiutvikling for begge fond.

Praktisk informasjon
Forvalter er State Street Bank International GmbH, Filial
Luxembourg. Kopier av prospektet og periodiske rapporter er gratis
tilgjengelig på språket i dette dokumentet, eller på engelsk.
Dokumentene i tillegg til annen informasjon (inkludert de siste
andelskursene) er gratis tilgjengelig. Dokumentene er tilgjengelige
på ditt lokale DWS-nettsted eller på www.dws.com. Du finner
informasjon om administrasjonsselskapets lønnspolitikk, herunder
en beskrivelse av hvordan lønn og andre goder beregnes, på
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remunerationpolicy?setLanguage=en. På forespørsel kan du få denne
informasjonen gratis tilsendt i papirform. Skatteregimet som gjelder
for Fondet i Luxembourg kan påvirke din personlige skatteposisjon.
DWS Invest SICAV kan bli holdt ansvarlig utelukkende på grunnlag
av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i
Denne viktige investorinformasjonen er korrekt per 04.05.2022.

uoverensstemmelse med de relevante delene i salgsprospektet.
Dette fonndet er et underfond av DWS Invest, som salgsprospektet
og de regelmessige rapportene er utarbeidet for. Passiva og aktiva
til hvert underfond er adskilt iht. lov. Følgelig er aktiva i ett
underfond ikke tilgjengelig ved et ev. krav mot eller insolvens i et
annet. Flere andelsklasser kan være tilgjengelige for dette fondet se det relevante avsnittet i prospektet for mer informasjon. Andeler
kan i mange tilfeller byttes mot andeler i en annen andelsklasse i
samme underfond eller et annet DWS Invest SICAV-underfond. Du
finner mer informasjon i avsnittet Bytte av andeler i
salgsprospektet. Dette fondet er godkjent i Luxembourg og
reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
DWS Investment S.A. er registrert i Luxembourg og reguleres av
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

