Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.
Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og
har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning ogde risici, der er
forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læsedokumentet for at
kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuelinvestering.
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DWS Invest Global Bonds
Aktieklasse: LC, ISIN: LU0616844923, Sikkerhedskode: DWS044, Valuta: EUR
en afdeling af DWS Invest. Administrationsselskabet er DWS Investment S.A., der er medlem af DWS-koncernen.

Mål og investeringspolitik
Fonden forvaltes aktivt. Fonden forvaltes ikke med et benchmark
som reference. Formålet med investeringspolitikken er at opnå en
stabil formueforøgelse. For at opnå dette investerer fonden over
hele verden i statsobligationer, obligationer fra kvasi-statslige
udstedere, obligationer med sikkerhed i aktiver og dækkede
obligationer. Kvasi-statslige udstedere omfatter centralbanker,
offentlige myndigheder, regionale myndigheder og supranationale
institutioner. Erhvervsobligationer og obligationer fra udstedere fra
emerging markets-lande kan være inkluderet. Der kan blive
anvendt derivater til investeringsformål. Når der udvælges

investeringer, tages der udgangspunkt i virksomhedernes
overholdelse af standarder med relation til miljø, sociale forhold og
god virksomhedsledelse (ESG-forhold) samt økonomiske resultater.
Udvælgelsen af de enkelte investeringer sker efter fondsledelsens
skøn. Valutaen i underordnede fonden er EUR. Afkast og avancer
udloddes ikke, men geninvesteres i fonden. Du kan generelt
anmode om indløsning af aktier dagligt. Selskabet kan dog
suspendere eller begrænse tilbagetrækningen under hensyntagen
til investorernes interesser, hvis usædvanlige omstændigheder
synes at nødvendiggøre dette.
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Beregningen af risiko- og afkastprofilen er baseret på historiske
data, der ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for den
fremtidige risikoprofil. Denne risikoindikator kan blive ændret;
fondens klassifikation kan ændre sig med tiden og kan ikke
garanteres. Selv en fond, der er klassificeret i den laveste kategori
(kategori 1), repræsenterer ikke en helt risikofri investering. Fonden
er klassificeret i kategori 3, da dens aktiekurs bevæger sig
forholdsvis lidt, og sandsynligheden for både tab og gevinst er

derfor relativt lille. Især nedenstående risici kan være af betydning
for fonden: Fonden investerer i obligationer, hvis værdi afhænger
af, om udstederen er i stand til at yde sine betalinger. Risikoen for
manglende betaling kan også være svingende hos udstederen.
Fonden anvender derivater med basisværdier for at få del i deres
værdistigning eller satse på deres værditab. Den hermed
forbundne chance for højere gevinst er knyttet til en større risiko for
tab. Derivater kan desuden anvendes til at sikre fondens formue.
Anvendelsen af derivater til sikring kan medføre, at chancerne for
øgning af fondens formue forringes.
En mere detaljeret beskrivelse af risici og andre generelle
oplysninger kan findes i afsnittet/afsnittene om risikofaktorer i
prospektet.

Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til betaling af fondens driftsomkostninger, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse
gebyrer reducerer deres investerings potentielle vækst.
De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb. I
Engangsgebyrer før eller efter investering
nogle tilfælde betaler De muligvis mindre – kontakt Deres
Indtrædelsesgebyr
3,00 %
investeringsrådgiver eller distributør for yderligere
Udtrædelsesgebyr
Intet
oplysninger. De løbende gebyrer tager udgangspunkt i
Dette er det maksimale beløb, som De vil kunne komme til at betale, inden
udgifterne for det år, der slutter ved udgangen af
Deres penge investeres (indtrædelsesgebyr), og inden provenuet af Deres
31.12.2021. Det kan variere fra år til år. De løbende
investering udbetales (udtrædelsesgebyr).
gebyrer omfatter ikke eventuelle omkostninger ved
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
porteføljetransaktioner samt resultatbetingede honorarer.
Løbende gebyr
1,08 %
Yderligere oplysninger om omkostninger kan findes i
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
afsnittet/afsnittene om omkostninger i prospektet.
Resultatbetinget honorar
Intet
gebyrer fra værdipapirudlån
0,03 %

Tidligere resultater
aaa

Hidtidige resultater er ikke en pålidelig
indikator for fremtidige resultater. Alle
omkostninger og gebyrer, som er
tilbageholdt fra aktieklassen LC i DWS
Invest Global Bonds, er fratrukket ved
beregningen. Ind- og udtrædelsesgebyrer
er ikke medregnet. Aktieklassen LC i
DWS Invest Global Bonds blev lanceret i
2014.

Praktiske oplysninger
Depotbank er State Street Bank International GmbH, Afdeling
Luxembourg. Kopier af prospektet og de løbende rapporter er
tilgængelige gratis på dette dokuments sprog eller på engelsk.
Dokumenterne samt andre oplysninger (herunder de seneste

aktiepriser) er tilgængelige gratis. Dokumenterne er tilgængelige
på dit lokale DWS-websted eller på www.dws.com. Oplysninger om
den aktuelle aflønning for administrationsselskabet, herunder en
beskrivelse af aflønningen og de øvrige bidrag, finder du på

https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remunerationpolicy?setLanguage=en. Ved henvendelse kan du få tilsendt en
gratis version af disse i papirform. Den gældende skattelovgivning
for Fonden i Luxembourg kan påvirke Deres personlige
skattemæssige stilling. DWS Invest SICAV kan alene blive holdt
ansvarlig på grundlag af erklæringer i dette dokument, der er
misvisende, upræcise eller ikke i overensstemmelse med de
relevante dele af salgsprospektet. Denne fond er en afdeling af
DWS Invest, og prospektet og de løbende rapporter udarbejdes for
disse som helhed. Aktierne og passiverne i de enkelte afdelinger er
adskilt i henhold til gældende lov. Aktiverne i én afdeling er derfor
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ikke tilgængelige i tilfælde af krav mod en anden afdeling eller en
anden afdelings insolvens. Der kan være flere tilgængelige
aktieklasser for denne fond - se det relevante afsnit i prospektet for
at få yderligere oplysninger. Aktier kan i mange tilfælde ombyttes
med aktier i en anden aktieklasse fra samme eller anden DWS
Invest SICAV-underfond. Detaljerede oplysninger kan findes i
afsnittet "Ombytning af aktier" i salgsprospektet. Denne fond er
godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de
Surveillance du Secteur Financier. DWS Investment S.A. er
registreret i Luxembourg og reguleres af Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

