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Basfakta för investerare
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.

Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH), en delfond i SICAV-fonden BNP Paribas Funds, med
kortnamn BNP Paribas
Klass ”Classic Capitalisation”ISIN-kod LU2066067385
Denna fond förvaltas av BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, som ingår i BNP Paribas-koncernen.

Mål och placeringsinriktning
Fonden förvaltas aktivt utan något referensindex.
Fonden är en fond med absolut avkastning som syftar till att generera absolut positiv avkastning genom cykeln.
Fonden strävar efter att öka värdet av sina tillgångar genom lång position för miljölösningsföretag och samtidigt använda kort position i säkringssyften samt att korta
bolag med strandade tillgångar, tillgångar med övergångsrisk och/eller underlägsen teknik när det kommer till klimatförändringar, med exponering för volatilitet och
stil relaterat till miljöaspekten.
Investeringsstrategin omfattar en rad olika riktade positioner (långa och korta) från ett globalt sektorområde över en rad utvecklade marknader och
tillväxtmarknader för aktier och aktierelaterade värdepapper, aktieindex och finansiella derivatinstrument som kombinerar fundamentala investeringar med
kvantitativa processer och taktiska handelsmöjligheter.
Efter en tematisk strategi investerar fonden i, men inte begränsat till, socialt ansvarsfulla företag som genom sina produkter, tjänster eller processer tillhandahåller
lösningar för vattenmiljö, terrestra och urbana ekosystem samt produktion av förnybar energi, energieffektivitet, energiinfrastruktur och transport.
Vattenmiljö omfattar havs- och vattensystem inklusive, men inte begränsat till, kontroll av vattenföroreningar, vattenbehandling och -infrastruktur, vattenbruk,
vattenkraft, havs- och tidvattenkraft och biologiskt nedbrytbara förpackningar.
Terrestra ekosystem omfattar mark, livsmedel och skogsbruk, inklusive, men inte begränsat till, jordbruksteknik, hållbart jordbruk, hållbart skogsbruk och plantage
samt alternativa kött- och mejeriprodukter.
Urbana ekosystem omfattar våra hållbara städer och byggnader, inklusive, men inte begränsat till, miljötjänster, gröna byggnader, grön byggnadsutrustning och
-material, återvinning, avfallshantering och alternativa transporter.
Produktion av förnybar energi avser att minska koldioxidutsläppen i energisystemet via produktion av förnybar energi och övergångsenergi.
Energieffektivitet, teknik och material avser digitalisering av energisystemet genom elektrifiering, effektivitet och teknik.
Energiinfrastruktur och -transport syftar till att decentralisera energisystemet genom ny infrastruktur, distribuerad energi och batterilagring.
Fonden strävar efter att ha en stark, positiv miljöpåverkan som syftar till att fånga positiv avkastning genom cykeln, genom att investera genom tre kompletterande
portföljdelar: (i) tematisk: fångar den tematiska exponeringen av miljöföretag tillsammans med optimerad marknad och faktoriserade korta säkringar, (ii) Relativt
värde: fångar spridning inom miljökonceptet genom lång position för miljöföretag och kort position för liknande eller förknippade företag , samt (iii) Katalysator:
fångar specifika branscher, regelverk, policyer och/eller företagshändelser förknippade till miljökonceptet.
Investeringsförvaltaren anpassar den långa och korta exponeringen för att återspegla sitt förtroende för marknadstrender, men kommer att ligga inom en maximal
nettoexponering på +/- 20 %.
Investeringsförvaltaren tillämpar även BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTs hållbara placeringsinriktning som tar hänsyn till kriterier för miljö, sociala frågor och
bolagsstyrning (ESG), till exempel, men inte begränsat till, minskning av utsläpp av växthusgaser, respekt för mänskliga rättigheter, respekt för
minoritetsaktieägarnas rättigheter, i varje steg i investeringsprocessen.
En icke-finansiell strategi kan omfatta metodrelaterade begränsningar, till exempel ESG-investeringsrisken, som den definieras av investeringsförvaltaren.
Intäkter återinvesteras systematiskt.
Investerare har möjlighet att lösa in fondandelar dagligen (på bankdagar i Luxemburg) enligt vad som anges i prospektet.

Risk-/avkastningsprofil
Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Andra substantiella risker för fonden som inte återges korrekt av indikatorn
beskrivs nedan:

Högre möjlig avkastning

Denna risk är förknippad med förmågan hos motparten i en
finansiell OTC-transaktion att fullgöra åtaganden som betalning, leverans och
ersättning.
•
En del marknader är mindre reglerade än de
flesta internationella marknader. Därför kan de tjänster som rör förvaring och
• Historiska data är inte en tillförlitlig indikator på fondens framtida
likvidering för delfonden på sådana marknader vara mer riskfyllda.
avkastning.
•
Vid investering i OTC-derivat eller noterade derivat strävar fonden
• En fonds riskkategori utgör en indikator men inte något mål eller någon
efter att säkra och/eller lånefinansiera avkastningen från positionen.
garanti och kan ändras över tid.
Investeraren bör vara uppmärksam på det faktum att lånefinansiering ökar
• Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
delfondens volatilitet.
• Varför tillhör fonden denna kategori?
•
Sådana
Riskkategorin grundas på att fonden tillämpar en neutral aktiestrategi för
investeringar är föremål för ytterligare risker som kan vara resultatet av
att reducera den risk som aktierna medför och att hålla volatiliteten under
politiska, ekonomiska, sociala, skattemässiga, marknadsmässiga och operativa
en maxnivå.
faktorer som är specifika för den kinesiska marknaden.
• Ju högre risk, desto längre investeringshorisont rekommenderas.
•
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Avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens
potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
3,00%
3,00%
Ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar (innan vinsten på din
investering betalas ut).
Avgifter som debiteras fonden under året
1,83% (*)
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
20% per år av den avkastning som ligger.

De
som anges är maximibelopp. I vissa fall kan avgifterna vara
lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.
(*) Siffran för
grundas på tidigare kostnader som fastställts per 31
oktober 2021.
Siffran kan variera från år till år. Den omfattar inte:
• Prestationsbaserade avgifter.
Kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en insättnings-/uttagsavgift
som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för
kollektiva investeringar.
Konvertering med andra fonder är inte tillåtet. Vid konverteringar inom fonden betalar
investerare en avgift på högst 1.5%.

•

.

Tidigare resultat
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Resultatsiffrorna visas för andelsklasser för vilka substansvärdet beräknades
löpande under perioden från den 1 januari till och med den 31 december.
• Tidigare resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.
• Fondens årliga avgifter ingår
i beräkningen av tidigare resultat.
Tecknings-/inlösenavgifterna och växlingsavgifterna ingår inte i beräkningen
av tidigare resultat.
• Andelsklassen bildades den 2020.
• Tidigare resultat har beräknats i USD.
• Avkastningen baseras på substansvärdet med utdelningsbara intäkter
återinvesterade.
•
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Praktisk information
•

Förvaringsinstitut: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH.

•

Ytterligare information om fonden, inklusive den senaste informationsbroschyren, de senast offentliggjorda andelskurserna och den senaste års- och
halvårsrapporten kan erhållas kostnadsfritt på engelska från BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg eller online på
.

•

Luxemburgs skattelagstiftning kan påverka investerarens personliga skattesituation.

•

Information om den uppdaterade ersättningspolicyn (inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas), identiteten på de personer som
ansvarar
för
beviljandet
av
ersättningar
och
förmåner
och
sammansättningen
av
ersättningskommittén
finns
på
webbplatsen
. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas i pappersformat.

•

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

•

Investerare kan byta mellan fonderna i BNP Paribas Funds. Se informationsbroschyren eller kontakta din finansiella rådgivare för mer information.

Fonden är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av ”Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 25 mars 2022.

