Vigtige oplysninger til investorer
Dette dokument giver dig vigtige investoroplysninger om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningen er påkrævet ved lov for at hjælpe
dig med at forstå arten og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes til at læse det, så du kan træffe en velinformeret beslutning om at investere.

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR (LU2146190835)
Denne fond er et underfund af Robeco Capital Growth Funds, SICAV
Administrationsselskab: Robeco Institutional Asset Management B.V.

Mål og investeringspolitik
RobecoSAM Sustainable Water Equities er en aktivt

virksomheder, der leverer til værdikæden af vand, eller som
Fonden kan væsentligt afvige fra udsteder, land og sektorvægtninger
administreret fond, der globalt investerer i virksomheder, der tilbyder produkter eller teknologier, der er mere vandeffektive end af benchmark. Der er ingen begrænsninger i afvigelsen fra
tilbyder produkter og tjenester, der tager sigte mod
andre i deres kategori. Det gøres ved at investere i virksomheder, benchmarket. Benchmarket er et bredt markedsvægtet indeks, der ikke
udfordringerne i forbindelse med mængden, kvaliteten og
der fremmer følgende FN's mål for bæredygtig udvikling (FN's
er i overensstemmelse med fondens bæredygtige mål.
fordelingen af vand. Valget af disse aktier er baseret på
SDG'er): Rent vand og sanitet, god sundhed og vælvære, livet
Denne aktieklasse i fonden udlodder ikke udbyttet.
grundlæggende analyser. Fondens målsætning er konstant at under vand og livet på land. Fonden integrerer ESG (dvs. miljø,
Du kan købe eller sælge enheder i fonden på alle bankdage.
opnå et bedre afkast end indekset. Strategien integrerer
sociale forhold og god selskabsledelse) i investeringsprocessen,
Fonden er sandsynligvis ikke egnet for investorer, der har
bæredygtighedskriterier som en del af
anvender en udelukkelsesliste på grundlag af kontroversiel
planer om at trække deres penge tilbage indenfor. 5 years.
aktieudvælgelsesprocessen og via en temaspecifik
adfærd, produkter (herunder kontroversielle våben, tobak,
bæredygtighedsvurdering. Porteføljen er baseret på et

palmeolie og fossilt brændstof), samtidig med at undgå

berettiget investeringsunivers, der omfatter virksomheder,

investeringer i kul til fremstilling af metal og varme, våben,

hvis forretningsmodeller er i overensstemmelse med de

militære kontrakter og virksomheder, der alvorligt overtræder

tematiske investeringsmål. Vurderingen af relevante SDG'er

arbejdsforhold, ved siden af afstemning og inddragelse.

anvender en internt udviklet struktur. Yderligere oplysninger
findes på webstedet www.robeco.com/si.
Fonden har en bæredygtig investering som mål i henhold til
artikel 9 i den europæiske forordning om
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for
finansielle tjenesteydelser. Fonden bidrager til
vandinfrastrukturen og distributionen af postevand samt
indsamling og behandling af spildevand og fokuserer på

Fonden har lov til at tilstræbe en aktiv valutapolitik for at generere
ekstra afkast og kan engagere sig i valutasikringstransaktioner.
Benchmark: MSCI World Index TRN
Størstedelen af de valgte aktier vil være komponenter i
benchmarket, men aktier uden for benchmarket kan også vælges.
Investeringspolitikken er ikke begrænset af benchmarket, men
fonden kan bruge et benchmark for sammenligningsformål.

Risiko- og fordelsprofil
Lavere risiko – typisk lavere fordele

Højere risiko – typisk højere fordele

Historiske data, såsom bruges til beregning af den syntetiske

Følgende data er et skønsmæssigt materiale for denne fond

indikator, er ikke en pålidelig indikation af den fremtidige

og afspejles ikke (i tilstrækkelig grad) af indikatoren:

risikoprofil. Den viste risiko- og fordelskategori forbliver med

-

Produktet investerer eller kan investere i Kina A-aktier.

garanti ikke uændret. Kategoriseringen kan ændre sig med

Der er øgede risici forbundet med investering i kinesiske

tiden. Den laveste kategori betyder ikke en risikofri

A-aktier, især likviditets-, lovgivningsmæssige-, kvota-,

investering.

varetægts- og mæglerrisici.
-

Produktet investerer eller kan investere i

Aktier i almindelighed er mere flygtige end obligationer.

vækstmarkeder. Aktier, der er noteret på

Aktiefonde med et globalt og/eller regionalt fokus på

vækstmarkeder, er i kraft af deres karakter tilstrækkeligt

udviklede markeder er godt diversificeret over flere lande og

likvide, men kan dog under visse omstændigheder har

sektorer, hvilket gør dem mindre følsomme overfor

et lavt likviditetsniveau, hvilket påvirker produktets

prisbevægelser.

likviditet.

For en komplet oversigt over alle risici forbundet med denne fond henviser vi til afsnittet Overvejelser om risici i dette prospekt.

Gebyrer
Engangsgebyrer trukket før eller efter, at du investerer
Indtrædelsesgebyr*
Skift gebyr
Udtrædelsesgebyr

5,00%
1,00%
Ingen

Dette er det maksimale, der må tages fra dine penge, inden de investeres.

Gebyrer trukket fra fonden på et år
Løbende gebyrer

1,71%

Gebyrer trukket fra fonden under visse specifikke forhold
Resultatbetinget gebyr

Ingen

Gebyrerne går til at betale udgifterne til at drive fonden, herunder udgifter til
markedsføring og distribution. Gebyrerne reducerer den potentielle vækst fra
investeringen.

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimale beløb.
Kontakt din finansieringsrådgiver eller distributør for at finde ud af det
aktuelle indtrædelses- og udtrædelsesgebyr. *Afhængigt af
distributionskanalen er det muligt, at distributøren kan pålægge
yderligere omkostninger.
Løbene gebyrer er baseret på udgifter for det sidste kalenderår, der
sluttede 31-12-2020. Dette beløb kan variere fra år til år og indeholder
ikke resultatsbetingede gebyrer eller transaktionsudgifter med undtagelse
af det tilfælde, at indtrædelses- og udtrædelsesgebyr betales af UCITS,
når de køber og sælger i et andet kollektivt investeringsinstitut. For fonde
eller ændringer af gebyrer, der påbegyndes i løbet af nuværende
kalenderår, er det løbende gebyr skønsmæssigt.
For flere oplysninger om beregningsmetoder til gebyrer, honorarer og
resultatsbetingede gebyrer henviser vi til afsnittet Gebyrer og udgifter i
prospektet, der kan hentes på websiden: www.robeco.com

Tidligere resultater

Ændringer
Denne aktieklasse viser resultatoplysninger før
lanceringsdatoen. På lanceringsdatoen for denne aktieklasse
absorberede Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable
Water Fund. Resultaterne før lanceringsdatoen er simuleret
på baggrund af tidligere resultater i den absorberede fond,
som havde en lignende investeringspolitik og anvendte
højere eller sammenlignelige gebyrer.
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11,7%
6,3%

Valuta:: EUR
1. pristilbudsdato: 29-10-2020
Tidligere resultater er af begrænset værdi, da dette er en
rettesnor for fremtidige resultater. De løbende gebyrer
indregnes i beregningen af tidligere resultater; ikke
medregnet er indtrædelses- og udtrædelsesgebyret.

Praktiske oplysninger
- SICAV’ets depositar er J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Dette dokument med central investorinformation beskriver en underfond til SICAV’et, prospektet og periodiske rapporter udarbejdes for hele
SICAV’et.

- Det engelske prospekt samt den (halv)årlige rapport og detaljerne for administrationsselskabets aflønningspolitik kan skaffes gratis på
www.robeco.com/riam. Hjemmesiden offentliggør også de seneste priser og anden information.

- Hver enkelt underfonds aktiver og passiver er adskilt ved lov. Aktier af en underfond kan udveksles med en anden af SICAV’ets underfonde, som det
er videre beskrevet i prospekten. SICAV’et kan tilbyde andre af underfondens aktieklasser. Oplysninger om disse aktieklasser er tilgængelige i
prospektet under bilag I.

- Skattelovgivningen for SICAV’ets hjemmemedlemsstat kan have indflydelse på investorens personlige skattesituation.
- Robeco Institutional Asset Management B.V. kan blive holdt ansvarlig baseret udelukkende på enhver udtalelse indeholdt i dette dokument, der er
vildledende, upræcis eller i uoverensstemmelse med relevante dele af SICAV’ets prospekt.
Robeco Capital Growth Funds, SICAV er autoriseret i Luxembourg og reguleres af CSSF (Commission de Secteur Financier du Secteur Financier).
Robeco Institutional Asset Management B.V. er autoriseret i Holland og reguleres af AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Disse vigtige oplysninger til investorer er nøjagtige fra og med 10-03-2021

