Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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.

ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF ("Delfonden")
Class B USD (Dist) (ISIN Code:) LU1440654330 ("Aktiekategorin")
En delfond till ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ("Fonden")
Förvaltningsbolag: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Mål och placeringsinriktning
Mål
Delfonden strävar efter att följa utvecklingen för S&P China 500
Index ("Indexet"). Delfonden kommer att placera direkt i
inhemska kinesiska aktier (inklusive Stock Connect) genom
RQFII-licensen för ICBC Credit Suisse Asset Management
(International) Co. Ltd., såväl som i aktier utgivna över hela
världen av kinesiska bolag utanför Kina. Delfonden kan även
investera i finansiella derivatinstrument i säkringssyfte och för
att uppnå en effektiv portföljförvaltning i enlighet med lagen för
fondföretag. Delfonden avser inte att använda finansiella
derivatinstrument
i
någon
större
utsträckning
för
placeringssyften.
Huvudsaklig investeringsstrategi
Delfonden förvaltas passivt. Delfonden kommer huvudsakligen att
investera direkt i överlåtbara värdepapper som representerar
komponenterna i indexet med hjälp av en fullständig replikering.
Den kan även investera i aktierelaterade värdepapper såväl som
konvertibla obligationer, warrantoptioner, terminer, P-notes och

börshandlade fonder (ETF), vilket kommer att ge en indirekt
exponering mot de värdepapper som ingår i indexet.
I de fall likviditeten på marknaden gör att förvaltaren inte kan
använda en fullständig replikering kan dock delfonden optimera
replikeringen genom representativa urval.
Placeringshorisont
Fonden passar investerare som placerar på lång sikt.
Utdelningspolicy
Denna aktiekategori är en avkastningskategori. Om det sker
utdelningar kommer de att deklareras årligen.
Handelsfrekvens
Du kan köpa och sälja aktier varje dag som är en bankdag, vilket
är en dag då banker och börser är öppna som vanligt i
Luxemburg, Hongkong, Kina, Singapore, London och USA.
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Ovanstående indikator bygger på simulerade historiska data
som inte är en garanti för fondens framtida riskprofil. Den
riskkategori som visas är inte garanterad och kan förändras
med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri
investering.
Delfonden kan utsättas för risker som inte ingår i beräkningen av
risk/avkastningsindikatorn. Dessa är förknippade med följande:
Risker med kinesiska QFII/RQFII: Berörd delfond är inte en del
av QFII/RQFII men kan erhålla tillgång till QFII/RQFII-godtagbara
värdepappersinvesteringar indirekt via aktiekopplade produkter
emitterade av institutioner som har erhållit QFII/RQFII-status eller
direkt via QFII/RQFII-kvoter från RQFII-innehavare. Investerare
bör tänka på att RQFII-statusen kan upphävas eller återkallas om
RQFII-innehavaren hamnar på obestånd eller överträder
bestämmelserna för RQFII. Detta kan i sin tur inverka negativt på
delfondens resultat eftersom den kan bli tvungen att avyttra sina
värdepappersinnehav. Dessutom kan den kinesiska regeringen
införa begränsningar för QFII/RQFII vilket kan ha negativ
inverkan på delfondens likviditet och resultat.

Landsrisk: Investeringar i Folkrepubliken Kina kommer att vara
känsliga för eventuell politisk, social och diplomatisk utveckling
som kan ske i eller i relation till Folkrepubliken Kina. Investerare
bör vara medvetna om att politiska förändringar i Folkrepubliken
Kina kan ha en negativ inverkan på värdepappersmarknader i
Folkrepubliken Kina och på utvecklingen för den berörda
fonden/fonderna.
Indexrelaterad risk: Det underliggande indexet är föremål för
svängningar. Resultatet för aktierna i en delfond ska före
kostnader ligga nära resultatet för det underliggande indexet. Om
det underliggande indexet svänger mycket eller sjunker kommer
även aktierna i delfonden att variera eller sjunka i enlighet med
detta.
Aktiv risk: Delfonden är föremål för aktiva risker som kan
orsakas av att aktiernas värde och resultat inte exakt följer värdet
och resultatet för motsvarande jämförelseindex.
Risk relaterad till Shanghai-Hong Kong och Shenzhen –
Hong Kong Stock Connect:
Delfonden kan investera i kinesiska A-aktier via Shanghai – Hong
Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
vilket kan medföra ytterligare clearing- och avvecklingsrisker samt
juridiska, operativa och motpartsrelaterade risker.
Det finns mer information om dessa och andra risker i avsnittet
"Riskinformation" i prospektet.

Avgifter
Avgifterna som du betalar används för att betala kostnaderna för att driva delfonden, däribland kostnaden för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Teckningsavgift

Ingen

Inlösenavgift

Ingen

Avgifter som tas ur delfonden under en räkenskapsperiod
Årlig avgift

0,55 %

Avgifter som tagits ur delfonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad
avgift

Beloppet för årliga avgifter bygger på ett fast belopp för totalt
erlagda avgifter som delfonden debiteras enligt vad som anges i
fondens prospekt.
Investerare som handlar med aktier på andrahandsmarknaden
debiteras inte tecknings- och inlösenavgifter av delfonden, men
de kan debiteras handelsavgifter av deras aktiemäklare.
Rådfråga din placeringsrådgivare om information om sådana
avgifter.
Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller närmare
uppgifter om de exakta avgifterna. Avgiften som tas ut kan variera
från år till år.
Det finns mer information om avgifter i avsnittet "Avgifter och
kostnader" i fondens prospekt.

Ingen

Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
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Värdet på din investering kan såväl öka som minska, och det är
inte säkert att du får tillbaka det belopp som du ursprungligen
investerade.
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Basvalutan för delfonden är CNH och andelsklassens tidigare
resultat beräknas i US-dollar

Praktisk information
Förvaringsinstitut:State
Luxembourg Branch

Street

Bank

International

GmbH, Skattelagstiftning: Du bör känna till att skattelagstiftningen i
Luxemburg, som är fondens hemland, kan inverka på din
personliga skattesituation som investerare. Innehavare som inte
Ytterligare information: Kopior av prospektet och de senaste är bosatta i Luxemburg kan komma att beskattas i enlighet med
halvårs- och helårsrapporterna, som tas fram för ICBC Credit lagar i andra jurisdiktioner. Delfonden kan även vara föremål för
Suisse UCITS ETF SICAV som helhet, ICBC Credit Suisse innehållen källskatt och andra skatter som påläggs i
UCITS ETF SICAV kan erhållas kostnadsfritt på engelska från Folkrepubliken Kina. Före en investering i fonden ska investerare
förvaltningsbolagets säte. Där finns även annan praktisk diskutera med sina skatterådgivare vilka följder som förvärv,
information
om
exempelvis
den
senaste
kursen, innehav, överlåtelse och inlösen av aktier kan medföra.
www.icbccs.com.hk/en/etf/ andra aktiekategorier i delfonden och
Ansvar:ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV kan hållas
andra delfonder.
ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är
På webbplatsen www.carnegroup.com under "Policies and vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
Procedures", finns en uppdaterad ersättningspolicy och en fondens prospekt.
beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och
information om de personer som ansvarar för att bevilja Paraplyfond: Delfonden är en delfond i ICBC Credit Suisse
ersättningar och förmåner. En utskrift av ersättningspolicyn kan UCITS ETF SICAV
erhållas kostnadsfritt på begäran.
som erbjuder flera delfonder vars tillgångar och skulder är
separerade enligt lag.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 23.03.2021.

