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
detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund ("Fonden") klass (USD) P-acc (ISIN-kod: IE00B5T8QC31)
En delfond i UBS (Irl) Investor Selection PLC ("Bolaget"). UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (förvaltaren), ett
auktoriserat fondförvaltningsbolag, agerar förvaltare för bolaget.
Mål och placeringsinriktning
Mål: en riskjusterad värdestegring på medellång till lång sikt genom
investering i värdepapper på tillväxtmarknaderna.
Fonden investerar främst i aktier (stam- eller preferensaktier och
warranter) eller aktierelaterade instrument (t.ex. amerikanska
depåbevis, globala depåbevis, vinstandelsbevis och
aktieindexobligationer) från tillväxt-/utvecklingsländer runt om i världen
Investeringsförvaltaren har full frihet att välja aktier, och väljer aktier
utifrån dess grundläggande värde, normalt 20–40 stycken av de som
bäst motsvarar investeringsteamets främsta idéer. Dessa kan ha vilken
storlek och ingå i vilken sektor som helst. Fonden kan investera i
penningmarknadsinstrument och i kontantinsättningar i olika valutor.
Fonden kan även investera i räntebärande värdepapper, såsom
obligationer utgivna av stater eller företag (som fått höga kreditbetyg
av de etablerade kreditvärderingsinstituten). Fonden får använda
finansiella derivatinstrument (FDI:er) i investerings- eller säkringssyfte.
Kursen på Fondens tillgångar sätts i en rad olika valutor och värdet på
din investering kan därför falla om din valuta stiger mot andra valutor.
Fonden kan emellanåt använda säkringsstrategier ("hedging") för att
ge skydd mot valutarisker. Fonden kan använda finansiella
derivatinstrument för att säkra mot fluktuationer i portföljens
positioners relativa värden, som ett resultat av förändringar i
valutakurser och marknadsräntor.

återinvesterad nettoutdelning). Jämförelseindexet används för
portföljsammansättning, resultatjämförelse och hantering av
investeringsrisk.
Fondens basvaluta är USD.
Du kan köpa eller sälja din investering på en bankdag i Dublin, fram till
kl. 14:00 (CET -1) den dag som direkt föregår tecknings-/inlösendagen.
Intäkterna i en ackumulerande andelsklass betalas inte ut, utan de
stannar kvar i Fonden.
Investeringsförvaltaren kan bygga upp portföljen enligt sin egen
bedömning och är inte bunden till jämförelseindexet när det gäller
värdepapper och viktning.

Fonden förvaltas aktivt med referens till MSCI Emerging Markets (med
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk

Högre risk

Normalt lägre avkastning

1

2

3

Normalt högre avkastning

4

5

6

7

Mer om denna kategori
5 Indikatorn ovan är inte ett mått på risken för kapitalförlust, utan ett
mått på fondens kursrörelser över tid.
5 Tidigare resultat, som t.ex. används vid beräkningen av indikatorn, är
inte nödvändigtvis ett tillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.
5 Visad riskkategori är inte garanterad och kan variera med tiden.
5 Denna produkt har ingen kapitalgaranti så placerare kan förlora hela
sin investering.
Varför är den här fonden i Kategori 6?
Tillväxtmarknader befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium, vilket kan
innebära kraftiga kurssvängningar, lägre marknadstransparens,
regleringshinder samt företagsstyrningsrelaterade, politiska och sociala
utmaningar. Det finns en ökad avkastningspotential och därmed en
högre risk.

Ytterligare väsentliga risker som inte fångas upp av indikatorn:
5 Motpartsrisk: en omfattande användning av onoterade instrument
kan exponera fonden för betydande motpartsrisk.
5 Likviditetsrisk: en betydande del av fonden har investerats i mindre
likvida instrument vars priser kan fluktuera under vissa
marknadsförhållanden.
5 Den operativa risk som följer med förvaltningen av denna fond
(främst potentiella värderingsfel och felaktigt utförda transaktioner)
bärs av bolaget.
5 Derivatrisk: derivat kan medföra vinster eller förluster som är större
än ursprungligt investerat belopp.
För mer information, se avsnittet "Risk Factors" i fondens prospekt och
bilaga.

Avgifter
De avgifter du betalar utgör betalning för bolagets och fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din
placerings tillväxtpotential.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället¹
Teckningsavgift

Den angivna insättningsavgiften är en maximisiffra. I vissa fall kan du
få betala mindre – fråga din finansrådgivare om det.

3.00%

Inlösenavgift

0.00%

Konverteringsavgift

0.00%

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

1.90%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
¹

Siffran för årliga avgifter baseras på föregående års kostnader, den
tolvmånadersperiod som slutade 30 september 2019. Denna siffra kan
variera från år till år. Den innefattar vanligen inte:
5 Portföljtransaktionskostnader, utom då en insättnings-/uttagsavgift
betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan
kollektiv investeringsfond.
För mer information, se avsnittet "Fees and Expenses" i fondens
prospekt eller bilaga, som finns på www.ubs.com/funds.

ingen

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan
vinsten på din investering betalas ut.

Tidigare resultat

%

Tidigare avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om
framtida resultat.
Diagrammet visar klassens avkastning beräknad som
procentuell förändring mellan årsskiftena av klassens
andelsvärde i andelsklassens valuta. Normalt tar tidigare
resultat hänsyn till alla årliga avgifter, men inte
teckningsavgiften.
Fonden lanserades år 2009. Klassen tillkom år 2010.
Denna andelsklass tidigare avkastning är beräknad i USD.
I de fall jämförelseindexet visas är det en referenspunkt mot
vilken utvecklingen för en andelsklass kan mätas. Delfonden
avser inte efterlikna jämförelseindexet.

Fondandelsklass
Jämförelseindex

Praktisk information
Förvaringsinstitut
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Ytterligare information
Information om fonden och tillgängliga andelsklasser, inklusive aktuell
aktiekurs, finns tillgängligt hos investeringsförvaltaren eller på
www.ubs.com/funds. Hela prospektet samt de senaste hel- och
halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från
administratören. Detta dokument beskriver en andelsklass i en av
Bolagets delfonder och prospektet och periodiska rapporter upprättas
för hela Bolaget. Fonden har också andra andelsklasser.
Varje delfonds tillgångar och skulder är segregerade i enlighet med
bestämmelserna i irländsk lag. Din investering i delfonden kommer
därför inte att påverkas av eventuella fordringar mot bolagets övriga
delfonder och alla skulder som uppkommit på grund av eller kan
hänföras till någon särskild fond skall betalas enbart utifrån den
delfondens tillgångar. Dock har dessa bestämmelser inte prövats i
denna eller andra jurisdiktioner. Du har rätt att byta från en eller flera
klasser till en annan klass, antingen i fonden eller i en annan av
Bolagets delfonder. För mer information om byten, se avsnittet ”
Switching” i prospektet.

Skattelagstiftning
Fonden är underkastad irländska skattelagar och bestämmelser.
Beroende på i vilket land du är bosatt, kan detta påverka din placering.
Ansvarighet
Bolaget kan endast hållas ansvarigt för eventuella påståenden i detta
dokument som är vilseledande, oriktiga eller oförenliga med tillämpliga
delar av Bolagets prospekt.
Ersättning
Uppgifter om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy, inklusive,
men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och
förmåner beräknas, vilka de personer är som ansvarar för tilldelningen
av ersättningar och förmåner, däribland ersättningskommitténs
sammansättning i de fall där en sådan kommitté existerar, tillhandahålls
via www.ubs.com/fml-policies. På begäran erbjuder bolaget och/
eller förvaltaren också en kostnadsfri papperskopia av
ersättningspolicyn. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. är
auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de
Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg.
Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom.
Andelsklassen varken sponsras eller godkänns av indexleverantören. Se
fondens prospekt för en fullständig ansvarsfriskrivning.

Denna Fond är auktoriserat på Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 02/04/2020.

