Sijoittajan avaintiedot
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole
markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja
ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan
tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon
perustuen.
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DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
Osuuslaji: LC, ISIN: LU0329760002, Turvakoodi: DWS0QT, Valuutta: EUR
DWS Invest-rahaston alarahasto. Rahastonhoitoyhtiö on DWS Investment S.A., joka kuuluu DWS-konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Rahastoa ei hallinnoida
suhteessa vertailuindeksiin. Sijoituspolitiikan tavoitteena on
saavuttaa kestävä pääoman arvonnousu. Tämän saavuttamiseksi
rahasto sijoittaa pääasiassa osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijat
ovat kehittyville markkinoille rekisteröityjä yrityksiä tai jotka
harjoittavat suurinta osaa liiketoiminnastaan kehittyvillä markkinoilla
tai jotka holdingyhtiönä omistavat kehittyvillä markkinoilla
rekisteröityjä yrityksiä ja joilta odotetaan keskimääräistä suurempaa
osinkotuottoa. Osakkeita valittaessa seuraavat kriteerit ovat

tärkeitä: Markkinoiden keskiarvon yläpuolella oleva osinkotuotto,
osinkotuoton kasvu ja kestävyys, aiempi ja tuleva tuloksen kasvu,
houkutteleva hinta/voitto-suhde. Sijoituskohteiden valintaprosessi
ottaa taloudellisen menestyksen lisäksi huomioon yrityksen
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään yrityshallintotapaan (ESG)
liittyvät tulokset. Rahastonhoitaja valitsee yksittäiset sijoituskohteet
oman harkintansa mukaan. Alarahaston valuutta on EUR. Tuottoja
ei jaeta, vaan ne sijoitetaan rahastoon. Voit pyytää osuuksien
lunastamista yleensä kaikkina pankkipäivinä.
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Riski-tuottoprofiili perustuu historiatietoihin, joita ei voi käyttää
rahaston
tulevan
riskiprofiilin
luotettavana
indikaattorina.
Riskiluokka voi muuttua; rahaston riskiluokka ei ole taattu ja se voi
vaihdella ajan myötä. Alinkaan riskiluokka (luokka 1) ei tarkoita,
että sijoitus on riskitön. Rahasto on sijoitettu luokkaan 5, koska sen
osuushinnan volatiliteetti on tyypillisesti suuri, minkä vuoksi sekä
tappioriski että tuottopotentiaali ovat suhteellisen suuria. Seuraat

riskit voivat olla rahaston kannalta erityisen merkityksellisiä:
Rahasto sijoittaa osakkeisiin. Osakkeiden hinnat voivat vaihdella
voimakkaasti ja niihin liittyy siten myös hintojen alenemisen riski.
Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille. Kehittyville markkinoille
sijoittamiseen liittyy yleensä suurempia riskejä (mahdollisesti myös
huomattavia oikeudellisia, taloudellisia ja poliittisia riskejä) kuin
kehittyneille markkinoille sijoittamiseen. Rahasto pyrkii saamaan
tuloja osingoista eli osakekohtaisesta voitonjaosta Jos yritys jakaa
odotettua pienempiä osinkoja tai ei jaa osinkoa lainkaan, tämä voi
vaikuttaa kielteisesti osakkeiden tai johdannaisten arvoon.
Rahaston riskien yksityiskohtaisempi kuvaus ja muuta yleistä tietoa
on rahastoesitteen luvussa Riskit.

Kulut
Näitä maksuja käytetään rahaston toiminnasta aiheutuvien kulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja myyntikulut. Ne
vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.
Merkintäpalkkio
ja
lunastuspalkkio
on
ilmoitettu
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot
enimmäismäärinä. Joissakin tapauksissa sijoittaja voi
Merkintäpalkkio
5,00 %
maksaa vähemmän. Palkkioiden tosiasiallisesta määrästä
Lunastuspalkkio
Ei mitään
saa tietoa sijoitusneuvojalta tai jakelijalta. Esitetyt juoksevat
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan
kulut perustuvat 31.12.2020 päättyneenä vuonna perittyihin
veloittaa kuluina merkinnän (merkintäpalkkio) ja lunastuksen yhteydessä
kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen.
(lunastuspalkkio).
Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
kaupankäyntikuluja eivätkä tuottosidonnaisia palkkioita (jos
Juoksevat kulut
1,64 %
niitä peritään).
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen luvussa Kulut.
Tuottosidonnainen palkkio
Ei mitään

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
aaa

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole
luotettava
indikaattori
tulevasta
kehityksestä. DWS Invest ESG Emerging
Markets Top Dividend-rahaston LCosuuslajista vähennettyjä kuluja ja
palkkioita ei ole otettu mukaan laskelmiin.
Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole
huomioitu. DWS Invest ESG Emerging
Markets Top Dividend -rahaston LCosuuslaji on laskettu liikkeeseen 2008.

Käytännön tietoa
Säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH,
Luxemburgin sivukonttori. Rahastoesitteen ja vuosikertomusten
tämän asiakirjan kielisiä tai englanninkielisiä kopioita on saatavana
veloituksetta. Asiakirjat sekä muuta tietoa (mm. uusimmat
osuushinnat) on saatavana veloituksetta. Asiakirjat voi ladata
DWS:n paikallisilta sivuilta tai osoitteesta www.dws.com. Lisää
tietoa
rahastoyhtiön
palkkiopolitiikasta,
mukaan
luettuna

palkkioiden
ja
etujen
laskentatapa,
löytyy
osoitteesta
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remunerationpolicy?setLanguage=en.
Tiedot
toimitetaan
tilauksesta
veloituksetta paperitulosteena. Rahastoon Luxemburg sovellettava
verotus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
DWS Invest SICAV voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai

epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen
kanssa. Tämä rahasto on DWS Invest-rahaston alarahasto,
rahastoesite
ja
vuosikertomukset
laaditaan
koko
sateenvarjorahastolle. Kunkin alarahaston varat ja vastuut on
erotettu lain määräysten mukaisesti. Tämän vuoksi alarahaston
omaisuutta ei voi käyttää rahastoyhtiön muiden alarahastojen
velvoitteiden maksamiseen. Rahastossa saattaa olla lisää
osuuslajeja - katso lisätietoa rahastoesitteen asianomaisesta
Tämä avaintietoesite on voimassa 26.08.2021 alkaen.

luvusta. Osuudet voidaan monissa tapauksissa vaihtaa saman tai
toisen DWS Invest SICAV -alarahaston toisen osuuslajin osuuksiin.
Lisätietoa on rahastoesitteen luvussa "Osuuksien vaihtaminen".
Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo
Commission de Surveillance du Secteur Financier. DWS
Investment S.A. -rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa
Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du
Secteur Financier.

