Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens
opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne
træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), klasse P-acc (ISIN: LU0611173427), USD
en afdeling i UBS (Lux) Equity SICAV
Denne afdeling administreres af UBS Fund Management (Luxembourg) S.A (fondens administrationsselskab).
Mål og investeringspolitik
Den aktivt forvaltede fond investerer hovedsalig sine aktiver i aktier og
anden form for kapitaldeltagelse i mellemstore og store virksomheder i
udviklede markeder og i vækstmarkeder. Formålet med
investeringsstrategien er at generere et udbytte over gennemsnittet set
i forhold til afkastet på det samlede aktiemarked. Denne aktivt
administrerede fond foretager investeringer, der er bredt diversificeret
på sektorer og lande. Denne afdeling fremmer miljømæssige og/eller
sociale karakteristika og er kategoriseret i overensstemmelse med
artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088 om
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle
tjenesteydelser.

Principielt kan investorer bede administrationsselskabet om at indløse
deres andele på alle almindelige bankdage i Luxembourg.
Afkast fra disse andelsklasser geninvesteres.
Porteføljeforvalteren kan frit vælge, hvordan porteføljen
sammensættes, og er ikke bundet til benchmarket, når det gælder
udvalg og vægtning af investeringer.
Afdelingen kan investere i kinesiske A-aktier gennem programmet
Hong Kong – Shanghai eller Shenzhen Stock Connect ("Stock
Connect").
Fonden kan deltage i udlån af værdipapirer.

I forbindelse med investeringen af fondens aktiver benytter
fondsforvalteren en investeringsproces, der er baseret på kvantitativ
finansiel modellering og forsøg på at fastholde kontrol med risikoen.
Udvælgelsen af aktier er baseret på de signaler, der er beregnet på
grundlag af den kvantitative model. Denne model videreudvikles
løbende.
Afdelingen er aktivt forvaltet med reference til benchmarket, MSCI AC
World (net dividend reinvested) USD. Benchmarket anvendes til
porteføljesammensætning, sammenligning af resultater og
risikostyring.
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Yderligere information om risikokategorien
5 Den valgte risikokategori er baseret på fondens anslåede fremtidige
volatilitet. Den metode, der anvendes til dette estimat, afhænger af
fondstype og de historiske data.
5 Historiske resultater er ikke en pålidelig indikator for fondens
fremtidige resultater.
5 Risikokategoriallokering er ikke statisk og kan ændres over tid.
5 Allokering til laveste risikokategori betyder ikke, at en investering i
denne fond er helt uden risiko.
Hvorfor befinder fonden sig i denne kategori?
5 Fonden er i risikokategori 6, fordi dens afkast har vist meget høj
volatilitet.
Fonden investerer i aktier og kan derfor være udsat for stor
volatilitet. Dette kræver en øget risikotolerance og kapacitet.
Værdien af en andel kan falde til under købskursen.

Yderligere væsentlige risici
5 Investeringer gennem Shanghai eller Shenzhen Stock Connect er
udsat for yderligere risici, navnlig kvotebegrænsninger, depotrisiko,
clearing-/afregningsrisiko og modpartsrisiko.
5 Alle fonde er forbundet med specifikke risici, og en detaljeret og
samlet liste over risikobeskrivelser findes i prospektet.

Gebyrer
De gebyrer, du betaler, anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og
distribution. Disse gebyrer reducerer investeringens potentielle vækst.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

5.00%

Udtrædelsesgebyr

0.00%

Konverteringsgebyr

5.00%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres / før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

1.56%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Den emissionsrabat, der er angivet her, er det højst mulige beløb. I
nogle tilfælde kan beløbet være mindre – kontakt venligst din
finansrådgiver.
De viste løbende omkostninger er påløbet over 12 måneder før
udarbejdelse af dette dokument. Dette beløb kan variere fra år til år.
Det er generelt eksklusive:
5 Der opstår omkostninger som følge af udlån af værdipapirer samt
transaktionsomkostninger, bortset fra omkostningerne ved køb eller
salg af andele i andre fonde.
Yderligere oplysninger fremgår af gebyrafsnittet i prospektet for
fonden, som findes på www.ubs.com/funds.

Intet

Tidligere resultater

% afkast

Historiske resultater er ikke en pålidelig indikator for det
fremtidige afkast.
Figuren viser investeringsafkastet for klassen som procent af
ændringerne i fondens indre værdi fra slutningen af det ene år
til slutningen af det næste. Generelt tager beregningen af
tidligere resultater højde for alle omkostninger, men ikke
udstedelsesgebyret. Hvis fonden forvaltes mod et benchmark,
vises afkastet herfor også.
Klassen blev lanceret i 2011.
Tidligere resultater beregnes i USD.
Benchmarket er en reference, i forhold til hvilken aktivklassens
resultater kan måles, hvis der angives et resultatbenchmark.
Afdelingen forsøger ikke at efterligne benchmarket.

Fond aktieklasse
Benchmark

Praktiske oplysninger
Depot
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Yderligere information
Information om UBS (Lux) Equity SICAV og dens tilgængelige
andelsklasser, det fuldstændige prospekt samt de seneste års- og
halvårsrapporter fås gratis på engelsk eller tysk hos
administrationsselskabet, den centrale administrator, depotbanken,
fondens distributører eller online på www.ubs.com/funds.
Valuta for andelsklassen er USD. Kursen på aktier offentliggøres på alle
bankdage og kan ses på www.ubs.com/funds.
Nærmere oplysninger, herunder den måde, hvorpå klager behandles,
den strategi, der følges mht. udøvelsen af stemmerettigheder i fonden,
retningslinjer for behandling af interessekonflikter, den bedste
administrationspolitik og den aktuelle vederlagspolitik, herunder en
beskrivelse af, hvordan vederlag og andre ydelser beregnes, samt
vederlagsudvalgets ansvar kan findes på www.ubs.com/fml-policies
En trykt kopi fås uden beregning efter anmodning.
Investorer kan skifte mellem afdelingerne i paraplyfonden og/eller
andelsklasser til konverteringsgebyret angivet ovenfor. Ombytning af
RMB-denominerede andelsklasser er kun mulig mellem afdelinger eller
andelsklasser med RMB som valuta.

Skattelovgivning
Skattelovgivningen i det land, hvor du er skattemæssigt
hjemmehørende eller har hjemsted, afgør, hvordan afkastet af din
fondsinvestering beskattes. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
skattevirkningen af din fondsinvestering, bedes du kontakte din
skatterådgiver.
Ansvarserklæring
Administrationsselskabet drages kun til ansvar for oplysninger i dette
dokument, hvis de er vildledende, urigtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i finansieringsinstituttets
prospekt.
Benchmarket er en immaterialrettighed tilhørende indeksudbyderen.
Aktieklassen er ikke sponsoreret eller anbefalet af indeksleverandøren.
Den fulde juridiske redegørelse kan læses i prospektet.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Administrationsselskabet er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 14/02/2022.

