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.

STRATEGIC EUROPE VALUE FUND (”Fonden”)
En delfond till E.I. Sturdza Funds plc (”Fondföretaget”) EUR SP. ISIN: IE00BF0VFZ78 (den ”Representativa Andelsklassen”)

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden har som mål att maximera avkastningen på din
placering genom att huvudsakligen investera i aktier eller
andra tillgångsklasser som motsvarar avkastning på noterade
aktierelaterade värdepapper inom Europa, men upp till högst
25 % kan investeras utanför Europa.

öka investeringens risknivå när det behövs. Det är troligt att en
stor andel av Fondens tillgångar kan placeras i finansiella
derivatinstrument på en och samma gång. Detta kan förbättra
eller försämra Fondens resultat.

Fonden har tänkt koncentrera portföljen till 25–35 enskilda
värdepapper.

De andelar du kommer att inneha i Fonden är tillväxtandelar.
Detta innebär att avkastningen från Fondens investeringar
kommer att ingå i andelarnas värde istället för att betalas ut i
form av utdelning.

Fondens investeringar kommer huvudsakligen att vara
noterade på en Erkänd Aktiebörs och Fonden kommer att
inrikta sig på underliggande investeringar som lätt kan köpas
eller säljas på marknaden med få likviditetsbegränsningar.
Portföljens transaktionskostnader förväntas inte påverka
resultatet substantiellt.

Du kan köpa och sälja dina Fondandelar dagligen.

Fondens resultat mäts mot MSCI Europe Net Total Return
Index.
Denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar att
ta ut sina pengar inom tolv månader.

Fonden kommer även att använda finansiella derivat som
terminskontrakt (futures) och optioner, både för att säkra
placeringarnas värde inom investeringsportföljen och för att
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre Risk
Lägre möjlig avkastning
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Högre Risk
Högre möjlig avkastning
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Ytterligare specifika risker för en investering i denna fond är:
�

Valutarisk: risk för växelkursförändringar i valutan som
Fonden gjort placeringarna i. Det kan ha en negativ
effekt på värdet för placeringen som Fonden förvaltar.

�

Depå- och avvecklingsrisk: risk att transaktionerna inte
avvecklas eller registreras på ett riktigt sätt.

�

Risk för finansiella derivat: Risken för att de finansiella
derivaten kan öka eller minska exponeringen mot
underliggande tillgångar och att de kan skapa
omställningar. Detta kan leda till fluktuationer i fondens
nettotillgångsvärde.

�

Likviditetsrisk: risk att Fondens tillgångar kan ha låg
likviditet under vissa omständigheter.

�

Operativ risk: risk som hänger samman med korrekt
värdering och säker förvaring av Fondtillgångarna.

�

Risk för beskattning: Risken för förändringar i
beskattningssystemet,
vilket
innefattar
juridiska
förändringar och förändringar i regelverket.
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Indikatorn baseras på historiska data och är inte ett tillförlitligt
mått på Fondens framtida riskprofil.
Riskkategorin ovan är ingen garanti, utan kan ändras med
tiden.
Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.
Fondens riskindikator har satts till 5, vilket speglar Fondens
historiska prisrörelser. De faktorer som påverkar Fondens profil
omfattar:
�

�

�

Investeringar i aktierelaterade värdepapper är utsatta för
värdesvängningar som beror på marknadsförhållanden som
direkt kommer att påverka värdet på de investeringar som
innehas av Fonden.
Fonden investerar med inriktning på en region. Det gör
investeringsrisken högre jämfört med en fond med
placeringar som är globalt spridda till flera länder.
Fonden investerar i en koncentrerad placeringsportfölj som
potentiellt kan inrikta sig på en eller fler sektorer eller
branscher. Den begränsade spridningen på placeringarna
kan medföra större risker för Fonden än portföljer som har
en större spridning till olika sektorer och branscher.

Prospektet och bilagan innehåller mer information om alla
risker för fonden – se hur du får en kopia under ”Praktisk
information”.

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift

3,15%

Uttagsavgift

0,15%

Ovanstående insättnings- och uttagsavgifter är det som maximalt kan
tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen
betalas ut.
Avgifter som tagits ur Fonden under året
Årlig avgift

0,93%

Avgifterna används till att betala Fondens driftskostnader,
inclusive
marknadsföringsoch
försäljningskostnader.
Sammantaget minskar avgifterna investeringens potentiella
tillväxt.
Insättnings- och uttagsavgifterna omfattar en bestämmelse
om utspädningsavgift. En utspädningsavgift kommer att
tillämpas som uppgår till maximalt 0,15 % av värdet på varje
teckning och inlösen.
I vissa fall är det möjligt att de insättnings- och uttagsavgifter
du betalar blir lägre. Vänd dig till din finansiella rådgivare eller
Återförsäljare för att få veta de faktiska insättnings- och
uttagsavgifterna.
Den årliga avgiften grundas på en uppskattning av de avgifter
och utgifter som den Representativa Andelsklassen kommer
att betala under ett år. Avgiften kan ändras från år till år. Den
omfattar inte prestationsbaserade avgifter och portföljens
transaktionskostnader,
utom
i
de
fall
då
en
insättnings-/uttagsavgift betalas av Fonden när den köper
eller säljer andelar i ett annat fondföretag.
För ytterligare information om avgifter, var god se lämpligt
avsnitt i Fondbilagan, som finns att tillgå på
www.eisturdza.com.

TIDIGARE RESULTAT
Fonden startades i oktober 2010, men den klassen startades inte förrän i mars 2018, och det finns därför inte tillräckligt med data
för att ge investerarna en användbar indikation på tidigare resultat.
PRAKTISK INFORMATION
. Fondens förvaringsinstitut är BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited.
. UCITS faktablad, fondtillägget, senaste årsrapporter (och
halvårsrapporter), aktiepriserna och annan praktisk
information kan erhållas utan kostnad på engelska och
finns tillsammans med annan information på webbsidan
www.eisturdza.com eller kan du som ett alternativ skicka en
förfrågan om att få denna information per e-post till
info@eisturdza.com.
. Fonden lyder under irländska skattelagar och regler.
Beroende på ivilket land du bor kan detta påverka din
placering. För ytterligare upplysningar, tala med en
rådgivare.
. Fonden är en delfond av UCITS, en paraplystruktur
bestående av ett antal olika fonder. Denna fonds
tillgångar är skilda från andra fonders genom
paraplystrukturen vilket betyder att din investering i
fonden inte kommer att beröras av fordringar som ställs
mot en annan fond hos UCITS. Du finner ytterligare
information om paraplystrukturen i faktabladet.

. Andra KIID:s är tillgängliga för andra fonder inom UCITS.
. Fondföretaget styrelseledamöter kan hållas ansvariga
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
Informationsbroschyren och Fondbilagan.
. Investerare kan få byta sina andelar i Fonden till andelar i en
annan valutaklass eller till andelar inom en annan delfond
inom UCITS.
. Detaljer om UCITS’ uppdaterade ersättningspolitik, vilken
inkluderar men inte begränsas till, en beskrivning av hur
ersättningar och förmåner beräknas och vem de personer är
som ansvarar för att bevilja ersättningarna finns på följande
webbsida www.eisturdza.com och en papperskopia av
denna ersättningspolitik kan på begäran och utan kostnad
erhållas av investerarna.

Denna Fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över Fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 mars 2018.

