Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er
lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du
tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Danske Invest FCP

Global Emerging Markets Small Cap Class A (LU0292126785)
Afdelingen administreres af Danske Invest Management Company (Société Anonyme), en del af Danske Bank-koncernen.

Mål og investeringspolitik
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, der mindst svarer til
afkastet for mindre aktier i de nye markeder. Afdelingen er
akkumulerende.

bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under
hensyntagen til risikoen. Samtidig medfører strategien, at
investeringerne kan afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive
både højere og lavere end benchmark.

Investeringspolitik
Afdelingen investerer i aktier i mindre selskaber, der er
hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i emerging markets, og
som er noteret på en officiel fondsbørs.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som
planlægger at trække deres penge ud inden for 10 år.
Benchmark
MSCI Emerging Markets Small Cap Index.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de

Risiko- og afkastprofil
fremtidige risikoprofil.
Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke
højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i
renter og valutaer. Risikoklasse 1 er ikke en risikofri investering.
Afdelingens placering i den angivne risikoklasse er udtryk for, at
Afdelingen er placeret i risikoklasse 6. Risikoindikatoren viser den
værdien af investeringer i aktier både kan stige og falde, bl.a. som
typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af følge af forhold hos de enkelte selskaber eller politiske eller
investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i
reguleringsmæssige ændringer.
afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative
data.
Værdien af en enkelt aktie kan ændre sig mere end det samlede
marked og derved give et afkast, der er forskelligt fra markedets.
Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig
Herudover kan makromæssige og økonomiske forhold have betydning
med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke
for afkastet.
konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.
Yderligere beskrivelse af risikofaktorer er tilgængeligt i prospektet i
Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den
afsnittet "Investeringspolitik og begrænsninger - Risikofaktorer".

Omkostninger
De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne
reducerer dit mulige afkast.
Engangsomkostninger før eller efter investering
Indtrædelsesomkostning 1)

3,00%

Udtrædelsesomkostning 2)

1,00%

1) Det beløb udtrykt i procent, der p.t. maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres.
2) Det beløb udtrykt i procent, der p.t. maksimalt kan fratrækkes, før investeringsprovenuet udbetales.
Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år
Løbende administrationsomkostninger

2,10%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

243.8 ID:27118/2217, 2015-02-12 09:20:06

0% (afdelingen betaler intet resultatbetinget honorar).
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De løbende administrationsomkostninger er baseret på det
foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

maksimale satser. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan
du høre nærmere om hos din finansielle rådgiver eller distributør.

De løbende administrationsomkostninger omfatter hverken
resultatbetinget honorar eller transaktionsomkostninger såsom
kurtage og gebyrer på værdipapirhandler.

Derudover kan der pålægges et omlægningsgebyr, som beskrevet i
prospektet, hvis investor omlægger fra en afdeling til en anden.
Læs mere om omkostningerne i afdelingens prospekt i afsnittet
"Gebyrer og omkostninger".

De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er de

Tidligere resultater
Startdato
10. april 2007.

løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og
udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen. Afkastet
er beregnet i: USD.

Beregningsmetode
Nedenfor vises det årlige afkast i % for afdelingen samt et evt.
benchmark. Udbytter tæller med i beregningen. Afkast er fratrukket
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Ansvarsfraskrivelse
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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Afdeling

-45,7%

88,3%

46,8%

-17,4%

35,6%

-2,9%

-0,7%

Benchmark

-50,4%

113,8

27,2%

-27,2%

22,2%

1,0%

1,0%

Praktiske oplysninger
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere oplysninger om denne afdeling på
www.danskeinvest.com.
Yderligere oplysninger om denne afdeling fremgår af prospektet
eller i den seneste halvårsrapport og årsrapport som kan rekvireres
gratis på www.danskeinvest.com.
Denne centrale investorinformation indeholder oplysninger om en
klasse af en afdeling i investeringsforeningen. Prospektet, seneste
års- og halvårsrapport udarbejdes for hele investeringsforeningen.
Offentliggørelse af kurser og indre værdier
Afdelingens kurser og indre værdier beregnes på bankdage. Du kan
se de seneste værdier på www.danskeinvest.com.

Skatteforhold
Afdelingen er underlagt skattereglerne i Luxembourg. Det kan
påvirke din investering. Hvis du ikke skattemæssigt er
hjemmehørende i Luxembourg, kan det også påvirke din
investering og skattemæssige stilling. Har du spørgsmål til skat,
bør du henvende dig til en skatterådgiver.
Ansvarsfraskrivelse
Danske Invest Management Company (Société Anonyme) kan kun
drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er
vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de
relevante dele af prospektet.
Handel med beviser
Yderligere beskrivelse af handelsbetingelserne - herunder
oplysninger vedrørende anmodning om indløsning, som overstiger
hele indskuddet - er tilgængeligt i prospektet i afsnittene: "Issue
and Sale of Units, Redemption of Units and Conversion of Units".

Denne afdeling er godkendt i Luxembourg og er under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Danske Invest Management Company (Société Anonyme) er godkendt i Luxembourg og er under tilsyn af Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF). Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 12.02.2015
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