Basfakta för investerare
Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att
läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

FRONTIER MARKETS – R Andelsklass (SEK),
en Delfond som tillhör Global Evolution Funds
ISIN: LU0875246554
Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget Global Evolution Manco S.A. ("Förvaltningsbolaget").
Mål och placeringsinriktning
Investeringsmålet för Delfonden är att skapa avkastning. För att uppnå
investeringsmålet investerar Delfonden främst i traditionella överlåtbara
värdepapper såsom räntepapper i valuta (ofta utgivna i USD) och i
räntepapper utgivna i lokal valuta som är utgivna av stater, överstatliga
och/eller multilaterala organisationer inom tillväxtmarknader samt ett urval
av valutapapper. Delfonden kan utföra derivattransaktioner i syfte att säkra
positioner eller för att öka avkastningen. Inom dessa ramar väljer
förvaltningsbolaget ut Delfondens särskilda tillgångar.

Vinster återinvesteras i Delfonden och ska öka andelarnas värde.
Denna Delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina
pengar från Delfonden inom en kortare period än 3 år.
Investerare kan teckna, konvertera och lösa in andelar varje bankdag i
Luxemburg fram till kl. 12.00 (luxemburgsk tid) på den berörda
värderingsdagen, förutom den 24 december och långfredagen.

Risk/avkastningsprofil

Lägre möjlig avkastning

Lägre risk (inte riskfri)



Delfonden kan använda sig av derivat i enlighet med vad som anges ovan
under “Mål och Placeringsinriktning”. Detta medför såväl ökade
möjligheter som ökad risk för förluster. Användningen av derivat för
säkring mot förluster kan även minska vinstmöjligheterna för Delfonden.



Likviditetsrisk: Låg likviditet innebär att det finns brist på köpare eller
säljare och att fonden kan få problem med att köpa eller sälja tillgångar.



Förvaring av tillgångar kan, särskilt utomlands, medföra risker för förluster
på grund av att förvaringsinstitut eller underförvaringsinstitut blir
insolventa, om de bryter mot sina förpliktelser eller förfar oredligt.



Delfonden kan komma att utsättas för bedrägeri eller andra kriminella
handlingar. Den kan också drabbas av förluster på grund av missförstånd
eller misstag av förvaltningsbolagets anställda eller tredje man eller
drabbas av skada orsakad av externa omständigheter som
naturkatastrofer.



Risker med hög avkastning: Vissa medel kan investeras i skuldbrev med
hög avkastning där inkomstnivån kan vara relativt hög (jämfört med
skuldbrev per kreditvärdighet), risken för värdeminskning och
kapitalförluster för sådana skuldbrev är emellertid betydligt högre än för
skuldbrev med lägre avkastning.



Risker med tillväxtländer: Priset på dessa värdepapper kan vara mer
volatilt än värdepapper på mer utvecklade marknader. Som ett resultat
kan det finnas större risk för prisfluktuationer eller avbrott av inlösen av
sådana fonder, jämfört med medel som investeras i mer mogna
marknader. Denna volatilitet kan bero på politiska och ekonomiska
faktorer och öka ytterligare med juridiska, likviditets-, förliknings- och
valutariskfaktorer.

Högre möjlig avkastning

Högre risk

Denna indikator bygger på historiska data och kan inte användas för att
förutsäga delfondens framtida utveckling. Delfondens position på riskskalan
kan förändras i framtiden och ger inga garantier. Det lägsta riskbetyget
innebär inte att fonden är riskfri.
Den här Delfonden tillhör riskkategori 3 eftersom dess andelsvärde varierar
relativt lite, vilket innebär att vinstmöjligheten men också förlustrisken kan
vara relativt låg.
På grund av beräkningsmodellen för Delfonden kan det vara så att inte alla
risker tas i beaktande vid placeringen av Delfonden i en viss riskkategori. En
omfattande beskrivning av riskerna ges i avsnittet "Investeringsrisker" i
prospektet. Följande risker följer inte direkt av Delfondens riskkategorisering
men kan ändå ha betydelse för Delfonden:


Delfonden kan investera delar av dess tillgångar i skuldförbindelser som
emitterats av stater eller företag. Emittenterna av sådana
skuldförbindelser kan bli insolventa vilket kan resultera i en partiell eller
fullständig förlust av värdet på deras skuldförbindelser.



Delfonden investerar i tillgångar på den den internationella
valutamarknaden vilket kan innebära både ökade möjligheter och ökad
risk för förlust på grund av fluktuationer i valutakurser.

1 (2)

Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället
Insättningsavgift

5.00%

Uttagsavgift

0.00%

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras
eller innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året:
Årlig avgift

2.05%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

10.00%*

Siffran för årliga avgifter som anges här är en skattning. En skattning görs på
grund av ökade kostnader under perioden. Fondföretagets årsrapport för
räkenskapsåret kommer att innehålla uppgifter om de exakta avgifterna.
Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Följande avgifter ingår inte:
• Resultatrelaterade avgifter
• Portföljtransaktionskostnader (kostnader för köp och försäljning av
tillgångar utom vid tecknings- och/eller inlösenavgift som betalas av
delfonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond).
Ytterligare information om avgifter finns i ”Bilaga III – uppgifter om
delfonden”’ i prospektet.

* 10.00% av det bättre resultatet enligt ett högvattenmärke.
Under det senaste
räkenskapsåret motsvarade den
resultatrelaterade avgiften

Tecknings- och inlösenavgifterna som visas är maximibelopp. I vissa fall är
avgifterna lägre. Din finansiella rådgivare har mer information om detta.

0.087%

Tidigare resultat
Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat. I denna
beräkning har avdrag gjorts för samtliga kostnader och avgifter
förutom teckningsavgiften.
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Delfonden lanserades den 2010-12-15.
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Denna andelsklass lanserades den 2013-01-16.
Tidigare resultat har beräknats i SEK.
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Praktisk information
Förvaringsinstitut för fonden är The Bank of New York Mellon S.A./NV,
Luxembourg Branch.

Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en delfond i ett
fondföretag.

Prospekt och aktuella rapporter, gällande andelspriser och ytterligare
information om delfonden eller övriga andelsklasser i delfonden kan
erhållas kostnadsfritt på engelska på vår webbplats
www.globalevolutionfunds.com.

Prospekt och halvårs- samt årsberättelserna tas fram för hela
Fondföretaget gemensamt. Delfondernas tillgångar och skulder hålls
avskilda från varandra. Andelsägaren kan konvertera sina andelar i en
delfond till andelar i en annan delfond. För mer information om hur denna
rättighet utövas, vänligen se den detaljerade beskrivningen i prospektet.

Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagar och bestämmelser. Detta
kan påverka hur du beskattas för inkomster från delfonden.
Global Evolution Manco S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående
i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de berörda
delarna av prospektet.

Information om den uppdaterade ersättningspolicyn, däribland men inte
begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas
och information om de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar
och förmåner, bland annat medlemmarna i ersättningskommittén, om det
finns en sådan, finns på förvaltningsbolagets webbplats
www.globalevolutionfunds.com. En kostnadsfri papperskopia kan erhållas
på begäran.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Dessa basfakta för
investerare är korrekta och gäller per den 2019-04-03.
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