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

C WorldWide Asia, andelsklasse 1A
(“andelsklassen”), en afdeling i C WorldWide
ISIN: LU0835599696
Fonden administreres af C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., der er en del af C WORLDWIDE Group.

Mål og investeringspolitik
Målsætning
Vi sigter efter at opnå en langsigtet vækst i din kapital ved investering i
aktier i et begrænset antal attraktive virksomheder, som har deres
primære aktiviteter i Asien (Japan undtaget).

Vi kan frit vælge, hvilke investeringer vi indgår i på tværs af alle muligheder.
Vi sammenligner imidlertid andelsklassens resultat med resultatet for MSCI
Asia ex Japan with IDCo Fair Value Pricing.

Vi tager investeringsbeslutninger på basis af en grundig analyse af
virksomheders omsætning, indtjening, overskudsmarginog andre
relevante informationer. Denne analyse kombineres med en vurdering af
de finansielle markeder ved at identificere globale trende. Derved kan vi
opbygge en koncentreret portefølje af 35-70 virksomheder, som vi har
indgående kendskab til, og som vi forventer repræsenterer de mest
lovende investeringsmuligheder på lang sigt.

Udlodningspolitik
Denne andelsklasse foretager ikke en udlodning til dig. Alle fondens
indtægter geninvesteres.

Du kan købe eller sælge andele på alle bankdage i Luxembourg.

Din første investering skal være minimum 1,000.00 amerikanske dollar.
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Ovenstående indikator måler det historiske risiko- og afkastniveau for denne
andelsklasse over de sidste 5 år og er ikke nødvendigvis en pålidelig
indikator for fremtidig risiko og afkast. Den måler, hvordan ugunstige
bevægelser på finans- og valutamarkederne påvirker denne andelsklasse
under normale markedsforhold.
Andelsklassen er i ovenstående kategori 6. På grund af store kursudsving i
aktier de sidste 5 år. Klassificeringen er alene gældende på datoen for
nærværende dokument og kan ændre sig med tiden.

Denne indikator tager ikke hensyn til følgende risici ved investering I
andelsklassen:
Likviditetsrisiko: Vi investerer primært i aktier og obligationer, som let kan
sælges (likvide) under normale markedsforhold. Ekstraordinære
omstændigheder på markeder kan føre til situationer, hvor de kun kan sælges
med et potentielt tab.
Risiko ved nye lande: Vi kan investere i nye lande, som kan udføre en risiko
ved politisk stabilitet, økonomiske forhold og/eller regulatoriske og
økonomiske forhold, som kan påvirke andelsklassens kurs negativt.
Koncentrationsrisiko: De investeringer vi foretager kan være særligt
koncentrerede i et eller flere lande, geografiske områder eller økonomiske
sektorer.
Nærmere oplysninger om de risici du kan blive konfronteret med ved
investering i denne andelsklasse er beskrevet i afsnit 6 i prospektet.

Bemærk venligst, at kategori 1 ikke er ensbetydende med en risikofri
investering.
I denne andelsklasse er der ingen garanti for hverken resultatet eller
værdien af din investering. Værdien kan derfor gå op såvel som ned.
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C WorldWide Asia, andelsklasse 1A
Gebyrer
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

Ikke gældende

Udtrædelsesgebyr

Ikke gældende

De gebyrer, du betaler, bruges til at dække omkostninger til administration
af andelsklassen, herunder omkostninger til markedsføring og distribution.
Disse udgifter reducerer den potentielle vækst af din investering.

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales.

De oplyste købs- og salgs gebyrer er maksimale værdier. I nogle tilfælde
betaler du mindre – kontakt venligst din økonomiske rådgiver for yderligere
oplysninger.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Tabellen med løbende omkostninger, som er vist her, er baseret på udgifter
afholdt i året 2018. Den inkluderer ikke omkostninger til porteføljetransaktioner
eller honorarer til mæglere og banker i forbindelse med investeringstransaktionen.
Tabellen med løbende omkostninger kan variere fra år til år.

Løbende gebyrer

1.87%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar
Ikke gældende

For yderligere oplysninger om Gebyrer og Udgifter, se venligst afsnit
12 i prospektet, som er tilgængelig på www.cww.lu.

Tidligere resultater
Andelsklasse

Benchmark

Tidligere resultater er ikke en garanti for fremtidige resultater. Tallene vist i
grafen inkluderer ikke købs- og salgsgebyrer. Det årlige afkast er uden skatter
og gebyrer for en 12-måneders periode, som afsluttes 31. december.
Det viste resultat for MSCI Asia ex Japan with IDCo Fair Value Pricing
("benchmark") er kun til sammenligning, idet andelsklassen ikke følger
indeksets resultater.

%

Resultatet er vist i amerikanske dollar.
Andelsklassen blev startet i 2012.

Praktiske oplysninger
Fondens depositar er J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Dette dokument beskriver en specifik andelsklasse i en afdeling. Der findes
andre andelsklasser for denne afdeling. Afdelingens aktiver og passiver er
ifølge loven adskilt fra andre af fondens afdelinger.
For yderligere oplysninger om fonden, afdelinger og andelsklasser, kan du
finde gratis kopi på engelsk af de forskellige brochurer samt de seneste årlige
og halvårlige rapporter udarbejdet for hele fonden på følgende hjemmeside:
www.cww.lu.
De daglige kurser for andelsklassen, i dens basisvaluta, er tilgængelige hos
administrationsselskabet eller hos transfer agenten.

Skattelovgivningen i Luxembourg kan få indvirkning på Deres personlige
skattemæssige stilling.
C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. drages kun til ansvar for
oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke
i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
Gældende fra marts 2016 vil aflønningspolitikken for administrationsselskabet,
som beskriver, hvordan aflønning og fordele bestemmes og tildeles, og de
tilknyttede forvaltningsordninger være tilgængelig på www.cww.lu eller på
anmodning fra administrationsselskabets hjemsted.

De kan konvertere samtlige eller en del af Deres andele i afdelingen til andele
i en anden klasse i en afdeling af fonden.

Denne fond er godkendt i Storhertugdømmet Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier
(“CSSF”). Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 27/01/2019.
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