Investorile esitatav põhiteave
Põhiteabeleht sisaldab investorile mõeldud põhiteavet fondi kohta. Investorile esitatav teabeleht ei ole reklaammaterjal. See on
seadusega nõutav teave, mida vajate selleks, et mõista fondi investeerimise tähendust ja sellega seotud riske. Soovitame
teabelehe läbi lugeda, sest see aitab teil teha teadlikke investeerimisotsuseid.
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Eesmärgid ja investeerimispõhimõtted

Riski ja tootluse profiil

See on aktsiafond, mis investeerib üleilmsetele arenevatele

Väiksem risk

turgudele keskenduvatesse eri sektorite ettevõtetesse.

Madalam võimalik tootlus

Suurem risk
Suurem võimalik tootlus

Tegemist on MSCI Emerging Markets Net indeksisse kuuluvate
riikidega. Eesmärk on anda jätkusuutlik positsioon arenevatele
turgudele. Fond püüab imiteerida MSCI Emerging Markets Net
indeksit, mis on arenevate turgude suurtest või keskmise
suurusega ettevõtetest koosnev turuväärtuse indeks.
Võib eeldada, et aeg-ajalt tekib olulisi erinevusi fondi ja indeksi
tulemuslikkuse vahel, sest fond järgib fondiettevõtte
vastutustundliku investeerimise põhimõtteid ja viib ellu
põhjalikke jätkusuutlikkusele suunatud algatusi. Kui indeksisse
kaasatud aktsiad ei vasta fondi jätkusuutlikkuse nõudmistele,
arvatakse nad fondist välja. Fond toetab väikese
kasvuhoonegaaside heitkogusega ettevõtteid ja väldib
ettevõtteid, mis kaevandavad fossiilkütuseid või toodavad neil
põhinevat elektrit. Lisaks sellele investeerib fond ligikaudu
10 protsenti mõjuettevõtetesse, ms panustavad ÜRO
üleilmsete jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisse.
Erinevalt võrdlusindeksist võib see fond sisaldada ka väikeseid
ettevõtteid.
Lisateavet fondi vastutustundlike investeeringute põhimõtete
ja jätkusuutlikkusele suunatud algatuste kohta leiab fondi
teabebrošüürist.
Fondiosakuid saab tavaliselt osta ja müüa igal pangapäeval
meie maaklerite kaudu.

Riski ja tootluse näitaja illustreerib fondi investeerimisega
seotud riski ja võimaliku tootluse korrelatsiooni. Profiili aluseks
on muutused, mis on fondi esindavas portfellis toimunud
viimase viie aasta jooksul. See fond on 6. kategooria fond, mis
tähendab riski, et fondi kuuluvate aktsiate väärtus võib tõusta
või langeda. 1. kategooria ei tähenda, et fond on riskivaba.
Fondi riskiklass võib aja jooksul muutuda. Näitaja põhineb
ajaloolistel andmetel, mis ei taga fondi riske ja tootlust
tulevikus.
Aktsiafondide pikaajaline väärtuse kasvu potentsiaal on
tavaliselt suurem. Samal ajal on aktsiafondidesse
investeerimine riskantne, sest hinnad võivad aktsiaturgudel
oluliselt kõikuda. Fondiga seotud olulised riskid, mida riski ja
tootluse näitaja täielikult ei peegelda, on järgmised.
• Poliitilised ja õiguslikud riskid. Arengu varastes staadiumides
olevatesse riikidesse investeerimine suurendab fondiga seotud
riske. Poliitilised ja sotsiaalsed konfliktid võivad mõjutada riigi
stabiilsust ja selle tulemusel ka finantstehinguid.
• Likviidsusrisk. Osaluste turulikviidsus võib olla madal.
• Valuutarisk. Fond investeerib väärtpaberitesse, mis on
denomineeritud eurost erinevates vääringutes ja mida
seetõttu mõjutab vahetuskursside muutumine.

• Kuna fond kasutab tavaliselt vähe tuletisinstrumente,
mõjutab see teatud määral fondi riskiprofiili.

Osakuklass ei väljasta dividende.
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Soovitus: fond ei pruugi sobida investoritele, kes kavatsevad
oma raha välja võtta viie aasta jooksul.
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tasud
Ühekordsed tasud enne ja pärast investeerimist

Sisenemistasu
Väljumistasu
Eeltoodud tasud on suurimad tasud, mida tuleb maksta enne
investeerimist ja enne tulu välja maksmist.

Jooksvad tasud kujutavad endast fondi tegevuskulude
hinnangut alates fondi loomisest aastal 2020.
Üksikasjaliku teabe iga eelarveaasta täpsete tasude
kohta leiab fondi aastaaruandest.
Tasud võivad aastate lõikes erineda

Osakuklassi eest aasta jooksul võetavad tasud

Jooksvad tasud

0,51%

Osakuklassi eest erilistel asjaoludel võetav tasu

Tulemustasu

-

Tasud sisaldavad fondi tegevuskulusid, sealhulgas turundusja müügikulu, ning vähendavad fondi tulu.

Varasem tootlus

Osakuklass C
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Kuna osakuklass on hiljuti loodud, ei ole ajaloolisi tuluandmeid, millega varasemat tootlust illustreerida.
Osakuklassi tulu arvutatakse pärast aastatasu maha arvamist. Kõigi aastate väärtus arvestatakse eurodes ja dividendid, kui
neid on, reinvesteeritakse osakuklassi. Antud osakuklass loodi aastal 2020.
Varasem tootlus ei taga tulu tulevikus. Fond asutati 2019. aastal.

Praktiline teave
Depositoorium: Swedbank AB (publ)
Lisateavet fondi kohta leiab teabebrošüürist, fondi
tingimustest (kättesaadavad inglise keeles) ning aasta- ja
poolaastaaruannetest (kättesaadavad inglise keeles). Need
saab tasuta alla laadida meie veebilehelt
www.swedbankrobur.se/legal-documents.

Swedbank Robur Fonder AB vastutab ainult juhul, kui
investorile esitatavas põhiteabes toodu on eksitav, ebaõige
või vastuolus fondi teabebrošüüri vastavate osadega.
Fondi tegevusluba on väljastatud Rootsis ja fondi üle teeb
järelevalvet Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen).
Investorile esitatav põhiteave kehtib 1. aprillist 2020.

Teavet kehtivate tasustamispõhimõtete kohta leiab
veebilehelt www.swedbank.com/robur. Soovi korral
väljastame need teile paberil, selleks võtke ühendust
Swedbank Robur Fonder ABga.

Fondi tegevusloa väljastanud riigis kehtivad maksuseadused
võivad mõjutada teie maksukohustusi.
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