Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen
er lovpålagt for å hjelpe deg forstå egenskapene til og risikoene forbundet med dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan
ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.
Delaware Investments Emerging Markets Fund - Klasse F USD (akkumulering)
Et underfond av Macquarie Collective Funds plc
ISIN-kode: IE00B29Q7R89

Mål og investeringspolitikk
Fondets mål er å øke dets verdi på lang sikt.
Fondet fokuserer sine investeringer på et bredt spekter av
aksjepapirer (aksjer og andre tilsvarende instrumenter) i
selskaper som er hjemmehørende i land i fremvoksende
markeder. Minst 80 % av fondets kapital blir normalt investert i
slike investeringer. Du finner opplysninger om andre kategorier
av investeringer som fondet kan gjøre i fondstillegget og
avsnittet “Mer informasjon om verdipapirene som fondene kan
investere i” i prospektet.

Fondet kan investere i selskaper av enhver størrelse, og kan
investere mer enn 25% av sin kapital i utstedere fra samme
land. Investeringene velges på grunnlag av analyse som
identifiserer selskaper med vekstpotensial over gjennomsnittet
og undervurderte kurser.

Du kan selge andelene dine på anmodning på enhver dag
(unntatt lørdag og søndag) som vanlige banker i Dublin er åpne
og New York-børsen er åpen.

Risiko- og avkastningsprofil
Høyere risiko

•

Typisk høyere avkastning

•

Lavere risiko (ikke risikofri)
Typisk lavere avkastning
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Risikoindikatoren er basert på historiske data og gir ikke
nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige
risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke garantert og
kan endre seg over tid. Den laveste kategorien betyr ikke en
"risikofri" investering.
Fondet er i risikokategori 6 ettersom det hovedsakelig
investerer i aksjer i selskaper i land i fremvoksende
markeder, kan det oppleve kraftige stigninger og fall i
verdien.
Fondet er utsatt for følgende risikoer som kanskje ikke
fanges opp av indikatoren i tilstrekkelig grad:

•

Verdien av andelene kan både falle og stige, og det kan
hende du ikke får tilbake det investerte beløpet.
Internasjonale investeringer kan medføre risiko for
kapitaltap på grunn av ufordelaktige svingninger i
valutakurser, forskjeller i regnskapsprinsipper, eller
økonomisk eller politisk ustabilitet i andre land.
Markedet for investeringer i land i fremvoksende
markeder kan være mindre utviklet, og det kan være
vanskelig for fondet å selge sine investeringer i slike
markeder. Investering i fremvoksende markeder kan
være mer risikabelt enn investeringer i etablerte
markeder som følge av økt volatilitet og lavere
omsetningsvolum.

Du finner en mer detaljert forklaring av risikoene i
fondstillegget og avsnittet “Risikofaktorer” i prospektet.
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Gebyrer
Engangsgebyrer som du belastes før eller etter du Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet,
herunder kostnader for markedsføring og distribusjon av fondet. Disse
investerer:
gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.
Ingen
Startgebyr
Inntil 1 % innen 90 dager

Sluttgebyr

Inntil
2%

Startgebyr
Antiutvanningsavgift

Inntil
2%

Sluttgebyr

Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine
midler før de investeres eller før provenyet fra
investeringene utbetales.

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen
tilfeller kan du betale mindre. Dette kan du finne ut fra din finansrådgiver.
Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for året som ble avsluttet
31.12.2018. Dette tallet kan variere fra år til år. Det inneholder ikke
porteføljetransaksjonskostnader som påløper ved kjøp eller salg av
investeringer for fondet.
Visse salg eller innløsninger kan bli pålagt en anti-utvanningsavgift for å
dekke fondets transaksjonskostnader. Denne avgiften beholdes av fondet. Det
kan bli lagt et konverteringsgebyr på inntil 5 % på konverteringer av andeler
mellom fond.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år:
1.94 %

Løpende gebyr

Du finner mer informasjon om gebyrer i fondstillegget og avsnittet
"Gebyrer og kostnader" i prospektet.

Gebyrer som belastes fondet under visse,
spesifikke forhold:
Prestasjonshonorar
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Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.
Tidligere resultater tar hensyn til alle gebyrer og kostnader.
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Fondet begynte å utstede andeler 24/12/2007.
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Tidligere resultater er beregnet i USD.
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Praktiske informasjon
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited er fondets
depotmottaker.

uforenlige med de aktuelle delene av selskapets prospekt og
fondstillegget.

Prospektet, den seneste årsberetningen og eventuelle senere
halvårsrapporter er tilgjengelig på engelsk på
delawarefunds.com/ucits ("fondets nettsted") eller kan fås
kostnadsfritt på forespørsel til Macquarie Collective Funds plc
("selskapet"), Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Irland.

Selskapet har en rekke forskjellige fond. Eiendelene og gjelden
til hvert fond er adskilt ved lov. Prospektet, den seneste
årsberetningen og eventuelle senere halvårsrapporter er
utarbeidet for hele selskapet. Med samtykke fra styret kan du
konvertere andeler i ett fond til andeler i et annet fond. Du
finner flere opplysninger i prospektet.

Informasjon om den seneste andelskursen og annen praktisk
informasjon om fondet er tilgjengelig på fondets nettsted.

Informasjon om selskapets gjeldende retningslinjer for
godtgjørelse, herunder en beskrivelse av hvordan godtgjørelse
og fordeler beregnes og identiteten til personene som er
ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er
tilgjengelig på delawarefunds.com/ucits/literature. Denne
informasjonen er også kostnadsfritt tilgjengelig i papirform fra
selskapet på forespørsel.

Irsk skattelovgivning kan ha en effekt på din personlige
skattemessige stilling. Du kan få mer informasjon fra en
skatterådgiver.
Selskapet kan utelukkende stilles til ansvar for erklæringer i
dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller

Dette fondet er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken (Central Bank of Ireland).
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 23.01.2019.
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