Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe
deg til å forstå fondets karakter og risikofaktorene ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese dette, slik at du kan foreta en informert beslutning om
du vil investere.

Robeco Emerging Stars Equities D EUR (LU0254836850)
Dette fondet er et underfond i Robeco Capital Growth Funds, SICAV
Forvaltningsselskap: Robeco Luxembourg S.A.

Mål og investeringspolitikk
Robeco Global Stars Equities investerer i aksjer i
fremvoksende land over hele verden. Valget av
disse aksjene er basert på fundamental analyse.
Generelt vokser de fremvoksende økonomiene
raskere enn industrialiserte lands økonomi og
har sterkere regnskapsbalanse for regjeringer,
selskaper og husholdninger. Vanlige risikoer i
fremvoksende markeder er politiske risikoer og
selskapsdeltakerrisikoer, som må overvåkes
nøye. Fondet velger investeringer basert på
toppstyrt landsanalyse og bunn-opp aksjeideer.
Fokuset er på selskaper med en solid
forretningsmodell, solide vekstmuligheter og
rimelig verdivurdering. Fondet har en
konsentrert portefølje.

generere ekstra utbytte og kan engasjere seg i
valutasikringstransaksjoner.
Fondet er ikke begrenset av en måleindeks.
Denne andelsklassen i fondet deler ikke ut
utbytte.
Du kan kjøpe eller selge andeler i fondet på alle
verdivurderingsdager. Dette fondet er kanskje
ikke egnet for investorer som planlegger å
selge andelene innen 7 år.

Fondet kan gå for en aktiv valutapolitikk for å

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko – Vanligvis lavere avkastning

Høyere risiko – Vanligvis høyere avkastning

Historiske data, slik de for eksempel brukes til å beregne den

Følgende data anses vesentlige for dette fondet og er ikke

syntetiske indikatoren, er ikke en pålitelig indikasjon for

(tilstrekkelig) reflektert av indikatoren:

fremtidig risikoprofil. Den viste risiko- og

-

Produktet har fokus på fremvoksende markeder. Aksjer

avkastningskategorien kan ikke garanteres å forbli uendret,

oppnevnt i fremvoksende markeder er naturlig

kategoriseringen kan endres over tid. Den laveste kategorien

tilstrekkelig likvide, men de kan under visse

betyr ikke en risikofri investering.

omstendigheter ha lave likviditetsnivåer som påvirker
produktets likviditet.

Aksjer generelt er mer volatile enn obligasjoner.

-

Produktet investerer eller kan investere i China A-aksjer.

Fremvoksende markeder anses som mer volatile

Investering i China A-aksjer medfører økt risiko, særlig

investeringer fordi vekstpotensialet er høyt, men det politiske

regulatorisk risiko, kvote-, forvarings- og meglerrisiko.

og økonomiske miljøet er vanligvis mindre stabilt og mindre
utviklet. Dette fører til større prisbevegelser og økt volatilitet
sammenlignet med utviklede markeder.

For å se en fullstendig oversikt over alle risikofaktorer knyttet til dette fondet, henviser vi til avsnittet Risikovurderinger i prospektet.

Gebyrer
Gebyrene benyttes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet utgifter til markedsføring og distribusjon. Gebyrene reduserer den
potensielle veksten på investeringen.
Rengangsgebyrer som belaster før eller etter at du investerer
Tegninsgebyr
Abonnementsavgift
Byttegebyr
Innløsningsgebyr

5,00%
Ingen
1,00%
0,00%

Dette er det maksimale som kan belastes pengene dine før de investeres

Gebyrer tatt av fondet over er år
Løpende gebyrer

1,72%

Gebyrer som belastes fondet på visse, specielle vilkår
Suksesshonarar

15,00%

Dette er prosentandelen per år avkastningen fondet oppnår over referanseindeksen, MSCI
World Index EUR netto, for disse gebyrene. I år 2018 var den belastede ytelsesavgiften 0,0%

De viste tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimalbeløp. Kontakt din
finansrådgiver eller distributør for å finne ut det faktiske tegnings- eller
innløsningsgebyret.
Løpende gebyrer er basert på kostnader for det siste kalenderåret som ble
avsluttet den 31-12-2018. Dette tallet kan variere fra år til år, og omfatter
ikke suksesshonorarer eller transaksjonskostnader, bortsett fra når det
gjelder innløsnings-/tegningsgebyrer som betales av fondet ved kjøp eller
salg av andeler i et annet foretak for kollektiv investering. For fond som
lanseres i det inneværende kalenderåret, er de løpende gebyrene anslått.
For mer informasjon om avgifter, gebyrer og suksesshonoraret beregning
metoder vi refererer til seksjons Gebyrer og utgifter i prospektet,
tilgjengelig på nettstedet: www.robeco.com

Historiske resultater

Valuta: EUR
Første noteringsdato: 02-11-2006
Historiske resultater er av begrenset verdi som veiledning for
fremtidige resultater. De løpende gebyrene er inkludert i
beregningen av historiske resultater, men tegnings- og
innløsningsgebyr er ikke inkludert.
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Praktisk informasjon



Depotmottakeren til SICAV er J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.



Det engelske prospektet og (halv)årsrapporten, samt informasjon om forvaltningsselskapets utbyttepolicy, kan lastes ned gratis fra
www.robeco.com/luxembourg. Nettstedet publiserer også de nyeste kursene og annen informasjon.



Aktiva og passiva i hvert underfond holdes atskilt iht. lovgivning. Aksjer i ethvert underfond kan erstattes med et annet underfond fra Sicav som
beskrevet i prospektet. Sicav kan tilby andre andelsklasser i underfondet. Informasjon om disse andelsklassene finnes i prospektet i Vedlegg I.




Skattelovgivningen i Sicavs hjemland kan påvirke investorenes personlige skattesituasjon.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver et underfond i Sicav. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for
hele Sicav.

Robeco Luxembourg S.A. kan kun bli holdt ansvarlig på grunnlag av eventuelle uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller
ikke i samsvar med de aktuelle delene i prospektet for Sicav.

Robeco Capital Growth Funds, SICAV er godkjent i Luxembourg og er under tilsyn av finanstilsynet (Commission de Surveillance du Secteur Financier –
CSSF).
Robeco Luxembourg S.A. er godkjent i Luxembourg og under tilsyn av finanstilsynet.

Denne nøkkelinformasjonen til investorer er nøyaktig per 13 februar 2019

