Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om Fondet for
investorer. Det er ikke markedsmateriell. Dette er obligatorisk
informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene
og risikoen ved å investere i dette Fondet. Vi oppfordrer deg til å lese
dette slik at du kan ta en begrunnet avgjørelse om hvorvidt du skal
investere.

DB PLATINUM CROCI SECTORS FUND
Andelsklasse: R3C-N (ISIN: LU0955076970), (WKN: A1T9X1), (Valuta: NOK)
et underfond av DB Platinum. Fondet forvaltes av Deutsche Asset Management S.A., en del av Deutsche Bank Group.

Mål og investeringspolitikk
Fondets mål er å investere i en portefølje av aksjer utstedt av
store selskaper i USA, Europa og Japan, utvalgt ved anvendelse
av CROCI Sectors Strategy (Strategien), som velger ut aksjer på
grunnlag av en økonomisk verdsetting ved anvendelse av CROCI
(Cash Return On Capital Invested) (kapitalavkastning på
investert kapital)-metodikken (CROCI-metodikken). CROCImetodikken og -strategien er utviklet og lisensiert av Deutsche
Asset Management (UK) Limited CROCI Investment and
Valuation Group (CROCI Group).
Strategien identifiserer de tre næringssektorene (unntatt finans
og eiendom) med lavest median P/E (verdi over inntjening, EN:
Price-earnings ratio) basert på CROCI (kontantavkastning på
investert kapital) (CROCI-forhold). Strategien kan utelukke aksjer
med lav likviditet, og som ikke dekkes av CROCI Group.
Strategien velger deretter ut ca. ti selskaper fra hver slik sektor
med laveste positive CROCI-forhold. Hvis færre enn ti aksjer i en
utvalgt sektor har et positivt CROCI-forhold, vil denne sektoren

bare omfatte de aksjene som har et positivt CROCI-forhold, og
Porteføljen vil ha færre enn 30 aksjer.
CROCI-metodikken sammenligner selskapsvurderinger ved å
foreta justeringer i selskapets innberettede regnskap for å gi
CROCI-forholdene som brukes til å velge ut aksjer med lavest
verdivurderinger ut fra prispotensialet.
Aksjene som inngår i Strategien gjennomgås periodisk og vektes
likt ved hver rebalansering. To utvelgelsesbuffere er
implementert, noe som hindrer utskifting av (i) en eksisterende
sektor, forutsatt at dets median CROCI-forhold er tilstrekkelig
mye høyere enn sektoren som det foreslås utskiftet til og (ii) en
eksisterende aksje, forutsatt at CROCI-forholdet er tilstrekkelig
mye høyere enn for aksjen som det foreslås utskiftet til.
For å oppnå målet vil Fondet investere i aksjene utvalgt av
Strategien i samme forhold som Strategien.
Fondet benytter valutasikringstransaksjoner for andelsklassene
som beskrevet nedenfor.
Det blir ikke betalt utbytte av dine andeler.
Du kan innløse investeringen hver dag ved påkrav.

Risiko- og belønningsprofil
Lavere risiko

Høyere risiko

Potensielt lavere belønning
1

2

Potensielt høyere belønning
3

4

5

6

7

Risiko- og belønningskategorien er beregnet basert på historiske
data, som ikke nødvendigvis er noen pålitelig indikator på
Fondets fremtidige risikoprofil.
Denne risiko- og belønningskategorien kan endres over tid og er
ikke et mål eller en garanti.
Den laveste kategorien (dvs. kategori 1), betyr ikke en risikofri
investering.
Fondet er i kategori 6 på grunn av det høye omfanget og
hyppighet av prisbevegelser (volatilitet) i de underliggende
investeringene som Fondet refererer til.
Det følgende utgjør ekstra risiki som ikke er omfattet av risiko- og
belønningskategorien.
Fondets mål er å investere i en portefølje valgt på grunnlag av
Strategien. Imidlertid kan det unntaksvis oppstå hendelser som
blant annet urolige markedsforhold, ekstra kostnader/skatter eller
ekstremt volatile markeder, noe som kan føre til at Fondets
porteføljesammensetning
ikke
samsvarer
med
sammensetningen av Strategien, noe som fører til en avvikende
utvikling mellom Fondet og Strategien.
Deutsche Asset Management-foretak og deres tilknyttede
selskaper kan opptre i flere roller i forbindelse med Fondet, som
derivatmotpart, distributør, forvaltningsselskap og CROCIdataleverandør, noe som kan innebære interessekonflikter.

Fondet er ikke garantert, og investeringen din er utsatt for risiko.
Verdien av investeringen kan gå så vel ned som opp.
Verdien av en investering i aksjer vil avhenge av en rekke faktorer,
inklusive, men ikke begrenset til markedsforhold og økonomiske
forhold samt hendelser knyttet til økonomisk sektor, geografisk
region og politisk utvikling.
Verdien av andelsklassen kan bli påvirket av valutasvingninger
mellom andelsklassens valuta og valutaen for aksjene som er
investert i av Fondet.
Strategien er regelbasert og kan ikke justeres for å ta hensyn til
skiftende markedsforhold. Som en følge av dette kan du gå glipp
av fordelene ved en slik endring.
CROCI er et registrert varemerke for Deutsche Asset
Management eller dets tilknyttede selskaper. Strategien brukes
under lisens fra CROCI Group. CROCI Group har ansvaret for
Strategien, men ikke for selve forvaltningen av Fondet. Strategien
gjøres tilgjengelig uten løfter eller garantier av noe slag, og
CROCI Group skal ikke ha noe ansvar for feil eller mangler ved
Strategien.
Fondet kan bruke derivater til å prøve å redusere
valutakurssvingninger. Dette vil kanskje ikke alltid gi det ønskede
resultatet og vil kunne medføre større svingninger i Fondets verdi.
Dette kan ha en negativ innvirkning på verdien til Fondet og
investeringen din.
Mer informasjon om risiko generelt er å finne i
avsnittet ”Risikofaktorer” i prospektet.
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Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive Fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse
gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsavgifter som påløper før eller etter du investerer
Åpningsgebyr
5,00%
Avslutningsgebyr
Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de
investeres (åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales
(avslutningsgebyr).

Gebyrer tatt fra Fondet i løpet av et år
Løpende gebyrer

1,50%

Gebyrer tatt fra Fondet under visse spesifikke betingelser
Resultathonorar

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er
maksimumsbeløp. I noen tilfeller vil du kunne betale mindre
- du kan høre mer om dette hos din finansrådgiver eller
distributør.
Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for året
som ble avsluttet oktober 2017. Det kan variere fra år til år.
Transaksjonskostnader og resultathonorar for porteføljen,
hvis aktuelt, er ikke inkludert.
Mer detaljert gebyrinformasjon kan
avsnittet ”Gebyrer og utgifter" i prospektet.
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Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en pålitelig
indikator for fremtidige resultater.
Betaling av løpende Fondsgebyrer er tatt med i beregningen av
tidligere utvikling. Åpnings-/avslutningsgebyrer er ikke tatt med
i beregningen av tidligere utvikling.
Fondet ble lansert i 2009 og andelsklassen ble lansert i 2013.
Tidligere utvikling er beregnet i NOK.
– – – I løpet av 2014 gikk Fondet over fra å replikere CROCI
Sectors III Index (Indeksen) til å investere i aksjer i samsvar med
Strategien. Ingen resultater er vist for Indeksen fra 2014 og
fremover.

Praktisk informasjon
Depotmottaker er RBC Investor Services Bank S.A.
Eksemplarer av prospektet, siste årsrapporter og påfølgende
halvårsrapporter (alle på engelsk) samt annen informasjon
(inkludert de siste andelskursene) er gratis tilgjengelig på
www.systematic.deutscheam.com.
Opplysninger om oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse,
inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan
godtgjørelse beregnes og hvilke personer som har ansvar for
tildeling av lønn og godtgjørelse, er tilgjengelig på
www.systematic.deutscheam.com
under
fanen
"Annen
informasjon". En papirutgave av retningslinjene for godtgjørelse
vil bli gjort tilgjengelig gratis ved forespørsel.
Flere andelsklasser kan være tilgjengelig for dette Fondet – se
prospektet for nærmere detaljer. Vær oppmerksom på at ikke alle
andelsklasser kan bli registrert for distribusjon i din jurisdiksjon.

Skatteregimet som gjelder for Fondet i Luxembourg kan påvirke
din personlige skatteposisjon.
DB Platinum kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av
uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller
ikke i samsvar med de relevante delene av prospektet for Fondet.
DB Platinum inneholder en rekke forskjellige fond. Aktiva og gjeld
for hvert fond er adskilt ved lov. Prospektet og periodiske
rapporter er utarbeidet for DB Platinum som helhet. Du kan søke
om at andeler i dette Fondet skal konverteres til andeler i andre
fond i DB Platinum. Konverteringsgebyr (hvis aktuelt) kan
belastes for en slik konvertering. Du finner mer informasjon om
hvordan du kan konvertere andeler til andeler i andre fond under
"Konvertering av andeler" i prospektet.

Dette Fondet er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deutsche Asset Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 09-02-2018.
DB PLATINUM CROCI SECTORS FUND, Andelsklasse: R3C-N, Nøkkelinformasjon for investorer, ISIN: LU0955076970 09-02-2018

2

