NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette Fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Dette er
obligatorisk informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoen ved å investere i
dette Fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en begrunnet beslutning om hvorvidt du skal investere.

Global Core Equity Portfolio
et underfond i AB SICAV I
Klasse A-andeler (LU1061039258)
Dette Fondet forvaltes av AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., del av AB-konsernet

INVESTERINGSMÅL OG -STRATEGI
Investeringsmål

Utbyttepolitikk

Fondet søker å øke verdien av din investering på lang sikt.

Denne andelsklassen er en andelsklasse uten utbytterett. Inntekt
og kapitalgevinster fra Fondet reinvesteres.

Investeringsstrategi
Under normale omstendigheter investerer fondet hovedsakelig i
aksjer i selskaper fra hele verden, inklusiv utviklede land og
vekstland. Det har som mål å investere i aksjer i selskaper som har
potensial til å oppnå en attraktiv avkastning i forhold til generelle
aksjemarkeder.
Fondet kan benytte derivater (i) for effektiv porteføljeforvaltning og
(ii) i arbeidet med å redusere potensielle risikoer og (iii) for å justere
valutaeksponeringen.

Fondets valuta

Innløsing
Andeler kan innløses på dager da både New York Stock Exchange
og bankene i Luxembourg er åpne for virksomhet.

Ordliste
Derivater: Finansielle instrumenter hvor verdien er knyttet til en
eller flere kurser, indekser, aksjekurser eller andre verdier.
Fremvoksende markeder: Land hvor økonomier og verdipapirmarkeder er mindre etablert.
Aksjer: Verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap.

Fondets referansevaluta er USD.

Andelsklassens valuta
Andelsklassens referansevaluta er USD.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL
Lavere risiko

Høyere risiko

Lavere mulig avkastning
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Hva betyr denne risikoindikatoren?
Denne syntetiske risiko- og belønningsindikatorens (SRRI) skalaklassifisering angir hvordan Fondet kan prestere, samt risikoen for å
miste noe av eller hele kapitalen din. Generelt innebærer
potensialet for høyere gevinst også større risiko for tap. Den
laveste kategorien betyr ikke en risikofri investering.
Klassifiseringen over er et anslag, ikke en garanti. Den beregnes
med metoder som er standardisert for bransjen og er basert på
volatilitet på mellomlang sikt (hvor brått Fondets faktiske eller
anslåtte andelskurs har steget eller falt i løpet av fem år).
Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på dette
Fondets fremtidige risikoprofil. Risiko- og belønningskategorien for

dette Fondet er ikke garantert å forbli uendret, og kan endres over
tid.

Hvorfor er dette Fondet i denne kategorien?
Fondet er ikke garantert i kapital. Fondet investerer i aksjer som
kan oppleve variasjoner opp eller ned, og som kan generere
gevinster eller tap.

Risiko som er vesentlig for Fondet, men ikke tilstrekkelig til
å bli fanget opp av SRRI:
Klassifiseringen gjenspeiler ikke de mulige virkningene av uvanlige
markedsforhold eller uforutsigbare større hendelser, noe som kan
forsterke daglig risiko og utløse andre risikoer, slik som:
Motpartsrisiko: Dersom et foretak som har et forretningsmessig
forhold til Fondet blir insolvent, kan betalinger som tilfaller Fondet
bli forsinket, redusert eller eliminert.
Likviditetsrisiko: Visse verdipapirer kan bli vanskelig å kjøpe eller å
selge på et ønsket tidspunkt eller til ønsket kurs.
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KOSTNADER
Gebyrene du betaler, brukes til å betale Fondets driftskostnader,
inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse
gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen din.

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I
noen tilfeller kan du betale mindre – du kan finne ut mer om dette
ved å kontakte din økonomiske rådgiver.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Tallet for løpende kostnader er basert på utgifter for året som ble
avsluttet desember 2018. Dette tallet kan variere fra år til år. Det
omfatter ikke:

Gebyr ved tegning

5,00%

Gebyr ved innløsning

ingen

D Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt i tilfeller der fondet
betaler inngangs-/utgangsgebyr når du kjøper eller selger
andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

Dette er det maksimale som kan trekkes ut av pengene dine før
tegningsbeløpet investeres og innløsningsbeløpet utbetales.
Kostnader som årlig belastes Fondet
Løpende godtgjørelse

Flere opplysninger om gebyrer er å finne i Fondets prospekt, som
er tilgjengelig på www.alliancebernstein.com.

1,80%

Kostnader som kan belastes Fondet under visse særlige omstendigheter
Resultatavhengig
godtgjørelse

ingen

HISTORISK AVKASTNING
Vær oppmerksom på at tidligere avkastning ikke er en pålitelig
indikator for fremtidige resultater.
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Den tidligere avkastningen vises etter fradrag av løpende
kostnader. Ev. inngangs-/utgangsgebyrer er ikke tatt med i
beregningen.
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Fondet ble lansert 03/04/2014.
Andelsklassen i Fondet ble lansert 17/07/2014.
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Avkastningen vises bare når avkastningshistorikk for hele
kalenderåret er tilgjengelig.
Historisk avkastning er beregnet i USD og uttrykkes som en
prosentvis endring av Fondets netto aktivaverdi ved hver årsslutt.

PRAKTISK INFORMASJON
Megler og administrator:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Forvaltningsselskap:
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Du kan få prospektet gratis på engelsk, fransk og tysk, samt siste
års- og halvårsrapporter på engelsk og tysk så vel som andelenes
netto aktivaverdi (NAV), ved forvaltningsselskapets registrerte
kontor eller online på www.alliancebernstein.com.
Beskatning: Fondet er underlagt lover og forskrifter om
beskatning i Luxembourg. Avhengig av landet du bor i, kan dette
ha en innvirkning på din personlige skattesituasjon. Rådfør deg
med en skatterådgiver dersom du trenger mer informasjon.
Konvertering av andeler: Fondet er et underfond av AB SICAV I,
som omfatter andre underfond. Aktiva og passiva for hvert
underfond er adskilt fra de andre underfondene i AB SICAV I. Du
kan på visse vilkår konvertere dine andeler til andeler i et annet
underfond i AB SICAV I. For mer informasjon om konvertering, se
avsnittet "Konvertering av andeler" i prospektet, som er tilgjengelig
online på www.alliancebernstein.com og på forvaltningsselskapets registrerte kontor.
Fondet gjør det mulig å investere i Fondet i valutaene som er nevnt
nedenfor. Vær oppmerksom på at hver av de følgende

valutatilbudene (og deres tilhørende ISIN-koder) ikke
representerer forskjellige andelsklasser. Det eneste formålet med
slike ISIN-koder er å legge til rette for investeringer i Fondet i en
annen valuta enn Fondets basisvaluta. Vær i tillegg oppmerksom på
at tidligere avkastning samt den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren (SRRI) som avspeiles i dette dokumentet, beregnes i
Fondets basisvaluta og avspeiler ikke de potensielle effektene av
svingninger mellom Fondets basisvaluta og investorens investeringsvaluta. Valutaer som tilbys: LU1174051687 (HKD).
Retningslinjer for godtgjørelse: De oppdaterte retningslinjene for
godtgjørelse i Forvaltningsselskapet, inkludert, men ikke begrenset
til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og vederlag beregnes,
identiteten til personene som er ansvarlige for tildeling av
godtgjørelse og vederlag, deriblant sammensetningen av
godtgjørelseskomiteen i AB-konsernet, er tilgjengelig på https://
www.alliancebernstein.com/go/remuneration_policy.htm.
Et
papireksemplar kan tilsendes gratis ved henvendelse til Forvaltningsselskapets kontor.
Ansvarsfraskrivelse: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. kan
kun holdes ansvarlig for utsagn i dette dokumentet som er
misvisende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de aktuelle
delene av Fondets prospekt.
AB SICAV I er et investeringsforetak med variabel kapital ("société
d'investissement à capital variable").

Dette Fondet er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (Storhertugdømmet
Luxembourg). AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur
Financier (Storhertugdømmet Luxembourg). Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 13/02/2019.
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