Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er
ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det
lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden.
De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel
investering.

Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund - Class A1 (EUR) acc.
(ISIN: LU1331971769) Eleva Absolute Return Europe Fund ("fonden") er en afdeling i Eleva UCITS Fund ("selskabet").
Lemanik Asset Management S.A. er selskabets administrationsselskab ("administrationsselskabet").

Mål og investeringspolitik
 Fonden søger at opnå et positivt absolut afkast på mellemlangt sigt
gennem kapitalvækst ved hovedsageligt at investere i børsnoterede
europæiske aktier og aktierelaterede værdipapirer på både langt og
kort sigt.

 Fonden kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter
(instrumenter hvis kurser er afhængige af et eller flere underliggende
aktiver) med henblik på at reducere muligheden for økonomiske tab
eller for at opnå højere gevinster.

 Fonden søger at opnå investeringsmålet via en toneangivende
lang/kort investeringsstrategi. Ved hjælp af denne strategi investerer
fonden i eller tager både lange og korte eksponeringer (gennem
derivater) for fortrinsvis børsnoterede og aktierelaterede
værdipapirer (der kan omfatte, men ikke er begrænset til, konvertible
obligationer) og warrants fra udstedere fra enhver økonomisk
markedskapitalisering.

 Fonden kan indgå i ordninger med udlån af værdipapirer.

 Fonden investerer ikke mere end 10 % af sine aktiver i russiske eller
tyrkiske aktier eller aktierelaterede værdipapirer.

 Salg af aktier i fonden kan finde sted på alle bankdage.
 Aktieklassen har ikke til hensigt at udbetale udbytte. Eventuel
indtjening fra fondens investeringer geninvesteres og afspejles i
aktieklassens værdi.
 Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som
planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.

 Fonden forvaltes ikke med henvisning til et benchmarkindeks.

Risk/reward-profil
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
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Højere risiko

eller andre instrumenter, bliver insolvente, kan det eksponere
fonden for økonomisk tab.

Typisk højere afkast

 Valutarisiko: Idet fonden investerer i værdipapirer, der er
denomineret i flere forskellige valutaer, kan udsving i valutakurser få
investeringernes værdi til at stige eller falde, hvis investeringerne
ikke er kurssikrede.
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 Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri
investering.
 Den viste risk/reward-proﬁl er ikke nogen garanti og kan ændre sig
med tiden.
 Idet fonden har mindre end fem års data om tidligere resultater til
rådighed, er den baseret på simuleret volatilitet og er ikke en
indikator for fondens fremtidige risk/reward-kategori.
 Fonden er vurderet 3, fordi dens simulerede historiske værdi har vist
lav volatilitet. På grund af dens investeringers art er den dog
eksponeret for nedenstående risici.
 Der er ingen garanti for, at det vil lykkes fonden at opnå sit mål om at
generere et absolut afkast.

 Derivatrisiko: Derivatværdier kan stige og falde mere end aktier og
gældsinstrumenter. Tab kan overstige den indledende investering.
Denne risiko minimeres ved at besidde et forskelligartet udvalg af
ikke-afledte instrumenter.
 Aktierisiko: Risikoen for, at investeringer falder i værdi på grund af
aktiemarkedsdynamik.
 Markedsrisiko: Fondens aktiver kan falde på grund af statslige
handlinger og politiske ændringer, der også kan påvirke den frie
valutahandel. Der kan yderligere opstå risici på grund af begrænsede
oplysningsmuligheder foruden mindre strengt tilsyn og kontrol på
bestemte markeder. Disse markeders resultater kan være underlagt
væsentlig volatilitet.

 Toneangivende lang/kort strategi: Ved at følge en toneangivende
lang/kort strategi vil investeringsforvalteren være tilbøjelig til at have
en markedsmæssig forudindtagethed, hvorved afdelingen
eksponeres for aktiemarkedsudsving og -volatilitet.

 Risiko ved syntetisk kort position: En syntetisk kort position i et
værdipapir indebærer risikoen for en ubegrænset stigning i
værdipapirets markedskurs, hvilket kan resultere i manglende evne
til at dække den korte position og dermed et i teorien ubegrænset
tab. Syntetisk kort position kan også udsætte en afdeling for
gearingsrisiko. Der er ingen garanti for, at de værdipapirer, der er
nødvendige for at dække en kort position, vil være tilgængelige for
køb.

 Modpartsrisiko: Hvis institutioner, som yder tjenesteydelser såsom
opbevaring af aktiver, eller som handler som modpart til derivater

En komplet beskrivelse af risikofaktorer er angivet i selskabets prospekt
i "Bilag over risikofaktorer".

Risk/reward-indikatoren tager muligvis ikke til fulde højde for følgende
risici:

Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution.
Disse gebyrer reducerer Deres investerings potentielle vækst.
De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. De
betaler muligvis mindre i nogle tilfælde. De bedes kontakte Deres
finansielle rådgiver eller distributøren for at få oplyst de aktuelle
gebyrer.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

3,00 %

Udtrædelsesgebyr

0,00 %

Idet aktieklassen ikke har haft et helt års resultater, er tallet for de
løbende gebyrer et skønnet tal.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

Dette tal kan variere fra år til år. Det udelader:

2,55 %

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
20,00% af eventuelt
overskydende afkast den indre
værdi opnår over High Water
Mark.

Resultatbetinget honorar



Resultatbetingede honorarer.



Porteføljetransaktionsomkostninger bortset fra i det tilfælde,
hvor fonden betaler et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, når den
køber eller sælger andele i et andet institut med henblik på
kollektiv investering.

De finder flere oplysninger om gebyrer i afsnittet "Gebyrer og udgifter"
i prospektet.

Tidligere resultater
 Bemærk, at tidligere resultater ikke er en pålidelig indikator for
fremtidige resultater.
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 De tidligere resultater er beregnet i EUR.
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 Gebyrernes og honorarernes indvirkning på de tidligere
resultater indgår, men indtrædelsesgebyrer er udeladt.
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 Fonden blev lanceret den 30 december 2015. Klassen blev aktiv
den 29 januar 2016.
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Praktiske oplysninger
 Denne centrale investorinformation er specifik for denne
aktieklasse. Andre aktieklasser er tilgængelige i fonden som
beskrevet i selskabets prospekt.
 Forvalter: Fondens aktiver opbevares hos Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. og er adskilt fra aktiverne i andre af selskabets
afdelinger. Fondes aktiver kan ikke anvendes til at betale andre af
selskabets afdelingers gæld.
 Yderligere oplysninger og adgang til kurser: Yderligere oplysninger
om selskabet (herunder det gældende prospekt og den seneste
årsrapport) er tilgængelige på engelsk, og oplysninger om fonden og
andre aktieklasser (herunder de seneste aktiekurser samt oversatte
versioner af dette dokument) kan gratis rekvireres på
www.elevacapital.com eller ved at rette skriftlig henvendelse til
administrationsselskabet, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
Luxembourg eller ved at sende en e-mail til info@lemanik.lu.
 Aflønningspolitik: En papirkopi af administrationsselskabets
opdaterede aflønningspolitik, inklusive, men ikke begrænset til, en
beskrivelse af, hvordan aflønning og goder beregnes samt de

personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og goder, kan
gratis rekvireres efter anmodning. En detaljeret beskrivelse af
politikken
findes
også
på
http://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
 Beskatning: Selskabet er underlagt skattelovgivningen i
Luxembourg, hvilket kan få indvirkning på Deres personlige
skattemæssige stilling som investor i fonden.
 Ansvar: Lemanik Asset Management S.A. drages kun til ansvar for
oplysninger i dette dokument, hvis disse er vildledende, unøjagtige
eller ikke er i overensstemmelse med de relevante dele i selskabets
prospekt.
 Speciﬁkke oplysninger: De kan ombytte Deres aktier til aktier i
samme eller en anden klasse eller afdeling, forudsat at De opfylder
bestemte kriterier. De kan finde yderligere oplysninger under
"Ombytninger" i det relevante bilag til selskabets prospekt.

Selskabet og Lemanik Asset Management S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 09-02-2018.

