Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmaterial e.
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. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om
eventuel investering.

, Fund - Class A1 (EUR) acc.
Eleva European Selection
(ISIN:LU1111642408) Eleva European Selection Fund ("fonden") er en afdeling af Eleva UCITS Fund ("selskabet").
Lemanik Asset Management S.A. er administrationsselskabet ("administrationsselskabet") for selskabet.

Mål og investeringspolitik


Fonden søger at opnå højerestående langsigtede
risikojusterede afkast og kapitalvækst ved at investere i
Seleuropæiske
f Managed aktier og aktierelaterede værdipapirer.
primært
Fonden vil gå efter at investere i selskaber, som den anser for
at have et attraktivt vækstpotentiale over en tre- til femårig
periode, som ikke er afspejlet i selskabets aktuelle
handelskurser, eller som har flere lave værdiansættelser, som
med tiden har potentiale til at vende tilbage til middel.
Fonden investerer mindst 75% af sine aktiver i aktier fra
selskabsudstedere, der har hjemstedsadresse i Det
Europæiske Økonomiske Samarbejde.
Fonden vil ikke investere mere end 10% af sine aktiver i
russiske eller tyrkiske aktier eller aktierelaterede
værdipapirer.
Stoxx Europe 600 EUR (Net Return) er det benchmark, som
fondens resultater måles mod.
Fonden kan anvende finansielle derivater (instrumenter, hvis
kurser afhænger af et eller flere underliggende aktiver,
"derivater") med henblik på at mindske muligheden for
økonomiske tab eller for at opnå højere gevinster.
Fonden kan indgå værdipapirudlånstransaktioner. Salg af














aktier i fonden kan foretages på enhver bankdag.
Det er ikke hensigten, at aktieklassen skal udlodde
udbytte. Eventuelle indtægter som følge af fondens
investeringer geninvesteres og afspejles i værdien af
denne aktieklasse.
Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for
investorer, som planlægger at trække deres penge ud
inden for fem år.
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Den laveste kategori betyder ikke en risikofri investering.
Den viste risk/reward-profil er ikke garanteret og kan ændres over tid.
Da de tilgængelige resultatoplysninger for denne fond dækker mindre
end fem år, er den baseret på simuleret volatilitet og er ikke
vejledende for fondens fremtidige risiko/afkastkategori.
Denne aktieklasse er i kategori 5, da aktiekursen har en høj volatilitet,
og risikoen for tab samt det forventede afkast derfor kan være høj.

Følgende risici er muligvis ikke tilstrækkeligt omfattet af risiko- og
afkastindikatoren:
 Modpartsrisiko: Insolvens i institutter, som leverer tjenester, såsom
opbevaring af aktiver, eller som optræder som modpart til derivater
eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for et økonomisk tab.








Valutarisiko: Da fonden investerer i værdipapirer denomineret i en
række forskellige valutaer, kan bevægelser i valutakurser, når de ikke
er afdækket, medføre, at værdien af investeringerne øges eller
mindskes.
Derivatrisiko: Derivatværdier kan stige og falde med en større
hastighed end aktier og gældsinstrumenter. Tab kan være større end
den oprindelige investering. Denne risiko minimeres ved at have et
forskelligartet udvalg af andre instrumenter end derivater.
Aktierisiko: Risikoen for, at investeringer falder i værdi på grund af
aktiemarkedets dynamik.
Markedsrisiko: Fondens aktiver kan falde på grund af statslige
handlinger og politiske ændringer, som også kan påvirke den frie
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handel med valuta. Derudover kan der opstå risici på grund af
begrænsede informationsmuligheder ud over mindre streng
overvågning af og kontrol med visse markeder. Disse markeder
kan være genstand for betydelig volatilitet.
En komplet beskrivelse af risikofaktorer er beskrevet i selskabets prospekt i
bilagene om "Risk Factors Annex".

Gebyrer
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

3,00%

Udtrædelsesgebyrer

Ingen

Den angivne procent er det maksimale, der kan fratrækkes din kapital,
før den investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales til dig
Løbende gebyrer

1,63%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget
honorar

10,00% af det resultat, der ligger over Stoxx
Europe 600 EUR (Net Return).

Gebyrer for fonden over et år

De gebyrer, du betaler, anvendes til at afholde fondens løbende
omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring
og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle
vækst.
De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb. I nogle
tilfælde betaler du muligvis mindre. Kontakt din finansielle rådgiver eller
distributør for at få oplyst de faktiske gebyrer.
Beløbet for deløbende gebyrerer baseret på udgifter for det år, der
sluttede i december 2018.
Beløbet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:
 Resultatbetinget honorar.
 Omkostninger ved porteføljetransaktioner, undtagen hvor et
indtrædelses-/udtrædelsesgebyr betales af fonden ved køb
eller salg af andele i et andet institut for kollektiv investering.
Yderligere oplysninger om gebyrer findes i afsnittet om "Fees and
Expenses" i prospektet.

Tidligere resultater
Ingen
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Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investorer nyttige oplysninger om tidligere resultater
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Bemærk, at tidligere resultater ikke er en pålidelig indikator for
fremtidige resultater.
Tidligere resultater er opgjort i Euro.



-12,4%
2018

Indvirkningen af gebyrer og honorarer på tidligere
resultater er medtaget, men indtrædelsesgebyrer er ikke.
Fonden blev lanceret den 26. januar 2015. Denne klasse
blev aktiv den 9. februar 2015.

Praktiske oplysninger







Denne centrale investorinformation er specifik for denne
aktieklasse. Der er andre aktieklasser tilgængelige for
denne fond som beskrevet i selskabets prospekt.
Depotbank: Fondens aktiver indehaves af Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. og er adskilt fra aktiverne i
andre afdelinger i selskabet. Fondens aktiver kan ikke
bruges til at betale gæld for andre afdelinger i selskabet.
Yderligere oplysninger og pristilgængelighed: Yderligere
oplysninger om selskabet (herunder det nuværende
prospekt og den seneste årsrapport) er tilgængelige på
engelsk, og der er oplysninger om fonden og andre
aktieklasser (herunder de seneste kurser på aktier og
oversatte versioner af dette dokument) til rådighed gratis
på www.elevacapital.com eller ved skriftlig anmodning til
administrationsselskabet, 106, route d'Arlon, L -8210
Mamer, Luxembourg eller ved at sende en e -mail til
info@lemanik.lu.
Aflønningspolitik:
En
papirudgave
af
administrationsselskabets ajourførte aflønningspolitik,
herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af,
hvordan løn og goder beregnes, og de personer, der er
ansvarlige for tildeling af løn og goder, udleveres gratis
efter anmodning. En detaljeret beskrivels e af politikken er






også
tilgængelig
på
http://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
Skatteforhold: Selskabet er underlagt skattelovgivningen i
Luxembourg, som kan have en indvirkning på din personlige
skattemæssige stilling som investor i fonden.
Ansvar: Lemanik Asset Management S.A. drages kun til
ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er
vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med
de relevante dele i selskabets prospekt.
Specifikke oplysninger: Du kan bytte dine aktier i den samme
eller en anden klasse eller afdeling, hvis du opfylder visse
kriterier. Yderligere oplysninger kan findes under "Switches" 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 Fin ancier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 13. februar 2019.
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