Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen
marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan
deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit
fonds wenst te beleggen.

Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund - Class A1 (EUR) acc.
(ISIN: LU1111642408) Eleva European Selection Fund (het 'Fonds') is een compartiment van Eleva UCITS Fund (de 'Vennootschap').
Lemanik Asset Management S.A. is de beheermaatschappij (de 'Beheermaatschappij') voor de Vennootschap.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
 Het fonds streeft naar superieure risicogecorrigeerde rendementen
en kapitaalgroei op de lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen
in Europese aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten.
 Het fonds beoogt te beleggen in bedrijven die volgens het fonds over
aantrekkelijke groeivooruitzichten beschikken over een periode van
drie tot vijf jaar, maar die niet tot uitdrukking komen in de huidige
koers, of bedrijven die tegen lage waarderingsratio's noteren, maar
op termijn wellicht zullen terugkeren naar hun gemiddelde niveau.
 Het fonds belegt minimaal 75% van het vermogen in aandelen van
bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte.
 Het fonds zal niet meer dan 10% van het vermogen beleggen in
Russische of Turkse aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten.
 De Stoxx Europe 600 EUR (Net Return) is de benchmark waartegen de
resultaten van het fonds worden afgemeten.

 Het fonds kan gebruik maken van financiële derivaten (instrumenten
waarvan de koersen afhankelijk zijn van een of meer onderliggende
activa) teneinde de mogelijkheid van financiële verliezen te beperken
of hogere winsten te behalen.
 Het fonds kan transacties inzake effectenleningen afsluiten.
 U kunt uw aandelen in het fonds op elke werkdag verkopen.
 Het is niet het doel van deze aandelencategorie om een dividend uit
te keren. Eventuele inkomsten afkomstig van de beleggingen van het
fonds worden herbelegd en komen tot uitdrukking in de waarde van
deze aandelencategorie.
 Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die
van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst
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Hoger risico

derivaten of andere instrumenten, kan het fonds blootstellen aan
financiële verliezen.

Potentieel hogere opbrengst

 Valutarisico: doordat het fonds belegt in effecten die zijn uitgedrukt
verschillende valuta's, kunnen wisselkoersschommelingen, wanneer
deze niet zijn afgedekt, ertoe leiden dat de waarde van de
beleggingen stijgt of daalt.
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 De laagste categorie niet betekent dat er sprake is van een risicoloze
belegging.
 De vermelde risico- en opbrengstindicator is niet gegarandeerd en
kan in de tijd variëren.
 Aangezien dit fonds over minder dan vijf jaar aan gegevens over de in
het verleden behaalde resultaten beschikt, is dit cijfer gebaseerd op
een gesimuleerde volatiliteit en vormt het geen betrouwbaar
richtsnoer voor het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van het
fonds.
 Deze aandelencategorie bevindt zich in categorie 5 omdat de
aandelenkoers erg volatiel is, waardoor zowel het risico op verliezen
als de verwachte opbrengst hoog kunnen zijn.
De onderstaande risico's komen mogelijk niet volledig tot uitdrukking in
de risico- en opbrengstindicator.
 Tegenpartijrisico: het faillissement van een instelling die diensten
levert zoals bewaring van activa of die fungeert als tegenpartij voor

 Derivatenrisico: de waarde van derivaten kan sterker stijgen en dalen
dan aandelen en schuldinstrumenten. De verliezen kunnen groter
zijn dan de oorspronkelijke inleg. Dit risico wordt geminimaliseerd
door te beleggen in een brede selectie van instrumenten die geen
derivaten zijn.
 Aandelenrisico: het risico dat beleggingen in waarde dalen als gevolg
van de beursdynamiek.
 Marktrisico: de activa van het fonds kunnen dalen door ingrepen van
overheden en politieke omwentelingen, wat ook een invloed kan
hebben op de vrije verhandelbaarheid van valuta's. Bovendien
kunnen risico's ontstaan door beperkte informatiemogelijkheden en
minder streng toezicht en controle op bepaalde markten. De
resultaten van deze markten kunnen onderhevig zijn aan aanzienlijke
volatiliteit.
Een volledige beschrijving van de risicofactoren vindt u in het
prospectus van de Vennootschap in de 'Bijlage Risicofactoren'.

Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze
kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

3,00 %

Uitstapvergoeding

0,00 %

Het vermelde cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven
voor de periode van 12 maanden eindigend op 31-01-2018. Dit cijfer
kan van jaar tot jaar variëren. Hierin zijn niet opgenomen:

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

1,66 %

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
10,00% van het rendement dat
het fonds realiseert boven de
Stoxx Europe 600 EUR (Net
Return).

Prestatievergoeding

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. De feitelijke kosten kunt u
vernemen van uw financieel adviseur of distributeur.



Prestatievergoedingen.



Portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- of
uitstapvergoedingen die het fonds heeft betaald bij de aankoop
of verkoop van rechten van deelneming in een andere instelling
voor collectieve belegging.

Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten en
vergoedingen' van het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten
 Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
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 De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
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 In de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is de
invloed van kosten en vergoedingen in aanmerking genomen,
met uitzondering van instapvergoedingen.
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 Het fonds is op 26 januari 2015 geïntroduceerd. Deze categorie
werd op 09 februari 2015 actief.
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Praktische informatie
 Deze essentiële beleggersinformatie is specifiek voor deze
aandelencategorie. Dit fonds beschikt ook over andere
aandelencategorieën, zoals beschreven in het prospectus van de
Vennootschap.
 Bewaarder: de activa van het fonds worden aangehouden bij Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. en zijn afgescheiden van de
activa van de andere compartimenten van de Vennootschap. De
activa van het fonds kunnen niet worden gebruikt om de schulden
van andere compartimenten van de Vennootschap te voldoen.
 Nadere informatie en beschikbaarheid van koersen: Nadere
informatie over de Vennootschap (met inbegrip van het huidige
prospectus en het recentste jaarverslag) is in het Engels
verkrijgbaar, en informatie over het fonds en andere
aandelencategorieën (met inbegrip van de actuele koersen en
vertalingen van dit document), is kosteloos beschikbaar op
www.elevacapital.com of op schriftelijk verzoek aan de
Beheermaatschappij, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg
of via een e-mail aan info@lemanik.lu.
 Beloningsbeleid: Een papieren exemplaar van het actuele
beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van maar
niet beperkt tot een beschrijving van de wijze waarop beloningen

en vergoedingen worden berekend, en de personen die
verantwoordelijk zijn voor het toekennen van beloningen en
vergoedingen, is op verzoek kosteloos verkrijgbaar. Een uitgebreide
beschrijving van het beleid is ook beschikbaar op
http://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
 Belasting: de Vennootschap is onderworpen aan de
belastingwetgeving van Luxemburg, wat van invloed kan zijn op uw
persoonlijke belastingsituatie als belegger in het fonds.
 Aansprakelijkheid: Lemanik Asset Management S.A. kan enkel
aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de desbetreffende delen van de
Vennootschap is.
 Specifieke informatie: U kunt uw aandelen omruilen voor aandelen
in dezelfde of een andere categorie van het compartiment,
wanneer u voldoet aan bepaalde criteria. Nadere informatie vindt u
in het hoofdstuk "Omruilen" in de desbetreffende bijlage bij de
prospectus van de Vennootschap.

Aan de Vennootschap en Lemanik Asset Management S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 09-02-2018.

