Nøkkelinformasjon
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er
lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere i det. Du anbefales å
lese det, slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

, Fund - Class A1 (EUR) acc.
Eleva European Selection
(ISIN:LU1111642408) Eleva European Selection Fund ("fondet") er et underfond av Eleva UCITS Fund ("selskapet")
Lemanik Asset Management S.A. er selskapets forvaltningsselskap ("forvaltningsselskapet").

Mål og investeringsmandat


Fondet søker å oppnå overlegen langsiktig risikojustert
avkastning og kapitalvekst ved hovedsakelig å investere i
Sel f Managed
europeiske
aksjer og aksjerelaterte verdipapirer.
Fondet vil forsøke å investere i selskaper som det anser har
attraktive vekstutsikter over en tre- til femårsperiode som
ikke gjenspeiles i nåværende kurs, eller selskaper som har
lave prisingsmultipler med potensial til å vende tilbake til
gjennomsnittet over tid.
Fondet investerer minst 75 % av kapitalen i aksjer utstedt av
selskaper med hovedkontor i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.
Fondet vil ikke investere mer enn 10 % av
forvaltningskapitalen i russiske eller tyrkiske aksjer eller
aksjerelaterte verdipapirer.
Stoxx Europe 600 EUR (Net Return) er referanseindeksen som
fondets utvikling måles mot.
Fondet kan benytte finansielle derivatinstrumenter ("FDI"-er;
instrumenter der kursen er avhengig av et eller flere
underliggende aktiva) med henblikk på å redusere
muligheten for tap eller å oppnå høyere gevinster.
Fondet kan foreta transaksjoner for lån av verdipapirer.













Andeler i fondet kan selges på alle virkedager.
Det vil ikke bli betalt utbytte fra andelsklassen.
Eventuelle inntekter fra fondets investeringer vil bli
reinvestert og vises i verdien av denne andelsklassen.
Anbefaling: Dette fondet er kanskje uegnet for investorer
som planlegger å ta ut pengene sine før det har gått fem
år.
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Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er risikofri.
Det gis ingen garanti for at den indikerte risiko-/avkastningsprofilen
ikke vil endres med tiden.
Ettersom det finnes mindre enn fem års historiske data for dette
fondet, er den basert på simulert volatilitet og kan ikke anses som
retningsgivende for fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil.
Denne andelsklassen er i kategori 5 fordi andelskursen har høy
volatilitet. Både risikoen for tap og forventet avkastning kan derfor
være høy.

Følgende risikoer blir muligens ikke fullt og helt fanget opp av risiko- og
avkastningsindikatoren:









Motpartsrisiko: Insolvens hos institusjoner som leverer tjenester som
oppbevaring av eiendeler, eller som opptrer som motpart for
transaksjoner i derivater eller andre instrumenter, kan utsette fondet
for økonomiske tap.
Valutarisiko: Ettersom fondet investerer i verdipapirer som er
denominert i en rekke ulike valutaer, kan endringer i vekslingskursene,
i fravær av valutasikring, føre til at verdien av investeringene stiger
eller faller.
Derivatrisiko: Verdien av derivater kan stige og falle raskere enn aksjer
og gjeldspapirer. Tapene kan bli større enn den opprinnelige
investeringen. Risikoen reduseres ved at fondet eier et spredt utvalg
av instrumenter som ikke er derivater.
Aksjerisiko: Risikoen for at investeringer faller i verdi på grunn av
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dynamikken i aksjemarkedet.
Markedsrisiko: Fondets eiendeler kan synke i verdi på grunn av
myndigheters handlinger og politiske endringer, som også kan
påvirke den frie omsetningen av valuta. I tillegg kan det oppstå
risiko som følge av begrenset informasjonstilgang og mindre
strengt tilsyn og kontroll i visse markeder. Avkastningen i disse
markedene kan være utsatt for betydelig volatilitet.
En fullstendig beskrivelse av risikofaktorer finnes under "Risk Factors Annex"
i selskapets prospekt.



Gebyrer
Engangsgebyrer som tas før eller etter at du investerer
Tegningsgebyr

3,00 %

Innløsningsgebyr

Ingen

Den angitte prosentandelen er den høyeste som kan trekkes fra kapitalen
din før den investeres, eller før inntekten fra investeringen utbetales til
deg.
Løpende gebyr
1,63 %
Gebyrer som fondet tar under visse spesifikke betingelser
Resultatavhengig
godtgjørelse

10,00 % av meravkastningen over Stoxx Europe
600 EUR (Net Return).

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.
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksbeløp. I noen tilfeller
betaler du mindre. Finansrådgiveren eller distributøren kan informere om
de faktiske gebyrene.
Talletforløpende kostnader er basert på utgifter for året som sluttet i
desember 2018.
Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:
 Resultatavhengig godtgjørelse.
 Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt når fondet betaler
tegnings-/innløsningsgebyr ved kjøp og salg av andeler i et
annet foretak for kollektiv investering.
For mer informasjon, se avsnittet "Fees and Expenses" i prospektet.

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år

Historisk avkastning
Ingen
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Det foreligger ikke nok data til å kunne gi investorene en hensiktsmessig indikasjon på historisk avkastning.
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Merk at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator på
fremtidig avkastning.
Historisk avkastning er beregnet i Euro.



-12,4%
2018

Effekten av kostnader og gebyrer på tidligere avkastning er
inkludert i beregningen, men tegningsgebyrer er ikke
inkludert.
Fondet ble lansert 26. januar 2015. Denne klassen ble aktiv
9. februar 2015.

Praktisk informasjon







Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder kun for
denne andelsklassen. Andre andelsklasser i dette fondet er
beskrevet i selskapets prospekt.
Depotmottaker: Fondets eiendeler oppbevares hos Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. og holdes adskilt
fra eiendelene til andre underfond i selskapet. Fondets
eiendeler kan ikke brukes til å betale gjelden til andre
underfond i selskapet.
Mer informasjon og andelskurser: Mer informasjon om
selskapet (inkludert gjeldende prospekt og siste
årsrapport) er tilgjengelig på engelsk, og informasjon om
fondet og andelsklassene (inkludert de siste kursene og
oversatte versjoner av dette dokumentet) kan fås gratis på
www.elevacapital.com eller ved skriftlig henvendelse til
forvaltningsselskapet, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
Luxembourg eller ved å sende en e-post til
info@lemanik.lu.
Godtgjørelsespolicy: Et trykt eksemplar av gjeldende
godtgjørelsespolicy for forvaltningsselskapet, inkludert,
men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan
godtgjørelse og andre ytelser beregnes, og hvem som er
ansvarlige for å utbetale godtgjørelse og andre ytelser, er
tilgjengelig gratis på forespørsel. En detaljert beskrivelse av






policyen
er
også
tilgjengelig
på
http://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
Skatt: Selskapet er underlagt skattelovgivningen i
Luxembourg, og dette kan ha innvirkning på din posisjon som
skatteyter i egenskap av å være investor i fondet.
Ansvar: Lemanik Asset Management S.A. kan kun holdes
ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er
villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante
delene av selskapets prospekt.
Spesifikk informasjon: Du kan konvertere andelene dine til
andeler i en annen klasse og/eller et annet underfond,
forutsatt at du oppfyller bestemte kriterier. Mer informasjon
finnes i avsnittet "Switches" i det relevante tillegget til
selskapets prospekt.

Selskapet og Lemanik Asset Management S.A. er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 13. februar 2019.
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