Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Dokumentet
er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå
fondets art og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese
nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du vil investere.

Eleva UCITS Fund - Eleva Euroland Selection Fund - Class A1 (EUR) acc.
(ISIN: LU1616920697) Eleva Euroland Selection Fund ("Fondet") er et underfond av Eleva UCITS Fund ("Selskapet").
Selskapets forvaltningsselskap ("Forvaltningsselskapet") er Lemanik Asset Management S.A.

Mål og investeringsstrategi
 Fondet søker å oppnå høyere langsiktig, risikojustert avkastning og
kapitalvekst ved primært å investere i europeiske aksjer og
egenkapitalrelaterte verdipapirer.
 Fondet vil søke å investere i selskaper som det vurderer har attraktive
vekstutsikter over en periode på tre til fem år, som ikke gjenspeiles av
den nåværende omsetningskursen eller som har lave
verdivurderingsmultipler som over tid har potensial til å gå tilbake til
gjennomsnittet.
 Fondet investerer minst 75 % av sin kapital i aksjer utstedt av
selskaper med forretningskontor i EØS-området.
 Fondet kan investere inntil 10 % av sin kapital i investeringer utstedt i
en annen valuta enn euro.

 Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter (såkalte "FDI-er",
dvs. instrumenter der kursen er avhengig av en eller flere
underliggende aktiva) for å redusere sannsynligheten for økonomisk
tap eller for å oppnå høyere gevinst.
 Fondet kan inngå verdipapirlåntransaksjoner.
 Andeler i fondet kan selges alle virkedager.
 Denne andelsklassen har ikke til hensikt å utbetale utbytte. Alle
inntekter fra fondets investeringer reinvesteres og gjenspeiles i
denne andelsklassens verdi.
 Anbefaling: Dette fondet passer muligens ikke for investorer som tar
sikte på å innløse andelene innen fem år.

 EURO STOXX Index (Net Return) EUR er referanseindeksen som
fondets avkastning vil bli sammenlignet med.

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko
Lavere mulig avkastning
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Høyere risiko

derivater eller andre instrumenter, kan eksponere fondet for
økonomisk tap.

Høyere mulig avkastning

 Valutarisiko: Fondet investerer i verdipapirer pålydende forskjellige
valutaer. Bevegelser i valutakurser kan derfor gjøre at verdien av
investeringene, når de ikke er sikret, stiger eller faller.
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 Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er uten risiko.
 Den viste risiko- og avkastningsprofilen er ikke garantert og kan
endre seg med tiden.
 Ettersom det er avkastningsdata for mindre enn fem år tilgjengelig
for dette fondet, er den basert på simulert volatilitet og er ikke en
veiledning om fondets fremtidige risiko- og avkastningskategori.
 Denne andelsklassen er i kategori 5 da den har høy volatilitet.
Risikoen for tap så vel som sannsynligheten for å oppnå forventet
avkastning kan derfor være høy.
Følgende risikoer fanges ikke fullstendig opp av risiko- og
avkastningsindikatoren:
 Motpartsrisiko: Insolvens hos institusjoner som leverer tjenester, for
eksempel bevaring av aktiva, eller som fungerer som motpart for

 Derivatrisiko: Derivatverdier kan stige og falle raskere enn aksjer og
gjeldsinstrumenter. Tapene kan være større enn den opprinnelige
investeringen. Denne risikoen minimeres ved å eie et diversifisert
utvalg av investeringer som ikke er derivater.
 Aksjerisiko: Risikoen for at verdien av investeringer faller som følge
av dynamiske endringer i aksjemarkedet.
 Markedsrisiko: Fondets aktiva kan falle i verdi på grunn av statlige
inngrep og politiske endringer, noe som også kan påvirke fri
valutahandel. I tillegg kan det oppstå risikoer knyttet til begrenset
tilgjengelig informasjon, i tillegg til mindre strengt tilsyn og kontroll i
visse markeder. Avkastningen i disse markedene kan være gjenstand
for betydelig volatilitet.
Det står en fullstendig beskrivelse av risikofaktorene i "Vedlegg om
risikofaktorer" til selskapets prospekt.

Gebyrer
Gebyrene du betaler blir brukt til å dekke fondets driftskostnader, herunder kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer din
mulige avkastning.

Tegningsgebyr

3,00 %

De oppgitte tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimumsbeløp. I
noen tilfeller vil du kunne betale mindre. Din finansrådgiver eller
distributøren kan gi deg de faktiske gebyrene.

Innløsningsgebyr

0,00 %

Ettersom det ikke finnes avkastningsdata for andelsklassen for et helt
år, er tallet for de løpende gebyrene et estimat.

Engangsgebyrer før eller etter investering

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år
Løpende gebyrer

1,69 %

Gebyrer som kan belastes fondet under spesielle forhold

Prestasjonshonorar

10,00% av meravkastningen i
forhold til EURO STOXX Index
(Net Return) EUR.

Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:


Prestasjonshonorarer.



Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt når tegnings/innløsningsgebyr betales av fondet ved kjøp eller salg av
andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

Du finner mer informasjon om kostnader i delen "Gebyrer og
kostnader" i prospektet.

Historisk avkastning

Vær oppmerksom på at det ikke finnes avkastningsdata for denne
andelsklassen for et helt kalenderår.

Fondet ble lansert 10 juli 2017 . Denne klassen er ennå ikke aktiv.

Praktisk informasjon
 Denne nøkkelinformasjonen for investorer er spesifikk for denne
andelsklassen. Andre andelsklasser er tilgjengelige for dette fondet,
som beskrevet i selskapets prospekt.
 Depotmottaker: Fondets eiendeler står på konto hos Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. og er atskilt fra eiendelene
til andre underfond i selskapet. Fondets eiendeler kan ikke brukes
til å betale gjelden til andre underfond i selskapet.
 Ytterligere informasjon og tilgjengelig kurs: Mer informasjon om
selskapet (inklusive prospektet og den siste årsberetningen) er
tilgjengelig på engelsk, og informasjon om fondet og andre
andelsklasser (inklusive oppdatert andelskurs og oversatte
versjoner av dette dokumentet) fås kostnadsfritt på
www.elevacapital.com,
ved
skriftlig
henvendelse
til
forvaltningsselskapet på adressen 106, route d'Arlon, L-8210
Mamer, Luxembourg eller ved å sende en e-post til
info@lemanik.lu.

godtgjørelse og fordeler samt om identiteten til personer som er
ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig
kostnadsfritt på anmodning. Du finner også en detaljert beskrivelse
av politikken på http://www.lemanikgroup.com/managementcompany-service_substance_governance.cfm.
 Skatt: Selskapet er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg.
Dette kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon som
investor i fondet.
 Ansvar: Lemanik Asset Management S.A. kan bare holdes ansvarlig
for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig
eller uforenelige med de aktuelle delene av selskapets prospekt.
 Spesiﬁkk informasjon: Hvis du oppfyller visse kriterier, kan du bytte
andelene dine mot andeler i den samme eller en annen klasse eller i
et annet underfond. Du finner mer informasjon under "Bytter" i det
aktuelle vedlegget til selskapets prospekt.

 Godtgjørelsespolitikk: Trykte eksemplarer av forvaltningsselskapets
oppdaterte godtgjørelsespolitikk, bl.a. informasjon om beregning av

Selskapet og Lemanik Asset Management S.A. er godkjent i Luxembourg og reguleres av den lokale tilsynsmyndigheten, Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Denne nøkkelinformasjon for investorer er korrekt per 10.07.2017.

