Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är
inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad
en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så
att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Eleva UCITS Fund - Eleva Euroland Selection Fund - Class A1 (EUR) acc.
(ISIN: LU1616920697) Eleva Euroland Selection Fund (”fonden”) är en delfond till Eleva UCITS Fund (”bolaget”).
Lemanik Asset Management S.A. är förvaltningsbolag (”förvaltningsbolaget”) till bolaget.

Mål och placeringsinriktning
 Fonden strävar efter att uppnå överlägsen långsiktig riskjusterad
avkastning och kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i
europeiska aktier och aktierelaterade värdepapper.
 Fonden kommer att eftersträva investeringar i företag som bedöms
ha goda tillväxtmöjligheter under en tre- till femårsperiod men vilka
inte avspeglas i det nuvarande handelspriset, eller i företag som
bedöms ha låga värderingsmultipler med potential att stiga till ett
medelvärde över tid.
 Fonden investerar minst 75 procent av sina tillgångar i aktier i
företagsemittenter med säte inom
 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 Fonden kan investera upp till 10 procent av sina tillgångar i
investeringar denominerade i en annan valuta än euro.

 Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (instrument vars
priser baseras på en eller flera underliggande tillgångar, ”derivat”) i
syfte att minska risken för finansiella förluster eller uppnå högre
vinster.
 Fonden får delta i värdepapperslånetransaktioner.
 Försäljning av aktier i fonden kan ske på valfri bankdag.
 Syftet med denna aktiekategori är inte att ge utdelning. Alla intäkter
som uppstår genom fondens investeringar blir återinvesterade och
avspeglas i värdet på denna aktiekategori.
 Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

 EURO STOXX Index (Net Return) EUR är den jämförelsenorm som
fondens resultat kommer att mätas mot.
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Högre risk

motpart till derivat eller andra instrument kan komma att utsätta
fonden för finansiell förlust.

Potentiellt högre avkastning

 Valutarisk: Då fonden investerar i värdepapper som noterats i flera
olika valutor kan rörelser i valutakurserna medföra att
investeringarna ökar eller minskar i värde om de inte har säkrats.
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 Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
 Den angivna risk/avkastningsprofilen garanteras inte och kan
förändras över tid.
 Då denna fond har mindre än fem års tillgängliga resultatuppgifter,
baseras den på en simulerad volatilitet och utgör ingen vägledning
för fondens framtida risk/avkastningskategori.
 Denna aktiekategori ingår i kategori 5 då aktiepriset kännetecknas av
hög volatilitet. Därför kan såväl risken för förlust som den förväntade
avkastningen vara hög.
Eventuellt fångas inte
risk/avkastningsindikatorn:
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 Motpartsrisk: Bristande betalningsförmåga hos institutioner som
utför tjänster som förvaring av tillgångar eller som agerar som

 Derivatrisk: Värdena på derivat kan stiga och sjunka i en högre takt
än aktier och skuldinstrument. Förlusterna kan bli större än den
ursprungliga investeringen. Denna risk minimeras genom att inneha
ett diversifierat urval av andra investeringar än derivat.
 Aktierisk: Risk för att investeringar minskar i värde till följd av
dynamiken på aktiemarknaden.
 Marknadsrisk: Fondens tillgångar kan minska till följd av suveräna
handlingar och politisk förändring, vilket även kan påverka en fri
valutahandel. Dessutom kan risker uppstå till följd av begränsade
informationsmöjligheter vid sidan om mindre strikt övervakning och
kontroll på vissa marknader. Resultaten på dessa marknader kan bli
föremål för betydande volatilitet.
En fullständig beskrivning av riskfaktorerna återfinns i bilagan
”Riskfaktorer” till bolagets prospekt.

Avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.

Insättningsavgift

3,00 %

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa
fall kan avgifterna vara lägre. Kontakta din finansiella rådgivare eller
distributör för de aktuella avgifterna.

Uttagsavgift

0,00 %

Då denna aktiekategori inte har varit aktiv i ett helt år, är beloppet för
årliga avgifter en uppskattning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

1,69 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift

10,00% av överavkastningen
jämfört med EURO STOXX Index
(Net Return) EUR.

Detta belopp kan variera från år till år. Det omfattar inte:


Prestationsbaserade avgifter.



Kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en
tecknings-/inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller
försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva
investeringar.

Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i
prospektet.

Tidigare resultat

För denna aktiekategori kan resultatet för ett fullständigt
kalenderår inte tillhandahållas.

Fonden lanserades den 10 juli 2017 . Denna kategori har ännu
inte aktiverats.

Praktisk information
 Dessa basfakta för investerare är specifika för denna aktiekategori.
Andra aktiekategorier finns tillgängliga för denna fond enligt
beskrivningen i bolagets prospekt.
 Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehas med Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. och hålls separerade från
tillgångarna i bolagets övriga delfonder. Fondens tillgångar kan inte
användas för att betala skulder åt andra delfonder i bolaget.
 Ytterligare information och pristillgänglighet: Ytterligare
information om bolaget (inklusive det aktuella prospektet och den
senaste årsrapporten) finns tillgängliga på engelska, och
information om fonden och andra aktiekategorier (inklusive de
senaste aktiepriserna och översatta versioner av detta dokument)
kan erhållas kostnadsfritt på www.elevacapital.com eller genom att
skriva till förvaltningsbolaget, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer,
Luxemburg eller via e-postadressen info@lemanik.lu.
 Ersättningspolicy: En papperskopia av förvaltningsbolagets aktuella
ersättningspolicy som inkluderar, men inte begränsas till, en
beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och de

personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och
förmåner tillhandahålls på begäran utan kostnad. En detaljerad
beskrivning
av
policyn
kan
även
hämtas
på
http://www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
 Beskattning: Bolaget lyder under skattelagstiftningen i Luxemburg.
Det kan påverka din personliga skattesituation som investerare i
fonden.
 Ansvarsskyldighet: Lemanik Asset Management S.A kan hållas
ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av bolagets
prospekt.
 Särskild information: Om vissa kriterier uppfylls kan du byta dina
aktier inom samma eller en annan kategori eller delfond. Ytterligare
information lämnas under ”Byten” i den aktuella bilagan till
bolagets prospekt.

Bolaget och Lemanik Asset Management S.A. är auktoriserade i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 10-07-2017.

