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

Pictet - Emerging Markets
(”Delfonden”) är en delfond i Pictet (”fonden”).

R USD (”andelsklassen”) – ISIN-kod LU0131726092

Fonden förvaltas av Pictet Asset Management (Europe) S.A. (”förvaltningsbolaget”), en del av Pictetkoncernen

Risk- och avkastningsprofil

Mål och placeringsinriktning
MÅL
Att öka värdet på din investering.
REFERENSINDEX
MSCI EM (USD). Används för portföljsammansättningen, riskövervakning,
resultatmål och resultatmått.
PORTFÖLJTILLGÅNGAR
Delfonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som är
hemmahörande eller som bedriver merparten av sin verksamhet i
tillväxtmarknadsländer (däribland Fastlandskina).
DERIVAT OCH STRUKTURERADE PRODUKTER
Delfonden kan använda derivat för att minska olika risker (säkring) och för
effektiv portföljförvaltning, och kan använda derivat och strukturerade
produkter för att skaffa sig exponering mot portföljens tillgångar.
DELFONDENS VALUTA
USD
INVESTERINGSPROCESS
Vid en aktiv förvaltning av Delfonden, använder investeringsförvaltaren en
kombination av en marknadsanalys och en fundamental företagsanalys för
att välja ut det som förvaltaren tror erbjuder ett bra värde till en rimlig
kurs. Investeringsförvaltaren kan investera i emittenter oavsett miljö-,
samhälls- och bolagsstyrningsprofil (ESG). Den utövar metodiskt sin
rösträtt och kan engagera sig i emittenter för att positivt påverka ESGpraxis. Delfondens resultat kommer sannolikt att vara markant annorlunda
än jämförelseindexets, därför att investeringsförvaltaren har en betydande
handlingsfrihet att avvika från dess värdepapper och viktningar.
Definitioner av termer som används
Derivat Finansiella instrument vars värde är kopplat till en eller flera
räntor, index, aktiekurser eller andra värden.
Tillväxtmarknader Marknader i mindre ekonomiskt utvecklade länder, som
till exempel länder i Asien, Afrika, Östeuropa och Latinamerika.
Aktier Värdepapper som representerar en andel i ett företags resultat.
Strukturerade produkter Värdepapper som liknar derivat, men med en
avgränsade egenskaper för risk eller avkastning.
Andelsklassens egenskaper
Utformad för investerare som förstår riskerna med denna delfond och som
planerar att ha investeringen i 5 år eller mer. Detta är en ackumulerande
andelsklass, vilket innebär att alla intäkter som intjänas behålls i
andelskursen. Order om köp, byte eller inlösen av andelar behandlas
vanligen varje dag som är en hel affärsdag i Luxemburg.
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Högre möjlig avkastning

Andelsklassen tilldelas denna riskkategori på grund av de kursvariationer
som beror på dess valuta och delfondens typ av investeringar och strategi.
Den riskklass som visas grundas på historiska uppgifter och kan inte vara
inte en tillförlitlig indikator på andelsklassens framtida riskprofil. Den
riskklass som visas är inte ett mål eller en garanti och kan ändras efter
hand. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering. Delfonden
erbjuder varken kapitalgaranti eller åtgärder för skydd av tillgångar.
Delfonden kan exponeras mot betydande risker vilka inte återges adekvat i
riskindikatorn och vilka kan påverka resultatet:

-

Risk med finansiella derivat: den hävstång som uppstår på grund av
derivat förstärker förluster under särskilda marknadsvillkor

-

Likviditetsrisk: marknader med små volymer leder till svårigheter att
värdera och/eller omsätta vissa tillgångar.

-

Motpartsrisk: förluster uppstår när en motpart inte uppfyller sina
åtaganden avseende kontrakt som till exempel OTC-derivat.

-

Investeringar på tillväxtmarknader är i allmänhet känsligare för
riskhändelser, som till exempel ändrade ekonomiska, politiska,
skatterelaterade och rättsliga omständigheter samt bedrägerier.

-

Investeringar på Kinas fastland kan bli föremål för kapitalrestriktioner
och handelskvoter (till exempel genom QFII- och RQFII-system).
Delfonden kan stöta på svårigheter eller förseningar när det gäller att
genomdriva sina rättigheter vid tvister.

-

Det kinesiska ”Stock Connect”, ett handelsprogram, kan bli föremål för
ytterligare risker som rör äganderätt, avräkning och clearing,
handelskvoter och driftsfrågor.

-

Operativ risk: förluster som beror på den mänskliga faktorn, systemfel,
felaktiv värdering och förvaring av tillgångarna.

-

Hållbarhetsrisk: ESG-relaterade riskhändelser eller riskförhållanden kan
leda till en väsentlig negativ påverkan på investeringens värde om en
sådan risk skulle inträffa.

Mer information finns i prospektet.
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Avgifter

Praktisk information

Avgifterna används för att täcka delfondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna förmarknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Angivna tecknings-, bytes- och inlösenavgifter utgör maximibelopp. I vissa
fall kan du komma att betala mindre. Du kan få reda på mer om detta av
din ekonomiska rådgivare eller fonddistributör.
Beloppet för de årliga avgifterna grundas på kostnaderna för perioden fram
till och med den 31 december 2020. Detta belopp kan variera från år till
år. Det omfattar inte resultatrelaterade avgifter och kostnader för
portföljtransaktioner, utom vid den tecknings-/inlösenavgift som betalas av
delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för
kollektiva investeringar.
För mer information om avgifter, se avsnittet ”Fondavgifter” i fondens
prospekt som finns på assetmanagement.pictet

-

Engångsavgifter som dras av före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift (till distributören)
Högst 3.00%
Inlösenavgift (till distributören)

Högst 1.00%

Bytesavgift (till distributören)

Högst 2.00%

-

-

Detta är det maximibelopp som kan tas ut av ditt kapital innan det investeras och innan vinsten på
din investering betalas ut.

-

Avgifter som debiteras andelsklassen under året
Årliga avgifter

2.38%

Avgifter som debiteras andelsklassen under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad
Ingen resultatrelaterad avgift
avgift

-

Tidigare resultat

Förvaringsinstitut: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg, Tel.: +352 467171-1. Fax: +352 467171-7667.
Fondens prospekt, senaste hel- och halvårsrapporter samt övrig
fondinformation finns tillgänglig, kostnadsfritt på engelska, på fondens
säte,15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Tel.: +352
467171-1.
De senaste andelskurserna och annan praktisk information kan erhållas
från fondens säte.
Skattelagarna i storhertigdömet Luxemburg kan inverka på investerarens
enskilda skattesituation.
Fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondens prospekt.
I detta dokument beskrivs en andelsklass i en av fondens delfonder,
medan prospektet och de periodiska rapporterna täcker hela fonden.
Tillgångar och skulder i fondens olika delfonder är segregerade.
Investerares och fordringsägares rättigheter i förhållande till en delfond
är därför begränsade till tillgångarna i den delfonden.
Förutsatt att investerarna uppfyller villkoren för innehav har de rätt att
byta sina andelar mot andelar i en annan klass i denna delfond eller i en
annan fonds delfond. Ytterligare information om sätt att utöva denna rätt
kan erhållas på fondens säte.
Uppgifter om den uppdaterade ersättningspolicyn, inklusive men inte
begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas,
de personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner
inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, i tillämpliga fall,
finns på https://www.am.pictet/en/luxembourg/global-articles/ucitsremuneration-disclosure och en papperskopia kan tillhandahållas
kostnadsfritt på begäran hos förvaltningsbolagets säte.
Policyn för ansvarsfulla investeringar finns på * https://www.am.pictet/-/
media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-assetmanagement/responsible-investment-policy.pdf

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance
du Secteur Financier.

Andelsklassen lanserades den 13 november 2006 (delfonden den 13
november 2006). Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida
avkastning. Diagrammet visar andelsklassens resultat efter att alla avgifter
betalats, däribland portföljtransaktionskostnader mot bakgrund av den
historiska avkastningen på den eller de jämförelseindex som anges.
Tidigare avkastning har beräknats i USD.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 mars 2021.
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Delfonden är aktivt förvaltad och avser inte att följa MSCI EM (USD).
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