BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

China, en delfond i SICAV Belfius Equities
Klass C - Andelar med återinvestering: BE0945530716
Behörig myndighet: myndigheten för finansiella tjänster och finansmarknader
Fonden förvaltas av Belfius Investment Partners.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Huvudsakliga tillgångar:
Aktier i företag som verkar i Kina.
Placeringsstrategi:
Avseende rekommenderad tidsperiod för investering, strävar
fonden efter kapitaltillväxt på de huvudsakliga tillgångarna.
Förvaltningsteamet fattar diskretionära beslut om investeringar i
portföljen inom ramen för fondens mål och placeringsinriktning
baserat
på
sina
analyser
av
egenskaper
och
utvecklingsperspektiv för berörda värdepapper.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Click here to enter text.
Lägre risker

Högre risker

Potentiellt lägre avkastning
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Fonden kan använda derivatprodukter, både i investeringssyfte
och i säkringssyfte (att skydda sig mot ogynnsamma ekonomiska
händelser).
Återbetalning av aktier: På begäran, varje dag, i Belgien.
Fördelning av resultat: Kapitalisering.
Rekommendation: Denna fond passar inte investerare som
avser att ta ut sin insats inom sex år.

Potentiellt högre avkastning
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 Angiven risknivå återspeglar fondens historiska volatilitet,
eventuellt kompletterad med volatiliteten för fondens
referensram.
Volatiliteten indikerar i vilken utsträckning
fondvärdet kan fluktuera uppåt och nedåt.
 Historiska resultat utgör ingen prognos för framtida riskprofil.
 Angiven kategori kan utvecklas över tid.
 Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.
 Det föreligger varken någon garanti eller någon
kapitalskyddsgaranti.
Investeraren ska vara medveten om de väsentliga
inneboende risker som inte nödvändigtvis framgår av
riskindikatorn:
 Valutarisk: gynnsam eller ogynnsam fluktuation hos en annan
valuta i vilken tillgångarna är noterade i jämförelse med en
referensvaluta.
 Risk förknippad med finansiella derivatprodukter:
användningen av dem medför en risk förknippad med deras
underliggande värdepapper och kan förstärka deras
nedåtgående rörelser via den hävstångseffekt som blir resultatet.
En säkringsstrategi, om sådan tillämpas, kan inte vara fulländad.
Vissa derivat kan vara komplicerade att värdera vid extraordinära
marknadsvillkor.

Click here to enter text.

 Risk
knuten
till
tillväxtmarknadsländer:
tillväxtmarknadsländer innebär politisk, juridisk och skattemässig
osäkerhet eller andra händelser som kan påverka fondens
tillgångar negativt. De tillgångar som berörs i dessa länder
innebär marknadsrörelser som kan vara snabbare än på de stora
internationella marknaderna och börsskillnader som kan öka
väsentligt vid vissa marknadsvillkor. Dessa tillgångar kan visa sig
vara mindre likvida och kanske inte kan säljas snabbt till rimliga
kurser. Kursvariationerna för valutor i tillväxtmarknadsländer kan
vara tvärar och kraftiga.
 Likviditetsrisk: fonden kan investera i värdepapper och/eller
marknadssegment som kan visa sig vara mindre likvida, särskilt
under vissa marknadsomständigheter som får till följd att
värdepapperen inte snabbt går att sälja till rimliga kurser.
 Risker knutna kinesiska A-aktier: detta särskilda
marknadssegment är underställt kraftiga och progressiva
begränsningar vad gäller tillgång, en begränsad likviditet och
operativa och rättsliga risker vad gäller att förhandla, sälja och
behålla värdepapper. Den särskilda risken för renminbivalutan
och den osäkra skattemässiga utvecklingen ska även beaktas.
 Risk med koncentration: mot bakgrund av den betydande
koncentrationen av tillgångarna till ett marknadssegment, även
till ett begränsat antal emittenter, återspeglar dessa risker en
försämring av de grundläggande förutsättningarna och/eller av
likviditeten för detta segment/dessa emittenter i en mer väsentlig
omfattning för tillgångarna i jämförelse med en mer spridd
tillgångsportfölj.
 Risk med genomförande: risken att en bestämmelse inte följs
av en extern part enligt de ursprungliga villkoren.

AVGIFTER
Click here to enter text.

ENGÅNGSAVGIFTER SOM TAS UT FÖRE ELLER EFTER DU
INVESTERAR
Insättningsavgift

2.50%

Uttagsavgift

Ingen

Byteskostnad

Ingen

De avgifter som har betalats av investerarna ska täcka fondens
driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och
distribution av andelarna. Detta minskar investeringarna
potentiella tillväxt.
Tecknings- och inlösenavgift:
Angivna siffror är maximital och under vissa omständigheter
betalar du mindre. Skaffa information hos din finansiella
förmedlare.
Årlig avgift:
Angiven siffra grundas på perioden från den 01-01-2016 till den
31-12-2016.
Den omfattar varken resultatrelaterad avgift eller kostnader för
portföljtransaktioner,
utom
de
som
faktureras
av
förvaringsinstitutet och i fall då tecknings-/inlösenavgifter betalas
av fonden vid köp/försäljning av andelar i en annan fond.
Mer uppgifter om avgifter finns i motsvarande avsnitt i prospektet
som nås via www.belfiusip.be.

Angiven procentsats är den maximala som kan debiteras ditt
kapital innan det investeras.
AVGIFTER SOM TAGITS UR FONDEN UNDER ÅRET
Årlig avgift
AVGIFTER SOM TAGITS
OMSTÄNDIGHETER
Prestationsbaserad avgift

2.10%
UR

FONDEN

UNDER

SÄRSKILDA

Ingen

TIDIGARE RESULTAT
Click 80
here to enter text.

Tidigare resultat är inte någon indikation på framtida avkastning.
Årsbasisberäknat nettoresultat, utan engångsavgifter som
debiteras före eller efter investeringstillfället.
År då andelen lanserades: 2005.
Valuta: EUR.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fond 45,0 -50,6 61,0 10,6 -16,9 18,2 3,8 18,3 1,2 3,3

PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: Belfius Banque.
Finansiella tjänster sköts av Belfius Banque, boulevard Pachéco
44, B-1000 Bryssel.
Fonden är ett SICAV enligt belgisk lag och uppfyller kraven i
UCITS-direktivet.
Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond i Belfius
Equities. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs
för alla delfonder. Övriga befintliga andelsklasser anges i
prospektet.
Investeraren har rätt att begära konvertering av sina andelar till en
annan av fondens delfonder, enligt kriterier för antagbarhet och
enligt gällande villkor hos den finansiella förmedlaren.
Ytterligare information om fonden finns i prospektet och i de
periodiska rapporterna som kan erhållas kostnadsfritt på begäran
på
förvaltningsbolagets
säte
och
på
webbplatsen
www.belfiusip.be. Dessa dokument finns på ett av de språk som
godkänts av de lokala myndigheterna i varje land där fonden är
auktoriserad för försäljning av andelar eller på det språk som

används i den internationella finansvärlden. All annan information
av praktisk natur, särskilt senaste andelskurs, finns på ovan
angivna ställen.
Skattelagen i det land där fonden bildades kan påverka
investerarens personliga skattesituation.
Belfius Investment Partners har antagit en ersättningspolicy som
överensstämmer med belgisk och europeisk lagstiftning för
förvaltningsbolag.
Ersättningspolicyn för Belfius Investment
Partners har som mål att främja en sund och effektiv
riskförvaltning, i syfte att avskräcka från ett risktagande som är
överdrivet eller som inte är kompatibelt med de förvaltade
fondernas
riskprofiler.
Ytterligare
information
om
ersättningspolicyn för Belfius Investment Partners, inklusive en
beskrivning av beräkningsmetoden för ersättningen och regler för
utbetalning, identiteten på de personer som ansvarar för att
bevilja och betala ut ersättningar, finns på Belfius Investment
Partners:s webbplats (www.belfiusip.be) och en tryckt version kan
beställas kostnadsfritt.

Click here to enter text.

Ansvarigheten Belfius Investment Partnerskan tas i anspråk om ett påstående i detta faktablad och i översättningar av dessa, är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av detta prospekt.
Denna fond är auktoriserad i Belgien och tillsyn över fonden utövas av Financial Services and Markets Authority.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-06-01.

