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.
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DWS Invest Top Dividend
Andelsklass: LC, ISIN: LU0507265923, WKN: DWS0ZD, Valuta: EUR
en delfond av DWS Invest. Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A., en medlem i DWS Group.

Mål och placeringsinriktning
Fonden förvaltas aktivt. Fonden förvaltas inte med hänvisning till ett
jämförelseindex. Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en
mellan- till långsiktigt hållbar kapitaltillväxt. För att uppnå detta
investerar fonden huvudsakligen i aktier från inhemska och
utländska utfärdare som förväntas ha en direktavkastning över
genomsnittet. Ett viktigt kriterium vid valet av aktier är nivån på

direktavkastningen.
Men
direktavkastningen
måste
inte
nödvändigtvis vara högre än genomsnittet för marknaden. Urvalet
av enskilda investeringar görs av fondförvaltaren. Valutan för
delfonden är EUR. Avkastningen och kursvinsterna delas inte ut,
utan placeras i fonden igen. Du kan i allmänhet begära inlösen av
aktier dagligen.
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Beräkningen av risk- och avkastningsprofilen bygger på historiska
data, som inte kan användas för att ge en pålitlig indikation om den
framtida riskprofilen. Denna riskindikator är underkastad
förändringar; Fondens klassificering kan förändras med tiden och
går inte att garantera. Inte heller en fond som klassificeras som
tillhörande den lägsta kategorin (kategori 1) utgör en helt riskfri

placering. Fonden är klassificerad som tillhörande kategori 5,
eftersom dess andelspris fluktuerar förhållandevis mycket och
därmed är såväl vinst- som förlustchanserna relativt stora. Det är
framför allt följande risker som är av betydelse för fonden: Fonden
placerar i aktier. Aktier påverkas av kurssvängningar och därmed
även risken för kursnedgångar. Fonden arbetar för inkomster
genom utdelning, dvs. förväntade utbetalningar per aktie. Om ett
företag betalar ut en mindre utdelning än förväntat eller inte ens
genomför en utdelning, kan aktiernas eller derivatinstrumentens
värde påverkas negativt.
En mer detaljerad beskrivning av risker och annan allmän
information finns i riskavsnitten i prospektet.

Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar investeringens
potentiella tillväxt.
De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de
Engångskostnader före och efter placeringen
högsta som kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre
Utgiftstillägg
5,00 %
belopp – du kan få information om detta från din
Inlösningsavdrag
Ingen
ekonomiska rådgivare eller distributör. Siffrorna för de
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de
årliga avgifterna grundas på utgifterna för det år som
investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut
slutade 31.12.2020. De kan variera från ett år till ett annat.
(inlösenavgift).
De omfattar inte transaktionskostnader för portföljen och
Kostnader som har dragits av från fonden under året.
eventuella resultatrelaterade avgifter.
Löpande kostnader
1,57 %
Mer information om kostnader finns i kostnadsavsnitten i
Kostnader som fonden har fått bära under vissa omständigheter
prospektet.
Avgifter som är bundna till
Ingen
fondens värdeutveckling
Avgift från värdepapperslån
0,02 %

Tidigare resultat
aaa

Tidigare resultat är inte en pålitlig
indikator för framtida resultat. Alla
kostnader och avgifter som dragits från
aktieklassen LC för DWS Invest Top
Dividend drogs av under beräkningen.
Tecknings- och inlösenavgifter togs inte
med i beräkningen. Aktieklassen LC för
DWS
Invest
Top
Dividend
börsintroducerades år 2010.

Praktisk information
Depåbank är State Street Bank International GmbH, Filial
Luxemburg. Kopior på prospektet och de periodiska rapporterna är
tillgängliga utan kostnad på samma språk som detta dokument
eller på engelska. Dokumenten samt övrig information (inklusive
senaste aktieindex) är tillgängliga utan kostnad. Dokumenten är
tillgängliga på din lokala DWS-webbplats eller på www.dws.com.
Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy,
bland annat en beskrivning av hur ersättningen och övriga

kompensationer
beräknas,
finns
publicerad
på
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remunerationpolicy?setLanguage=en på internet. På begäran kan du utan
kostnad få informationen skickad i pappersformat. För Fonden
tillämplig skattelag i Luxemburg kan påverka din personliga
skattesituation. DWS Invest SICAV kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Den här fonden är en delfond av DWS Invest, för vilken prospektet
och de periodiska rapporterna förbereds enhetligt. Tillgångar och
ansvar för varje delfond delas upp enligt lag. Som ett resultat av
detta är tillgångar för en delfond inte tillgängliga om en annan
delfond drabbas av fordringar eller insolvens. Fler aktieklasser kan
finnas för den här fonden – se relevant avsnitt i prospektet för mer
information. Aktier kan i vissa fall bytas ut mot aktier i en annan
Dessa basfakta för investerare gäller per den 26.08.2021.

aktieklass i samma eller i en annan DWS Invest SICAV-delfond.
Mer information finns i avsnittet ”Utbyte av aktier” i
försäljningsprospektet. Denna fond är registrerad i Luxemburg och
regleras av institutionen för kontroll av den finansiella sektorn i
Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
DWS Investment S.A. är registrerad i Luxemburg och regleras av
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

