BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det 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 den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.

LO Funds - Emerging High Conviction, (USD), PA
(Delfonden) en delfond som ingår i Lombard Odier Funds (SICAV-bolaget)
Kategori P, Klass ackumulerade, Valuta USD, ISIN LU0690088280 (Andelsklassen)
Delfonden förvaltas av Lombard Odier Funds (Europe) S.A., som ingår i Lombard Odier Group

Mål och placeringsinriktning
Mål och placeringsinriktning
Delfonden är aktivt förvaltad. MSCI Emerging Market TR ND Index
används för att jämföra resultat samt för intern riskövervakning, utan att
detta innebär några särskilda begränsningar för delfondens
investeringar. De värdepapper delfonden investerar i kan likna dem i
indexet i varierande grad över tid, men deras vikt väntas skilja sig åt
väsentligt. Delfondens utveckling kan skilja sig väsentligt från hur indexet
utvecklas. Delfonden strävar efter att skapa långsiktig kapitaltillväxt.
Delfonden investerar framför allt i aktierelaterade värdepapper för
handelsföretag och konsumentrelaterade företag utgivna av företag som
bildats på eller som direkt eller indirekt bedriver en väsentlig del av sin
verksamhet på tillväxtmarknader. Den kan också investera i A-aktier
(utgivna av Kina-baserade företag) via Shanghai-Hong Kong Stock
Connect (Stock Connect). Investment Manager investerar i företag som
på bästa sätt kan utnyttja en förväntad konsumtionstillväxt på
tillväxtmarknader. Den följer ett fundamentalt bottom up-perspektiv för att
identifiera unikt positionerade företag med en väsentlig felvärdering på
marknaden utifrån ett top-down-perspektiv, för att på så sätt identifiera
delteman genom att beakta demografi, konsumenttrender och

industridynamik. Makrofaktorer som påverkar relevanta sektorer och
underliggande företag övervakas fortlöpande för att förebygga
positionsdikotomi. Användning av derivatinstrument är en del av
investeringsstrategin. Delfonden är en produkt med vilken man befrämjar
miljömässiga eller samhällsrelaterade karakteristika eller en kombination
av dessa karakteristika i de syften som finns angivna i artikel 8 i
förordningen Sustainable Finance Disclosure (ung. förordningen om
offentliggörande av hållbara ekonomiska lösningar). Förvaltaren anlägger
ett mångsidigt perspektiv på hur den hållbara profilen för delfondens
investeringar analyseras (inklusive hållbarhetsinriktade kontroller och
resultat, undantag, begränsningar samt kvalitativa och kvantitativa
kontroller).
Information
- Rekommendation: Delfonden kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
- Handelsfrekvens: Du kan på begäran lösa in andelar i delfonden varje a
dagligen.
- Delfonden är noterad i USD. Den här andelsklassen är USD.
- Utdelningsprinciper: Vinst ackumulerade.
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Vad innebär det?
Indikatorn visar hur delfondens värde har förändrats under de senaste
fem åren. Den bygger på historiska data och är ingen garanti för framtida
risk eller avkastning. Riskklassificeringen kan därför förändras med tiden.
Även om delfonden tillhör den lägsta riskkategorin innebär det inte att
den är riskfri eller att kapitalet är garanterat eller skyddat.
Kategorin
Delfonden investerar framför allt i aktierelaterade värdepapper för
handelsföretag och konsumentrelaterade företag utgivna av företag som
bildats på eller som direkt eller indirekt bedriver en väsentlig del av sin
verksamhet på tillväxtmarknader.

Finns andra väsentliga risker?
Följande risker kan vara substantiella, men de kanske inte återges
korrekt av risk/avkastningsindikatorn. De kan medföra ytterligare förlust:
- Risker relaterade till användning av derivat eller finansiella tekniker:
Derivat och andra finansiella tekniker som främst används för att skapa,
öka eller minska exponeringen mot tillgångar kan vara svåra att värdera.
De kan också skapa hävstång, och det är inte säkert att de leder till
förväntat resultat. Detta kan påverka fondavkastningen negativt.
- Koncentrationsrisk: Om fondens investeringar är koncentrerade till ett
visst land, en viss marknad, bransch, sektor eller tillgångsslag kan
fonden drabbas av förlust på grund av negativa händelser som påverkar
dessa länder, marknader, branscher, sektorer eller tillgångsslag.
- Tillväxtmarknadsrisk: Stora investeringar i tillväxtmarknader kan
medföra svårigheter vid köp eller försäljning av värdepapper.
Tillväxtmarknader påverkas oftare av politisk osäkerhet, och
investeringar i dessa länder kanske inte har samma skydd som i mer
utvecklade länder.
Se avsnitt B om riskfaktorer i informationsbroschyren för mer information.

Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället
Insättningsavgift
Högst 5,00%
Uttagsavgift
0,00%
Det här är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året
Årlig avgift
Avgifter som tagits ur andelsklassen under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift

2,10%

Ingen

De avgifter du betalar används för delfondens driftskostnader, inbegripet
kostnader för marknadsföring och distribution av den.
Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. De insättnings-

och uttagsavgifter som anges är maximital. Vid byte mellan delfonder
tillämpas en högsta avgift på 0,50% procent av värdet på de andelar som
byts ut.
I vissa fall kan du betala mindre. Om du har frågor om detta bör du
vända dig till dinfinansiella rådgivare eller till distributören.
Siffran för årliga avgifter grundas på utgifterna för den
tolvmånadersperiod som slutade dagen för detta dokument. Siffran kan
variera frånett år till ett annat.
Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och utgifter i
avsnitt 10 i informationsbroschyren. Informationsbroschyren hittar du på
www.loim.com.

Tidigare resultat
Information om tidigare resultat
Tänk på att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat.
Stapeldiagrammet visar andelsklassens avkastning. Det är den
procentuella förändringen av delfondens andelsvärde mellan två
årsskiften i andelsklassens valuta.
Avgifter och arvoden
Delfondens årliga avgift ingår i beräkningen av tidigare resultat.

Insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen av tidigare
resultat.
Startdatum och valuta
Delfonden startade den den 31 oktober 2011.
Delfondens referensvaluta är USD.
Tidigare resultat har beräknats i USD.
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Praktisk information
Förvaringsinstitut
Förvaringsinstitutet är CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Publicering av andelsvärde
Andelsvärdet beräknas dagligen och finns att tillgå på www.loim.com och
på SICAV-bolagets huvudkontor.
Ytterligare information
Du hittar information om SICAV-bolaget, dess delfonder och tillgängliga
andelsklasser på webbplatsen www.loim.com Här finns information om
hur man köper, säljer eller byter andelar mellan SICAV-bolagens olika
delfonder. Prospektet samt års- och halvårsrapporterna för SICAVfonden samt uppgifter om den uppdaterade ersättningspolicyn för
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. kan erhållas kostnadsfritt från
webbplatsen www.loim.com och från SICAV-fondens säte på följande
adress: 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Dokumenten finns på
engelska, franska och italienska.
Delfondernas tillgångar och skulder är separerade från tillgångar och
skulder i SICAV-bolagets andra delfonder. Andra fordringsägare kan inte

göra anspråk på delfondens tillgångar.
Skattelagstiftning
Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagar och bestämmelser.
Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din investering. Du bör
konsultera en skatterådgivare för mer information.
Ansvarsförklaring
SICAV-bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av SICAV-bolagets informationsbroschyr.
Byte mellan delfonder
Förutsatt att investerarna uppfyller de villkor som anges i
informationsbroschyren har de rätt att byta ut sina andelar i delfonden
mot andelar i en annan andelsklass i delfonden eller mot andelar i en
annan delfond i SICAV-bolaget.
Mer information om byten av andelar finns i avsnitt 14 om konvertering
av andelar i informationsbroschyren. Informationsbroschyren hittar du på
www.loim.com.

Denna delfond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den den 28 juni 2021.
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