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 CROCI US
Andelsklass: USD LC, ISIN: LU1769939361, WKN: DWS2UX, Valuta: USD
en delfond av DWS Invest. Förvaltningsbolaget är DWS Investment S.A., en medlem i DWS Group.

Mål och placeringsinriktning
Fonden förvaltas aktivt. Fonden förvaltas med hänvisning till ett
jämförelseindex. Syftet med investeringspolicyn är att uppnå
långsiktig kapitaltillväxt. För att uppnå detta investerar fonden i
amerikanska storbolagsaktier enligt CROCI-metoden och CROCI
US-investeringsstrategin som väljer de 40 aktier med lägst positivt
CROCI Economic Price Earnings Ratio (”CROCI-värde”) från ett
universum bestående av ungefär 100 av de största amerikanska
aktierna efter marknadskapitalisering och för vilka CROCI-värden
beräknas. Företag inom finanssektorn och fastighetssektorn går
inte att välja. Aktier med låg likviditet kan uteslutas från urvalet.
Fondens tillgångar ombildas periodvis enligt investeringsstrategins
regler (omval av de cirka 40 valda aktierna som fonden ska
investera i) med avsikten att varje aktie ska vara värd lika mycket.
För att minimera resultatinverkan vid handel med fondens tillgångar
kan fondens förvaltare vidta nödvändiga åtgärder för att minska
kostnaderna relaterade till handels- och marknadsinverkan,
inklusive inverkan på nysammansättningen i stadier över en
tidsperiod. CROCI är ett registrerat varumärke som tillhör DWS.
CROCI Group är inte ansvarig för förvaltningen av fonden eller för
felaktigheter eller utelämnanden i strategin. Strategin är licensierad

av CROCI Group utan några utfästelser eller garantier. Majoriteten
av Fondens värdepapper eller deras utfärdare förväntas vara
komponenter i jämförelseindex. Fondförvaltaren gör urvalet för
investering i värdepapper och sektorer som inte är inkluderade i
jämförelseindex
för
att
dra
fördel
av
särskilda
investeringsmöjligheter. Portföljen förväntas inte nödvändigtvis
viktas likadant som jämförelseindex. Vad gäller jämförelseindex kan
delfondens positionering avvika avsevärt (t.ex. genom positionering
utanför jämförelseindex och genom betydande under- och övervikt),
och den faktiska graden av frihet är vanligtvis relativt stor. En
avvikelse återspeglar i allmänhet fondförvaltarens bedömning av
det aktuella marknadsläget, vilket kan leda till en defensiv och mer
stängd eller en mer aktiv och bredare positionering jämfört med
jämförelseindex. Trots att fonden siktar på att överträffa
jämförelseindex kan potentiell överavkastning vara begränsad
beroende på den rådande marknadssituationen (t.ex. lågvolatil
marknadssituation) och faktisk positionering mot jämförelseindex.
Valutan för delfonden är USD. 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 simulerade
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 6,
eftersom dess andelspris kan fluktuera mycket och därmed kan
såväl vinst- som förlustchanserna vara stora. Det är framför allt
följande risker som är av betydelse för fonden: Beroende på
marknaden omfördelas fonden mellan olika investeringsklasser.
Beroende
på
marknadsfas
och
omfördelning
av
fondförmögenheten kan fondens risk vara olika hög. Risk- och
avkastningsprofilen kan därför fluktuera mycket på kort tid. Fonden
placerar i aktier. Aktier påverkas av kurssvängningar och därmed
även risken för kursnedgångar.
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
2,00 %
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
1,11 %
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

Tidigare resultat
aaa

Tidigare resultat är inte en pålitlig
indikator för framtida resultat. Alla
kostnader och avgifter som dragits från
aktieklassen USD LC för DWS Invest
CROCI US drogs av under beräkningen.
Tecknings- och inlösenavgifter togs inte
med i beräkningen. Aktieklassen USD LC
för
DWS
Invest
CROCI
US
börsintroducerades år 2018.

─── OBSERVERA: Resultatet som visas fram till och med 2017 är inte resultaten för Fonden, utan för DB Platinum IV CROCI US som
slogs samman med Fonden 30.08.2018. Investeringsprocessen har inte ändrats i och med fusionen eftersom portföljförvaltaren
tillämpar samma tillgångsfördelningsstrategi som den som beskrivs i försäljningsprospektet. 2018 visar ett kombinerat resultat av båda
fonderna.

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
Dessa basfakta för investerare gäller per den 26.08.2021.

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
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.

