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 investerare att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Investerare rekommenderas att läsa den för att fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.

White Fleet - Finserve Global Esports Fund,
en aktiekategori i White Fleet
R (SEK)
LU2105725381
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg

Aktiekategori
ISIN-kod
Förvaltningsbolag

Mål och placeringsinriktning
Denna aktiefond förvaltas aktivt för att maximera värdet på lång sikt genom
att direkt investera alla dess tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper
(amerikanska depåbevis [ADR], internationella depåbevis [GDR]) från företag
som är verksamma inom e-sport, som t.ex. programvara, hårdvara samt
spelutvecklare eller medieföretag. Även om fondens investeringar omfattar hela
världen kommer fonden att investera huvuddelen av sina tillgångar i amerikanska

företag. Dessutom kan upp till 49 % av tillgångarna bestå av kontanter under
korta tidsperioder eller investeras i penningmarknadsinstrument. Investeraren kan
köpa eller sälja aktier på daglig basis (luxemburgska bankdagar). Den här
andelsklassen ger inga utdelningar. Fonden betalar alla mäklararvoden och
bankavgifter för värdepapperstransaktioner i portföljen. Dessa avgifter ingår inte i
de “Avgifter” som nämns i det här dokumentet.
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Fondens risk/avkastningsprofil visar hur värdet på en investering i fonden skulle
ha varierat under de senaste fem åren, medan simulerade resultat används då
tidigare resultat inte finns att tillgå. Fondens riskbetyg kan komma att förändras
i framtiden. Lägg märke till att större potentiella vinster i allmänhet medför större
potentiella förluster. Det lägsta riskbetyget innebär inte att fonden är riskfri.

Varför tillhör fonden den här kategorin?
Aktiekurser speglar främst förväntade framtidsutsikter för företag enligt
marknadsaktörernas bedömning. Förväntningar tenderar att variera mer i tider av
större osäkerhet.

Fondens risk- och avkastningsprofil speglar inte den risk som är förknippad med
omständigheter i framtiden som skiljer sig från fondens tidigare erfarenheter. Det
innefattar följande händelser, som är ovanliga men som kan ha en stor påverkan.
• Kreditrisk: Emittenter av tillgångar i fondens innehav kan ställa in utbetalningar
av avkastningar och återbetalningar av investeringar. Fondens investeringar
har låg kreditrisk.
• Likviditetsrisk: Tillgångar kan inte nödvändigtvis säljas till begränsad kostnad
inom en tillräckligt kort tidsram. Fondens investeringar ska dock i allmänhet
ha god likviditet.
• Operativ risk: Bristfälliga processer, tekniska haverier och katastrofer kan leda
till förluster.
• Politiska och juridiska risker: Investeringar är utsatta för förändringar av de
lagar och regler som gäller i ett visst land. Det innefattar begränsningar
av valutakonvertibilitet, påläggning av skatter, reglering av transaktioner,
begränsningar av äganderätten och andra juridiska risker.

Avgifter
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

Ej tillämpligt

Inlösenavgift

Ej tillämpligt

Bytesavgift

Ej tillämpligt

Detta är det högsta belopp som kan tas ut av investerarens pengar innan de
investeras eller innan behållningen betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift

2,00 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Ej tillämpligt

De avgifter som investerarna betalar används för att betala fondens
driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa
avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är de högsta som kan debiteras
investeraren. Gällande avgifter kan erhållas från investerarens finansiella rådgivare
eller distributör.
Sifferuppgiften för förvaltningsavgiften grundas på uppskattade utgifter för
högst tolv månader från 2 juni 2020. Från Juni 2021 grundas sifferuppgiften
för förvaltningsavgiften på föregående års utgifter för det år som slutade Juni
2021. Den här siffran kan variera från ett år till ett annat. Den täcker inte
resultatrelaterade avgifter och portföljens transaktionskostnader, utom i det fall då
en tecknings- eller inlösenavgift betalas av fonden när aktier/andelar köps eller
säljs i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Tidigare resultat
Friskrivning
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för framtida
resultat.

Avgifter och arvoden
Resultatdiagrammet visar fondens avkastning på investeringar som en procentuell
förändring av andelsvärdet från ett årsskifte till nästa i andelsklassens valuta.

Förvaltningsavgifterna ingår i beräkningen av tidigare resultat. Tecknings- och
inlösenavgifter ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fondens lanseringsdatum och valuta
Fonden lanserades den 2 juni 2020.
Aktiekategorin lanserades den 2 juni 2020.
Fondens basvaluta är USD.
Aktiekategorins valuta är SEK.

Det finns inte tillräckligt med uppgifter för att ge investerare i fonden en lämplig bild av tidigare resultat.

Praktisk information
Förvaringsinstitut

Byte mellan fonder/kategorier

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Investerare kan anmäla att de vill konvertera en del, eller samtliga, av sina
andelar till andelar av samma andelsklass som hör till en annan delfond, eller
till en annan andelsklass inom samma eller en annan delfond, förutsatt att
villkoren för att kunna få åtkomst till den aktuella andelsklassen är uppfyllda.
Ytterligare information om hur konvertering av andelar genomförs och tillämpliga
omräkningsavgifter finns i informationsbroschyren (avsnittet "Konvertering av
andelar").

Ytterligare information
Mer information om White Fleet, dess informationsbroschyr och senaste helårsoch halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt, med engelska som språk, från
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg, de utsedda distributörerna
eller online på https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html.
Detta dokument med basfakta för investerare gäller en delfond som ingår i White
Fleet. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är framtagna för
hela paraplyfonden. Tillgångarna och skulderna för varje delfond är separerade,
vilket innebär att ingen enskild delfond ansvarar, genom sina tillgångar, för en
annan delfonds skulder då båda återfinns inom samma paraplyfond.
Information om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, inklusive,
men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas,
vilka personer som ansvarar för tilldelandet av ersättningar och förmåner, inklusive
en beskrivning av den globala kompensationskommittén hos Credit Suisse Group
finns på https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html och
finns tillgänglig kostnadsfritt för investerare på begäran.
Investeringsförvaltaren för den här fonden är Finserve Nordic AB.

Offentliggörande av priser
De senaste aktiepriserna finns tillgängliga på https://www.credit-suisse.com/
microsites/multiconcept/en.html.

Särskild fondinformation
Fler aktiekategorier kan finnas tillgängliga för fonden. För närmare uppgifter
hänvisas till prospektet.

Skattelagstiftning
Fonden lyder under Luxemburgs skattelagar och bestämmelser. Beroende på
investerarens bosättningsland kan detta påverka investerarens personliga
skattesituation. Investeraren bör konsultera en skatterådgivare för mer
information.

Ansvarsförbindelse
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kan hållas ansvarigt endast
om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna av fondens prospekt.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2 juni 2020.

