Basfakta för investerare

De a faktablad riktar sig ll investerare och innehåller basfakta om denna
fond. De a är inte reklammaterial. Det är informa on som krävs enligt lag
för a hjälpa dig a förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna
med de a. Du rekommenderas a läsa den så a du kan fa a e välgrundat
investeringsbeslut.

Fullgoal Interna onal Funds SICAV - Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund klass I1 (USD)
(ISIN-kod: LU1171460493) är en delfond llhörig Fullgoal Interna onal Funds SICAV (”Bolaget”).
Förvaltningsbolag är Lemanik Asset Management S.A..

Mål och placeringsinriktning
• Fondens främsta investeringsmål är värdestegring huvudsakligen
genom a investera i företag vars verksamhet är inriktad på, eller
vilka härleder en betydande del av sina intäkter från Kina, Hongkong
eller Macau och som är börsnoterade i Hongkong och USA.
• Fondens mål är a generera en avkastning som övers ger avkastningen på jämförelsenormen som är 95 procent av MSCI China Free
SMID Index + 5 procent av Hong Kong Overnight Interbank Oﬀer Rate.
• Fonden är en öppen ak efond med endast långa innehav.
• Fonden investerar främst direkt eller indirekt i Hongkongnoterade
kinesiska konceptak er i medelstora och små företag.
• Fonden kan även investera i kinesiska A-ak er via e
värdepappershandels- och clearingkopplat program med sy e
a uppnå ömsesidig marknads llgång mellan Fastlandskina och
Hongkong (Stock Connect-programmet) och kvoten för renminbikvaliﬁcerade utländska ins tu onella investerare för den investeringsförvaltare som godkänts av de kinesiska myndigheterna
(RQFII-kvoten).
• Fonden kan använda e bre urval av investeringstekniker, däribland deriva nstrument som ll exempel op oner och terminskontrakt i eﬀek vt por öljförvaltningssy e. Investeringsförvaltaren kommer a välja ut ak er baserat på en grundläggande analys av de enskilda företagen och den makroekonomiska situa onen.

Fonden kommer inte a investera i inteckningssäkrade värdepapper.
• Det går a lösa in andelar i fonden på en ordinarie aﬀärsdag i Luxemburg, Hongkong och Kina.
• Fonden avser inte a ge någon utdelning. Eventuella intäkter från
fondens investeringar återinvesteras och återspeglas i värdet på dina andelar.
• Rekommenda on: den lägsta rekommenderade perioden a inneha andelar är tre år.
• Villkor a känna ll
-China A-ak er: A-ak er är även e u ryck som betecknar ak er
som omsä s på de två kinesiska fondbörserna. A-ak er är ak er i
Kinas fastlandsbaserade företag och har historiskt endast varit llgängliga för köp för invånare på Kinas fastland. Sedan 2003 får utvalda utländska ins tu oner köpa dem via systemet för behöriga
utländska investerare (QFII-systemet).
-Finansiella deriva nstrument: Finansiella instrument vars egenskaper och värde beror på avkastningen på en eller ﬂera underliggande llgångar, vanligen värdepapper, index, valutor eller räntor.
För mer informa on om fondens Mål och placeringsinriktning, se avsni III
Sub-Funds Detailspunkten "1. Investment Objec ve and Policy"i fondens
prospekt (The Prospectus").
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Vad betyder denna indikator och vilka är gränserna?
• Den lägsta kategorin innebär inte någon riskfri investering.
• Risken och avkastningsproﬁlen kan förändras med den.
• Historiska data kan vara e o llförlitligt må på fram da resultat.
Varför llhör fonden denna särskilda kategori?
Denna fond llhör kategori 6, e ersom andelskursen har en hög vola litet
vilket leder ll a risken för förlust men även den förväntade avkastningen
kan vara hög.

Väsentliga risker som inte framgår llräckligt av riskindikatorn är:
• Motpartsrisk: En ins tu on med bristande betalningsförmåga vilken llhandahåller tjänster som ll exempel förvaring av llgångar
eller som fungerar som motpart ll derivat eller andra instrument,
kan exponera fonden för ekonomiska förluster.
• Kreditrisk: Fonden kan investera en väsentlig del av sina llgångar i
obliga oner. Utgivaren av obliga onerna kan få betalningsproblem
och då kan obliga onerna minska delvis eller helt i värde.
• Likviditetsrisk: Fonden investerar en betydande del av llgångarna i
andra fonder. Med dessa fonder kan det föreligga en risk a inlösen
måste skjutas upp och därför kan likviditeten vara begränsad.
• Risk med Stock Connect: Fonden kan investera i kinesiska A-ak er
via Shanghai/Shen Zhen-Hong Kong Stock Connect som kan medföra y erligare clearing- och avräknings-, myndighets-, dri s- och
motpartsrisker. En ordinarie investerare ska beakta de särskilda riskerna med a delta i en specialiserad por ölj med Hongkongnoterade kinesiska konceptak er i medelstora och små företag.
En fullständig beskrivning av riskfaktorerna ﬁnns i fondens prospekt, i bilaga II som har rubriken Risks of Investments".

Avgi er
De avgi er du betalar används för a betala fondens dri skostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribu on. Dessa avgi er
minskar investeringens poten ella llväxt. Siﬀran för årliga avgi grundas
på kostnaderna för året som slutar 31 december 2017.
Denna siﬀra för de årliga avgi erna kan variera från år ll år. Det innefa ar
inte:
• Resultatrelaterade avgi er.
• Kostnader för por öljtransak oner.

Engångsavgi er som debiteras före eller e er investerings llfället
Teckningsavgi
3,00%
Inlösenavgi
0,00%
Angivna tecknings- och inlösenavgi er utgör maximibelopp. I vissa fall kan
du komma a betala mindre. Tecknings- och inlösenavgi er kommer endast a tas ut när andelar tecknas eller löses in direkt i fonden och kommer inte a tas ut när investerare köper eller säljer sådana andelar på
fondbörser. Mer informa on kan du få från din ﬁnansiella rådgivare eller
distributör.
Avgi er som debiteras fonden under året
Årliga avgi
2,71%
Avgi er som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Presta onsbaserad
Ingen
avgi
De tecknings- och inlösenavgi er som anges är maximibelopp. I vissa fall
kan du betala mindre. Vänd dig ll din ekonomiska rådgivare eller distributören för de aktuella avgi erna.
För mer informa on om avgi er, se avsni et Sub-Fund Par cularspunkten
"5. Classes of Shares and applicable fees"i fondens prospekt.

Tidigare resultat
• Fonden startades den 14 juli 2016.Denna andelsklass startades den
9 september 2016.

Historisk avkastning ll 31 december 2017

• Tidigare resultat har beräknats i USD.

64,2
60%

• Avkastningen i denna tabell inkluderar alla avgi er och kostnader
och anger fondens värdeförändringar i procent från år ll år.
• Tidigare resultat är inte någon garan för fondens fram da resultat.
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Prak sk informa on
• Dessa basfakta för investerare är speciﬁka för denna andelsklass.
Andra andelsklasser ﬁnns llgängliga för denna fond enligt beskrivningen i fondens prospekt.
• Förvaringsins tut: Fondens llgångar förvaras hos Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. och är skilda från llgångarna i bolagets andra delfonder. Fondens llgångar kan inte användas för a
betala skulder i bolagets övriga delfonder.
• Y erligare informa on och priser: Y erligare informa on om bolaget (inklusive de aktuella fondbestämmelserna och den senast utgivna årsrapporten) ﬁnns a llgå på English, och informa on om
fonden och andra andelsklasser (inbegripet de senaste andelspriserna samt översa a språkversioner av de a dokument) ﬁnns a
llgå kostnadsfri på www.fundsquare.net på skri lig begäran ll
Lemanik Asset Management S.A., 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg eller genom a skicka e e-postmeddelande ll
info@lemanik.lu.
• Beska ning: Fonden är föremål för ska elags

ningen i Luxem-

burg, vilket kan påverka din personliga ska esitua on som investerare i fonden.
• Ansvarsförsäkran: Lemanik Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om e påstående i de a faktablad är vilseledande,
felak gt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondbestämmelserna.
• Särskild informa on: Du kan konvertera andelar i fonden ll andelar i andra delfonder. Y erligare informa on och bestämmelser
ﬁnns i fondbestämmelserna.
• Ersä ningspolicy: Förvaltningsbolagets uppdaterade ersä ningspolicy omfa ar, men är inte begränsad ll, en beskrivning av hur
ersä ningar och förmåner beräknas och de personer som ansvarar för lldelning av ersä ningar och förmåner. En tryckt kopia av
den kan fås kostnadsfri på begäran. En u örlig beskrivning av policyn ﬁnns även på www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.

Denna fond och Lemanik Asset Management S.A. är auktoriserade i Luxemburg och llsyn över fonden
utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2 februari 2018.

