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Et underfond av Artemis Funds (Lux). Forvaltningsselskapet er FundRock Management Company S.A.  

Nøkkelinformasjon  
I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er 
lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i det. Du anbefales å lese 
nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil investere i fondet. 

 
 Målsettinger og investeringsstrategi 

 

  
Risiko- og avkastningsprofil 

 

Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning 

 
 
Lavere risiko Høyere risiko  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mål: Fondet har som mål å øke verdien av andelseiernes 
investeringer gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og 
inntekter. 
Investeringsstrategi: 
• Fondet investerer hovedsakelig (minst 80%) i aksjer i selskaper 

som er børsnotert, har hovedkontor eller det meste av sin 
økonomiske virksomhet i land i fremvoksende markeder. 

• Fondet vil investere i aksjer enten direkte eller indirekte 
gjennom instrumenter som for eksempel, men ikke begrenset til 
ADR, GDR, P-sertifikater og differansekontrakter (CFD). P-
sertifikater og differansekontrakter brukes for å få tilgang til 
markeder der direkte tilgang til kjøp av aksjer kan være 
vanskelig. Bruk av slike instrumenter er ikke ment å skape 
giring. Investeringer i P-sertifikater og differansekontrakter skal 
ikke overstige 20% av fondets netto andelsverdi. 

Fondet kan også investere i: 
• Kinesiske A-aksjer gjennom Shanghai-Hong Kong Stock 

Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, opptil 
maksimalt 20% av fondets netto andelsverdi. 

• Derivater (finansielle instrumenter med en verdi knyttet til 
forventede prisbevegelser i et underliggende aktivum) og andre 
teknikker for sikring og effektiv porteføljeforvaltning. Derivater 
som brukes av fondet kan omfatte, men er ikke begrenset til, 
futures og valutaterminkontrakter.  

• Pengemarkedsinstrumenter, kontanter og kontantekvivalenter 
underlagt grensene som står i investeringsrestriksjonene. 

• Andre kollektive investeringsordninger, opptil maksimalt 10% 
av fondets netto andelsverdi. 

Annen informasjon: 
• Handelsfrekvens: Du kan kjøpe og selge fra mandag til fredag 

hver uke, med unntak av dager som er offentlige helligdager i 
Luxembourg. Transaksjoner behandles kl. 16.00 CET, og vi vil 
inkludere dine instrukser om kjøp eller salg samme dag dersom 
de mottas før kl. 13.00 CET. 

• Referanseindeks: MSCI Emerging Markets index. 
Referanseindeksen er et referansepunkt som fondets 
avkastning kan måles mot. Fondets portefølje kan ha få likheter 
med referanseindeksen. 

• Utbyttepolitikk: Dette er en andelsklasse med reinvestering. 
Alle inntekter fondet mottar, reinvesteres i fondet og gjenspeiles 
automatisk i din investerings verdi. 

 

 

• Fondet er i den viste kategorien på grunn av dets historiske 
volatilitet (hvor mye og hvor raskt verdien av fondsandelene har 
steget og falt tidligere). Denne er ikke nødvendigvis en pålitelig 
indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil. 

• Risikoen som er angitt, kan ikke garanteres, men kan forandre 
seg over tid. 

• Risikokategori "1" betyr ikke at investeringen er risikofri.           

Risikoindikatoren tar ikke nødvendigvis fullt ut hensyn til 
følgende risikoer, og det følgende kan påvirke fondets 
avkastning: 
• Markedsvolatilitetsrisiko: Verdien av fondet og eventuelle 

inntekter fra det kan falle eller stige på grunn av bevegelser i 
aksjemarkeder, valutakurser og renter, som alle kan bevege seg 
irrasjonelt og påvirkes på en uforutsigbar måte av ulike faktorer, 
herunder politiske og økonomiske hendelser. 

• Valutarisiko: Noen av eller alle fondets eiendeler kan investeres i 
en annen valuta enn fondets regnskapsvaluta. Verdien av disse 
eiendelene og inntektene fra dem kan falle dersom valutaen faller 
mot regnskapsvalutaen. 

• Kredittrisiko: Investeringer i fastrentepapirer er utsatt for 
markeds- og kredittrisiko og blir påvirket av rentebevegelser. 
Rentebevegelsene avhenger av en rekke økonomiske faktorer, 
særlig markedets forventninger til fremtidig inflasjon. 

• Derivatrisiko: Fondet kan investere i derivater med sikte på å dra 
nytte av både fallende ("shorting") og stigende priser. Hvis verdien 
av de tilknyttede eiendelene beveger seg i motsatt retning, taper 
fondet penger. I tillegg kan det hende at et derivat ikke utvikler 
seg som forventet, noe som kan påføre fondet et større tap enn 
kostnaden for derivatet. 

• Vekstmarkedsrisiko: Investering i fremvoksende markeder kan 
medføre større risiko enn det som vanligvis er knyttet til mer 
etablerte markeder. Som et resultat kan fondet utsettes for større 
verdisvingninger. 

• Kina-risiko: Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer (aksjer 
som handles på kinesiske børser i renminbi). Det er en risiko for 
at fondet kan oppleve vanskeligheter eller forsinkelser med å 
håndheve sine rettigheter til slike aksjer, herunder eiendomsrett 
og bekreftelse på eierskap. 

 



Fondets gebyrer  
 
 

 The charges you pay are used to pay the costs of running 
the fund, including the costs of marketing and distributing it. 
The charges reduce the potential growth of your investment. 

 The charges you pay are used to pay the costs of running 
the fund, including the costs of marketing and distributing it. 
The charges reduce the potential growth of your investment. 

 The ongoing charges figure is an estimate rather than a 
historic figure because this better reflects the expected 
future charges. The charges may vary from year to year. 
The exact charges made for each financial year are 
contained in the fund’s annual report. 

 The annual management charge is taken from income. 

For more information about charges, please see section 3.1 of 
the fund’s prospectus, which is available at by contacting Artemis 
or at www.fundinfo.com. 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Praktisk informasjon  

  

 

 

 
 
 
 

Det finnes ikke nok datatil å gi en indikasjon 

omhistorisk avkastningfor andelsklassen. 

Engangsgebyrer som tas før eller etter du investerer 

Tegningsgebyr Ingen 

Innløsningsgebyr Ingen 

Dette er maksimalbeløpet som kan trekkes fra midlene dine før 
de investeres 

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år 

Løpende gebyr 0,960% 

Gebyrer som belastes fondet under spesifikke forhold 

Resultathonorar Ingen    

 

 
• Gebyrene du betaler, brukes til å dekke fondets driftskostnader, 

inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse 
gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen. 

• Tallet for løpende gebyrer er et estimat snarere enn et historisk tall, 
fordi dette bedre reflekterer de forventede fremtidige kostnadene. 
Gebyrene kan variere fra år til år. De nøyaktige kostnadene for 
hvert regnskapsår er inkludert i fondets årsrapport.    

• Det årlige forvaltningsgebyret trekkes fra inntekten. 

Du finner mer informasjon om gebyrer i avsnitt 7 i fondets prospekt, 
som er tilgjengelig på www.artemisfunds.com eller www.fundinfo.com. 
 

• Historisk avkastning inkluderer alle gebyrer unntatt 
tegningsgebyrer for perioden da slike gebyrer ble 
belastet. 

• Fondets historiske avkastning er ikke en indikasjon på 
fremtidig avkastning. 

• Avkastningen beregnes i amerikanske dollar. 

• Fondets lanseringsdato: 5. september 2018. 

• Klassens lanseringsdato: 5. september 2018. 
 

 
 
 

Depotmottaker: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
 
Mer informasjon: Du finner nærmere informasjon i fondets 
prospekt og de siste års- og halvårsrapportene. Dokumentene 
finnes på engelsk og tysk, og er gratis tilgjengelig på forespørsel. 
Disse dokumentene og annen informasjon, som kursen på fondets 
andelsklasser, kan fås ved å kontakte Artemis eller på 
www.fundinfo.com. 
 
Underfonds eiendeler: Eiendelene i hvert enkelt underfond tilhører 
utelukkende det aktuelle underfondet og er ikke tilgjengelige for å 
dekke forpliktelsene til et annet underfond i Artemis Investment 
Funds (Lux). 
 
Godtgjørelsespolicy: Informasjon om forvaltningsselskapets 
godtgjørelsespolicy finner du på www.fundrock.com. Et trykt 
eksemplar er tilgjengelig vederlagsfritt på forespørsel. 
 
Skattelovgivning: Luxembourgs skattelovgivning, som gjelder for 
fondet, kan ha innvirkning på din personlige skattemessige 
posisjon. 
 
Ansvar: Artemis Investment Management LLP kan kun holdes 
ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er 
misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med de relevante delene 
av fondets prospekt. 
  
Ordliste: Mer informasjon om enkelte av begrepene som er brukt i 
dette dokumentet, finner du på www.artemisfunds.com/glossary. 
 
 

Bytte: Med forbehold om eventuelle restriksjoner på 
investorers mulighet til å eie bestemte andelsklasser kan du 
flytte investeringene dine mellom fond eller andelsklasser 
innenfor Artemis. Se prospektet eller kontakt Artemis for mer 
informasjon. 
 
Tilleggsinformasjon for investorer i og fra Sveits: 
Prospektet, nøkkelinformasjon, vedtekter og års- og 
halvårsrapporter er gratis tilgjengelig fra den sveitsiske 
representanten og betalingsagenten, RBC Investor Services 
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, 
CH-8027 Zürich. 
  
Kontakt Artemis: Gå til www.artemisfunds.com eller ring 
0800 092 2051 (fra Storbritannia) eller +441268 445 401. 
 
Autorisasjon og regulering: Fondet er autorisert i 
Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF). FundRock Management Company 
S.A. er autorisert i Luxembourg og reguleres av CSSF. 
Artemis Investment Management LLP er autorisert ogregulert 
i Storbritannia av Financial Conduct Authority. 
 
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 4. 
februar 2019. 
 
 

Historisk avkastning 
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