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BASFAKTA FÖR
INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna
fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund (”Fonden”)

Klass I – Capitalization: USD
ISIN: LU0593848566

en delfond till Mirae Asset Global Discovery Fund
Delfondens oberoende förvaltningsbolag är FundRock Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning
Målsättning – Fonden har som målsättning att uppnå långsiktig
kapitaltillväxt, framför allt genom att placera i aktier och aktierelaterade
värdepapper i bolag som förväntas dra nytta av den växande
konsumtionen i Asien förutom Japan eller i sådana bolag som noterats
eller har betydande verksamhet i regionen.
Fonden kan investera i kinesiska A-aktier via Stock Connect, ett program
utvecklat för att skapa ömsesidig aktiemarknadsåtkomst mellan Hongkong
och Kina.

Utformad för - Fonden har utformats för investerare som söker långsiktig
kapitaltillväxt från en aktivt förvaltad portfölj.
Teckning/inlösen/byte - Investerare kan köpa, sälja och byta aktier i
Fonden alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.
Utdelning - Ingen utdelning kommer att redovisas eller betalas ut till
andelsklassens andelsägare.
(Se ”Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund” i
informationsbroschyren för fullständig information om Fondens mål och
placeringsinriktning.)

Risk/avkastningsprofil
Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning
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Högre möjlig avkastning
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Kategorin har baserats på historiska data samt andelsklassens prisrörelser
(volatilitet) och är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för framtida risk.
Det kan inte garanteras att riskkategorin förblir oförändrad utan den kan
komma att förändras med tiden.
Att en andelsklass tillhör den lägsta riskkategorin innebär inte att
investeringen är riskfri.
Denna andelsklass tillhör kategori 5 eftersom den investerar i aktier eller
aktierelaterade värdepapper vars kurs kan variera väsentligt från dag till
dag på grund av ett antal faktorer.
Investeringar via Stock Connect-programmet kan vara föremål för
ytterligare risker, inklusive likviditets-, clearing-, avvecklings-, förvaringsoch kvotbegränsningsrisk, operativ risk samt risk för handelsstopp på
marknaden.
Fonden ger inga garantier och investeringarnas värde kan stiga eller falla.
Det är inte säkert att du återfår det belopp du ursprungligen investerade.
Fonden kan dessutom vara föremål för följande risker:

Marknadsrisk – Fonden placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper
vars kurs kan stiga eller falla på grund av ett antal faktorer som påverkar
enstaka företag eller globala aktiemarknader.
Tillväxtmarknadsrisk - investeringar på tillväxtmarknader innebär högre
risk (t.ex. större kursfluktuationer) än investeringar på utvecklade
marknader. Vissa investeringar kan vara föremål för låg likviditet, vilket gör
dem svåra att köpa eller sälja med kort varsel.
Operativ risk - oförmågan att köpa eller sälja värdepapper vid rätt tidpunkt
på grund av administrativa problem eller avvecklingsproblem kan leda till
att Fonden går miste om potentiella vinster eller gör icke önskvärda
förluster.
Valutarisk - förändringar i en utländsk valutas växelkurs kan ha negativ
påverkan på värdet av Fondens investeringar.
Branschspecifik risk - Fonden innehar en koncentrerad portfölj med fokus
på ett konsumenttema och kommer att vara mer volatil än en diversifierad
portfölj.
Regionrisk - Fonden investerar huvudsakligen i länder inom Asien förutom
Japan och tenderar att vara mer volatil än globala fonder.
Risk med utländska investeringar - vissa länder i Asien kan förbjuda
investeringar från utländska investerare eller införa restriktioner för dessa,
vilka restriktioner kan variera från tid till annan.
(Se avsnittet ”Risk Factors” i informationsbroschyren för en mer
detaljerad beskrivning av Fondens risker.)
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Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift

Upp till 1,00%
Upp till 1,00%

Uttagsavgift
Bytesavgift

Överlag minskar de din placerings tillväxt.

1,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan
de investeras och innan behållningen av din investering betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
1,19%
Årlig avgift
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Dessa avgifter används för att betala omkostnaderna för att driva
Fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

Ingen

De engångsavgifter som visas är de maximala avgifterna. I vissa fall
kan du betala mindre. Du kan få reda på dina faktiska avgifter från din
finansiella rådgivare.
Vid överdriven handel (så kallad excessive trading) av en investerare
kommer en avgift på 4 % att tas ut.
Den årliga avgiften är baserad på utgifterna för året som slutade i
december 2018. Denna siffra kan variera från år till år.
(Se avsnittet ”Fees, Charges and Expenses” i
informationsbroschyren för en mer detaljerad beskrivning av
avgifterna.)

Tidigare resultat
60,0%

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

52,9%

Det tidigare resultatet tar hänsyn till alla avgifter.

50,0%

Andelsklassens värde har beräknats i USD.

40,0%
28,0%

30,0%

Fonden lanserades den 7 juni 2011. Denna andelsklass började utfärda
andelar den 7 juni 2011.
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Klass I – Capitalization: USD

Praktisk information

Fondens värdepappersförvarare är Citibank Europe plc, Luxembourg
Branch.

Denna fond regleras av Luxemburgs lagar och regler för beskattning.
Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka den skatt du
personligen måste betala. För ytterligare information, tala med din
rådgivare.

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund är en delfond till Mirae
Asset Global Discovery Fund. Tillgångarna i denna Fond hålls åtskilda
från fondföretagets övriga delfonder.

Mirae Asset Global Discovery Fund kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.

Ytterligare information om fondföretaget samt exemplar av dess
informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter kan erhållas utan
kostnad på engelska från administratören, Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch, at 31 Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange,
Luxemburg eller genom att besöka
http://investments.miraeasset.eu/literature/kiid.

Förvaltningsbolaget har upprättat och tillämpar en ersättningspolicy i
enlighet med principerna i UCITS V och andra relaterade lagar och
regelverk. På: https://www.fundrock.com/remuneration-policy/, finns
information om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy,
däribland men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och
förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för ersättning och
förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning. Ett tryckt
exemplar kan även erhållas kostnadsfritt på begäran på
förvaltningsbolagets säte.

Fondens basvaluta är amerikanska dollar.

De senaste andelspriserna kan erhållas från administratören under
vanliga kontorstider och kommer att publiceras dagligen på
http://www.miraeasset.com.
Du kan byta dina andelar till andelar i en annan av fondföretagets
delfonder. En avgift kan tas ut för detta. Se avsnittet ”Conversion of
Shares” i informationsbroschyren för ytterligare information om hur du
byter.

Denna Fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Luxemburgs tillsynsmyndighet, Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 februari 2019.
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