VIKTIGA NYHETER OM DIN INVESTERING I DANSKE INVEST SICAV
Luxemburg, 20 oktober 2017
Bästa andelsägare,
Vi har nöjet att tillkännage en milstolpe i Danske Invest SICAV:s historia och i vårt sätt att kommunicera
med er, våra andelsägare.
Under det senaste året bestämde vi oss för att helt förändra SICAV:s aktuella prospekt, med målet att göra
det mer användarvänligt. Denna nya version är betydligt kortare, bättre organiserad och lättare att läsa och
förstå.
Även om det nya prospektet är väldigt annorlunda som dokument, så har inget med din investering ändrats.
Mål, strategier och risker med mera förblir desamma som tidigare (men omformulerade) och avgifterna är
kvar på samma nivåer. De två dokumentens sakliga likvärdighet har validerats av våra interna
ämnesexperter och bolagets advokatbyrå. Dessutom har den luxemburgska tillsynsmyndigheten,
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), godkänt det nya prospektet.
Alla termer som används i detta brev och som är definierade i det nya prospektet har samma definition som
där.
Huvuddragen i det nya prospektet


Nya termer Tidigare kallade prospektet de enskilda fonderna för ”delfonder” och paraplystrukturen
som innehar dem för ”fonden”. Men i vanligt språkbruk kallas delfonder ofta för ”fonder”. För att
undvika denna förvirring kallar vi nu paraplystrukturen för ”SICAV” och de enskilda fonderna kallas
för ”fonder”. Vi skriver nu även ”Danske Bank Asset Management” i stället för ”Danske Capital”.



Enhetliga beskrivningar av fonder Varje fond beskrivs på ett jämförbart sätt på en egen sida (ibland
två sidor) i avsnittet ”Fondbeskrivningar”. Allmän information anges i alla andra avsnitt.



Riskdefinitioner flyttas till slutet av avsnittet För att undvika att upprepa riskinformation för varje
fond anger det nya prospektet de relevanta huvudsakliga riskerna för varje fond i den fondens
beskrivning, och definitionerna av riskerna anges nu efter den sista fondbeskrivningen.



Aktuell information om tillgängliga andelsklasser flyttas till webbplatsen Prospektet innehåller
fortfarande kostnadsinformation för de huvudsakliga andelsklasserna, men ISIN-koder, priser för första
emission och lanseringsdatum finns på danskeinvest.com.



Mer exakt information om placeringsinriktningen Prospektet brukade beskriva vad en fond
”huvudsakligen” investerade i. I praktiken har ”huvudsakligen” definierats inom Danske Group som
”två tredjedelar av nettotillgångarna”. För att öka transparensen säger det nya prospektet ”två
tredjedelar” i stället för ”huvudsakligen”.



Smärre ändringar av några andelsklasser för ordningens skull Den aktuella basandelsklassen ”W”
byter namn till ”WI” och ”YI” byter namn till ”SI”. Den aktuella andelsklassen ”Y” byter namn till
”SA” för de fonder som kommer att lanseras genom en gränsöverskridande sammanslagning från
Sverige. Flera nya basandelsklasser har lagts till: WA, ZA och ZI. Minsta efterföljande innehavsbelopp
för institutionella andelsklasser har tagits bort. Det första investeringsbeloppet för basandelsklass I har
minskats till 100 000 EUR (eller motsvarande i andra valutor).



Två avgifter har slagits ihop För basandelsklass A har den årliga marknadsföringsavgiften på 0,10 %
flyttats till de årliga rörelse- och administrationskostnaderna, som därmed är 0,10 % högre. Dessa
avgifters nettobelopp är oförändrat.



Maximala avgifter i stället för faktiska avgifter Det har inte gjorts några ändringar av de faktiska
avgifterna, men det nya prospektet kommer att ange maximala avgifter i stället för faktiska avgifter.

Om det skulle ske en ökning av faktiska avgifter kommer andelsägarna att meddelas på förhand och få
möjlighet att, under en period på 30 dagar, byta eller lösa in sina andelar utan kostnad innan de nya
avgifterna träder i kraft.


Fondspecifika ändringar Det finns ett antal förtydliganden och smärre ändringar som gäller för vissa
fonder. Dessa beskrivs på nästa sida.

Som nämnts tidigare har inga väsentliga ändringar gjorts av målen, placeringsinriktningarna eller
kostnaderna knutna till fonderna.
En påminnelse
Vi skulle vilja ta tillfället i akt att påminna andelsägarna om att vi samlar in, lagrar och behandlar de
uppgifter ni lämnar till oss och att vi använder dem i vår verksamhet och för att följa lagar och
förordningar. Inom ramen för detta kan vi dela era uppgifter med andra enheter, inklusive enheter utanför
Danske Group och utanför EU, varav några kan finnas i jurisdiktioner med sämre standarder för skydd av
uppgifter än Luxemburg (till exempel RBC Investor Services Malaysia Sdn. Bhd, ett helägt dotterbolag till
registreringsombudet).
Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa alla personuppgifters konfidentialitet, och vi använder inte eller
lämnar inte ut dem utöver vad som beskrivs i detta avsnitt utan andelsägarens samtycke, om vi inte måste.
Ni har rätt att granska eller korrigera personuppgifterna på fil genom att kontakta förvaltningsbolaget eller
förmedlaren om ni har investerat genom en ekonomisk rådgivare eller annan förmedlare.
Det nya prospektet gäller från det datum då det är viseringsstämplat av CSSF. Både det nya prospektet och
de aktuella faktabladen med basfakta för investerare är tillgängliga online på danskeinvest.com och
kostnadsfritt från bolagets säte.
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Danske Invest SICAV
Danske Invest SICAV.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg

FONDSPECIFIKA ÄNDRINGAR


Nya föreslagna investeringshorisonter
För att anpassa investeringshorisonterna till
standardhorisonterna som används universellt inom Danske Group har investeringshorisonterna
för följande fonder ändrats:
Fond
Aktiv Förmögenhetsförvaltning
China
Danish Bond
Danish Mortgage Bond
Denmark Focus
Eastern Europe
Eastern Europe Ex. Russia
Emerging and Frontier Markets
Emerging Markets Debt Hard
Currency
Euro High Yield Bond
Europe
Europe Focus
Europe High Dividend
Europe Long-Short Dynamic
Europe Long-Short Dynamic Plus
Europe Small Cap
European Bond
European Corporate Sustainable
Bond
Germany
Global Corporate Bonds
Global Emerging Markets
Global Emerging Markets Small Cap
Global High Dividend
Global Inflation Linked Bond
Global StockPicking
India
Japan
Nordic
Nordic Corporate Bonds
Russia
Sverige Kort Ränta
Sverige Ränta
Sverige Real Ränta
Sweden
Swedish Bond
Trans-Balkan
US High Yield Bond

Tidigare horisont
Mellan 3 och 5 år
Minst 10 år
Minst 2 år
Minst 4 år
Minst 8 år
Minst 10 år
Minst 10 år
Minst 10 år
Minst 6 år

Ny horisont
Minst 3 år
Minst 7 år
Minst 3 år
Minst 3 år
Minst 5 år
Minst 7 år
Minst 7 år
Minst 7 år
Minst 3 år

Minst 5 år
Minst 8 år
Minst 6 år
Minst 8 år
Minst 8 år
Minst 8 år
Minst 8 år
Minst 2 år
Minst 4 år

Minst 3 år
Minst 5 år
Minst 5 år
Minst 5 år
Minst 3 år
Minst 3 år
Minst 5 år
Minst 3 år
Minst 3 år

Minst 8 år
Minst 4 år
Minst 10 år
Minst 10 år
Minst 8 år
Minst 4 år
Minst 8 år
Minst 10 år
Minst 8 år
Minst 8 år
Minst 4 år
Minst 10 år
Minst 6–12 månader
Minst 2–3 år
Minst 2–3 år
Minst 8 år
Minst 2 år
Minst 10 år
Minst 5 år

Minst 5 år
Minst 3 år
Minst 7 år
Minst 7 år
Minst 5 år
Minst 3 år
Minst 5 år
Minst 7 år
Minst 5 år
Minst 5 år
Minst 3 år
Minst 7 år
Minst 1 år
Minst 3 år
Minst 3 år
Minst 5 år
Minst 3 år
Minst 7 år
Minst 3 år



Mer explicit definition av ”Europa” som investeringsområde Detta gäller för Europa (SEK),
Europe, Europe Focus, Europe High Dividend, Europe Long-Short Dynamic, Europe Long-Short
Dynamic Plus, Europe Small Cap och Sverige Europa. Detta utgör inte en ändring av
placeringsinriktningen för någon av dessa fonder.



Ändringar av riskprofiler för investerare Vissa fonders riskprofil för investerare i det
nuvarande prospektet anger att investerare ska kunna ”acceptera betydande fluktuationer i värde
under investeringsperioden”. Baserat på fondernas historiska volatilitets- och risknivåer definierar

det nya prospektet i stället riskprofilen för investerare som ”medel” och anger att investerare ska
ha ”förmåga att bära måttliga tillfälliga förluster”. Detta gäller följande fonder:
o Aktiv Förmögenhetsförvaltning
o Emerging Markets Debt Hard Currency
o Euro High Yield Bond
o Europe Long-Short Dynamic
o Europe Long-Short Dynamic Plus
o European Corporate Sustainable Bond
o Global Inflation Linked Bond Short Duration
o Nordic Corporate Bonds
o Sverige Ränta
o Sverige Real Ränta
o US High Yield Bond.


Fondernas riskprofil för investerare som listas nedan anger i det nuvarande prospektet att
investerare ska kunna ”acceptera betydande fluktuationer i värde under investeringsperioden”.
Baserat på fondernas historiska volatilitets- och risknivåer definierar det nya prospektet i stället
riskprofilen för investerare som ”låg” och anger att investerare ska ha ”förmåga att bära
små/måttliga tillfälliga förluster”. Detta gäller följande fonder:
o Sverige Kort Ränta
o Danish Bond.



Ändringar specifika för fonderna Global Emerging Markets och Global Emerging Markets
Small Cap I fondernas placeringsinriktning har hänvisningen till ”Standard and Poor’s/IFCG och
Standard and Poor’s/Frontier Markets” ändrats till ”tillväxt- och gränsmarknader enligt
klassificeringen i S&P Dow Jones Indices”, eftersom Standard and Poor’s inte längre har
kategorierna IFCG och Frontier Markets. De länder som anges i den nya kategorilistan är inte
exakt samma som i den gamla listan, men de två listorna är i huvudsak samma och är under alla
omständigheter vägledande snarare än att de utgör en fullständig lista. Fondernas
investeringsstrategi är oförändrad.



Ändringar specifika för fonden China Eftersom Shanghai Hong Kong Stock Connect har blivit
investeringsförvaltarens föredragna sätt att investera i kinesiska värdepapper, anger prospektet
inte längre att fonden kan investera i dessa värdepapper genom RQFII/QFII-programmet (som
aldrig har använts). Fondens investeringsstrategi är oförändrad.

