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Marknadsföringsmaterial

Mål och placeringsinriktning

Rådgivare

Mål
Fondens målsättning är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av
marknadsförhållanden (absolut avkastning). Andelsklassen är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i ett fokuserat urval av långa och korta positioner i
östeuropeiska och turkiska aktier. En mindre del kan investeras på reglerade
marknader i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till
Östeuropa. Reglerade marknader kan inkludere följande: PFTS Ukraine Stock
Exchange, Ukrainian Exchange och Kazakhstan Stock Exchange och Public
Join-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS.
Investeringarna görs med hänsyn till den förväntade avkastningen; Sektorer,
länder och valutor kan därmed överviktas eller underviktas följaktligen. Fonden
kan använda sig av derivatinstrument. Den vanligtvis förväntade gearingsnivån är
mellan 90%-200% med en maximal förväntad hävstångseffekt på 250%.
Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man
anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.
Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv
portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens
basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella
investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
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Investeringsfördelning: Sektorer per 30.01.2019, %

Riskindikator
Avkastning för perioden: 28.02.2014 - 28.02.2019
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.

Riskindikator för perioden 29.02.2016 - 28.02.2019
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.

Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet

-0,39
0,01
6,98

Årlig avkastning per 28.02.2019, %
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 21.03.2019, SEK
NAV-kurs, 22.03.2019
Morningstar Sustainability Rating
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Fonden har inget jämförelseindex.
https://www.danskeinvest.se
Luxemburg
SEK
2.663,3
130,66

Årlig avkastning per 28.02.2019

Fond, %

2014
-1,1

2015
15,6

2016
-6,6

2017
2,3

2018
-2,4

i år
-1,0

Avkastning per 28.02.2019

Fond, %

1 mån.
0,7

3 mån.
-1,9

1 år
-1,6

3 år
-1,2

5 år
-0,1

Avgifter
Årlig avgift
1,50%
Max insättningsavgift
3,00%
Max uttagsavgift
1,00%
Prestationsbaserad avgift: 20% av den meravkastning som definierat i
prospektet. Under fondens senaste räkenskapsår var den resultatbaserade
avgiften 0,00% av fonden.
Materialet har tagits fram av Danske Invest, en division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta
del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
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