
FAKTABLAD
DNB FUND INDIA (”Delfonden")
Klass: Retail A (EUR) - ISIN: LU0302237721

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens
egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
DNB Fund India - Retail A (EUR)
ISIN: LU0302237721

Produktutvecklare: DNB Funds Management S.A., en del av DNB-koncernen Ring +352 45 49 45 1 eller gå till www.dnbam.com för mer information.

Behörig myndighet: DNB Fund är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) och
den förvaltas av DNB Asset Management S.A. (”förvaltningsbolaget”). Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och regleras av CSSF.

Dokumentets produktionsdatum: 2 februari 2023

Vilka är kostnaderna?
TYP AV PRODUKT

Produkten är en delfond i DNB Fund (”Fonden”), ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS – Undertaking for Collective
Investment in Transferable Securities) enligt lag i Storhertigdömet Luxemburg.

LÖPTID

Delfonden är bildad på obestämd tid och likvidering måste beslutas av styrelsen.

MÅL

Delfondens mål är att uppnå maximal avkastning på investeringen på lång sikt utan otillbörlig risk. Delfonden investerar huvudsakligen i aktier i Indien.
Investeringar på de indiska aktiemarknaderna kan även göras indirekt genom depåbevis som är noterade på en börs eller en reglerad marknad. Delfonden
investerar minst 51% av sina nettotillgångar i aktier. Investeringar i andra fondföretag eller företag för kollektiva investeringar kommer i förekommande fall aldrig
att överstiga 10% av delfondens nettotillgångar.

Derivat: Derivat (särskilt inklusive optioner och terminskontrakt) på ovan nämnda noterade aktier kan även användas som komplement för att erhålla exponering
mot den indiska aktiemarknaden. Delfonden kan ingå terminskontrakt på utländsk valuta för att säkra tillgångarna i denna delfond mot valutafluktuationer.

Jämförelseindex: Delfonden följer en aktivt förvaltad strategi. Jämförelseindexet är MSCI India Index Net. Det används som en jämförelse för delfonder för att ta
ut en resultatrelaterad avgift.

Utdelningspolicy: Delfonden kommer inte att ha någon utdelning. Intäkter som genereras i portföljen återinvesteras.

AVSEDDA ICKE-PROFESSIONELLA INVESTERARE

Investerare måste ha erfarenhet av volatila produkter och ska känna till att värdet på delfonden kan såväl sjunka som stiga och det investerade kapitalet kanske
inte återbetalas helt och hållet. Investerare måste kunna acceptera betydande tillfälliga förluster. Delfonden är utformad för investeringsmålet att bygga upp
kapital med en rekommenderad innehavstid på sju år.

ÖVRIG INFORMATION

Förvaringsinstitut: Pictet & Cie (Europe) S.A.

Segregering av tillgångar: Det finns ett separat ansvar mellan DNB-fondens delfonder, vilket innebär att tillgångarna i en delfond inte kommer att vara
tillgängliga för att tillgodose en fordringsägares eller annan tredje parts krav på en annan delfond.

Handel: Investerare kan dagligen lösa in sina andelar på begäran. Se prospektet för information.

Byte: Investerare kan byta mellan andelsklasser eller delfonder i fonden. Se prospektet för information.

Övrig information: Ytterligare information om delfonden, inklusive prospektet, de senaste årsredovisningarna och de senaste andelskurserna, finns tillgängliga
kostnadsfritt på engelska på www.dnbam.com eller på förvaltningens registrerade kontor.

DNB Fund India - Retail A (EUR) - ISIN: LU0302237721 1/3



Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Risk-indikator

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 7 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid
och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för
denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att
produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen
eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
medelmedelhög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga
marknadsförhållanden kommer att påverka förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
Se prospektet för mer information om de specifika risker som är relevanta för
denna produkt och som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du
kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig
vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, i förekommande fall men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I
siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på
framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 12 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 
Exempelinvestering

7 år 
EUR 10 000

Om du löser in efter 
1 år

Om du löser in efter 
7 år

Scenarier

Minimum Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.

Stress- 
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag
för kostnader

EUR 4 340 EUR 340

Genomsnittlig avkastning varje år -56.6% -38.2%

Negativt 
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag
för kostnader

EUR 6 270 EUR 8 690
Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten

mellan oktober 2021 och december 2022.
Genomsnittlig avkastning varje år -37.3% -2.0%

Neutralt 
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag
för kostnader

EUR 10 000 EUR 18 010
Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten

mellan december 2012 och december 2019.
Genomsnittlig avkastning varje år 0.0% 8.8%

Positivt 
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag
för kostnader

EUR 18 040 EUR 23 570
Denna typ av scenario gällde för en investering i produkten

mellan februari 2014 och februari 2021.
Genomsnittlig avkastning varje år 80.4% 13.0%

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om DNB Asset Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?
DNB Asset Management S.A. har inga tillgångar i delfonden. Om DNB Asset Management S.A. skulle ställa in sina betalningar kommer förvaringen av
delfondens tillgångar inte att påverkas. Investerare kan drabbas av ekonomiska förluster om förvaringsinstitutet inte kan fullgöra sina åtaganden, vilket mildras
av lagstadgade krav på åtskillnad av tillgångar mellan förvaringsinstitutet och delfondens tillgångar. Det finns inget garantisystem eller någon kompensation till
investerare om förvaringsinstitutet skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?
Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om
hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du
innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga
investeringsperioder.  

Vi har antagit följande:

Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i
enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
EUR 10 000 investeras.
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Investering av EUR 10 000 Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 7 år

Totala kostnader EUR 709 EUR 3 652

Årliga kostnadseffekter (*) 7.1% 2.9%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11.7% före kostnader och 8.8% efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du löser in efter  
1 år

Teckningskostn ader
Upp till 5.00% av det belopp som du betalar in när du går in i denna investering. Detta är det
mesta du kan komma att betala. Personen som säljer produkten kommer att informera dig om
den faktiska kostnaden.

Upp till EUR 500

Inlösenkostnader Vi tar ingen utträdesavgift för denna produkten. EUR 0

Löpande kostnader som tas ut varje år

Förvaltningsa vgifter och andra 
administratio ns- eller driftskostnader

1.55% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader
under det senaste året. EUR 155

Transaktionskostnader
0.54% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår
när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att
variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.

EUR 54

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatgebyr er (*)
20,00% av all ökning av delfondens nettoöveravkastning över jämförelseindexet: MSCI India
Index Net. Maxbeloppet för resultatrelaterade avgifter som ska betalas vid årets slut får inte
överstiga 5% av delfondens genomsnittsvärde.

EUR 0

(*) Hur hög den resultatbaserade avgiften blir beror på andelsklassens resultat, närmare bestämt måste den högsta kumulativa nettoöveravkastningen som en
klass har haft sedan lanseringen/återställningen överskridas innan en resultatrelaterad avgift tas ut. En resultatrelaterad avgift kan därför betalas när
substansvärdet per andel har minskat, om än med bättre resultat än jämförelseindexet.
Konverteringar mellan delfonder är föremål för en provision på högst 1 procent av substansvärdet för de andelar som ska konverteras.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid (RHP): 7 år.
Den rekommenderade innehavstiden valdes för att tillhandahålla en konsekvent avkastning i mindre grad beroende av marknadens fluktuationer.

Inlösenförfrågningar utförs till rådande inlösenpris en bankdag (en fullständig bankdag då banker håller öppet i Luxemburg). Anmälan om inlösen av andelar
måste nå administrationsombudet (FundPartner Solutions (Europe) S.A.) före kl. 23.59. (Luxemburgsk tid) på den bankdag som föregår ifrågavarande bankdag.

Hur kan jag klaga?
En fysisk eller juridisk person som vill lämna ett klagomål till fonden i syfte att erkänna en rättighet eller avhjälpa en skada, ska rikta en skriftlig förfrågan med en
beskrivning av problemet och närmare uppgifter om det som gett upphov till klagomålet, antingen via e-post (funds@dnb.no) eller per post, på det officiella
språket i sitt hemland till följande adress: DNB Asset Management S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Förvaltningsbolagets förfarande för hantering av
klagomål finns på vår webbplats: https://dnbam.com/. Gå till avsnittet ”Våra fonder” och välj sedan ”Juridiska dokument”.

Övrig relevant information
Ytterligare information om delfonden, inklusive prospektet, de senaste årsredovisningarna och de senaste aktiekurserna, finns tillgängligt och kostnadsfritt på
www.dnbam.com eller på produkttillverkarens registrerade kontor.

Tidigare resultat för de senaste 10 åren och tidigare resultatscenarier tillhandahålls på webbplatsen
https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU0302237721_SE_sv.pdf
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