
Basfakta för investerare
Detta  faktablad  riktar  sig  till  investerare  och  innehåller  basfakta  om  denna  delfond.  Faktabladet  är  inte
reklammaterial.  Det  är  information  som  krävs  enligt  lag  för  att  hjälpa  dig  att  förstå  vad  en  investering  i  delfonden
innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ECO ABSOLUTE RETURN – KLASS: Retail A (SEK) – ISIN: LU0547714443
en andelsklass i ECO ABSOLUTE RETURN (delfonden), en delfond i DNB Fund (fonden).
Fonden förvaltas av DNB Asset Management S.A. (förvaltningsbolaget).

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål
Delfonden  strävar  efter  att  uppnå  positiv  avkastning  oavsett
marknadssituationen (absolutavkastning).

Placeringsinriktning
Delfonden  kommer  att  ha  långa  och  korta  positioner,  främst  i  aktier  eller
derivatkontrakt  som är  hänförliga till  aktier  i  företag som är  verksamma inom
eller  som  har  ett  samband  med  förnybar  energi  och  lösningar  med  syfte  att
minska  klimatutsläppen  (jämfört  med  konventionella  lösningar),  samt  andra
lösningar som syftar till att minska människans miljöpåverkan. Geografiskt har
delfonden full flexibilitet.
Delfonden investerar minst 51 % av sina nettotillgångar i aktier.
Delfonden  kan  investera  i  andra  överlåtbara  värdepapper,  derivatinstrument
och företag för kollektiva investeringar. Investeringar i  andra fondföretag eller
företag  för  kollektiva  investeringar  kommer  i  förekommande  fall  aldrig  att
överstiga 10 % av delfondens nettotillgångar.
Delfonden  följer  en  aktivt  förvaltad  strategi.  Jämförelseindexet  är  OMRX
Treasury  Bill  Index.  Det  har  inkluderats  som  en  referenspunkt  mot  vilken
delfondens resultat kan jämföras.
Användningen  av  derivat  utgör  en  integrerad  och  viktig  del  av  delfondens
investeringsstrategi.  Delfonden  kan  även  ingå  terminskontrakt  på  utländsk
valuta för att säkra tillgångarna i denna delfond mot valutafluktuationer.
Rekommendation:  Denna delfond  kanske  inte  är  lämplig  för  investerare  som
planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Specifik information om andelarna
Du kan begära att  dina andelar  säljs  på daglig  basis,  utom under  vissa
omständigheter (se informationsbroschyren).
Delfonden kommer inte att ha någon utdelning. Intäkter som genereras i
portföljen återinvesteras.
Denna andelsklass valutasäkras till SEK från delfondens valuta EUR.

Definitioner
Aktivt förvaltad delfond: En fond där förvaltaren bestämmer portföljens
sammansättning,  i  enlighet  med  de  angivna  investeringsmålen  och
investeringspolicyn.
Aktier: Värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag.
Derivat:  Finansiella  instrument  vars  värde  är  kopplat  till  en  eller  flera
räntor, index, aktiekurser eller andra värden.
Jämförelseindex: En referenspunkt från vilken investeringar kan väljas,
men vars sammansättning inte systematiskt replikeras.
Lång position:  En  investering  som skapar  avkastning  när  en  viss  kurs
stiger, och förlorar värde om samma kurs sjunker.
Kort position: En investering som förlorar värde när en viss kurs stiger,
och ökar i värde om samma kurs sjunker.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Betydelsen av risk-/ avkastningsindikatorn
Syftet  med  riskindikatorn  är  att  ge  dig  ett  mått  på  andelarnas  kursrörelser.
Denna kategori  6  innebär  att  andelskursen har  hög volatilitet.  Därför  kan den
förväntade  risken  för  förlust  samt  den  förväntade  vinsten  kan  vara  hög.  Den
lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Historiska  data  kan  vara  ett  otillförlitligt  mått  på  framtida  resultat.  Den
riskindikator  som  visas  garanteras  inte  och  kan  förändras  över  tid.  Det  finns
ingen kapitalgaranti eller något skydd för delfondens värde.
Orsaker till att delfonden klassificeras i denna riskkategori
Denna  delfonds  risknivå  återspeglar  huvudsakligen  investeringspositionerna
gentemot  marknadsvolatiliteten  på  internationella  aktiemarknader  inom  den
fördefinierade marginalen.

Följande  risker  kanske  inte  helt  fångas  upp  av  riskindikatorn  fullt
ut och kan vara väsentligt relevanta för denna delfond:

Motpartsrisk:  Risken för att  en enhet som fonden gör affärer med inte
vill eller kan uppfylla sina skyldigheter mot fonden.
Likviditetsrisk: Risken att en eller flera av fondens investeringar kan bli
svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskad kurs.
Derivatrisk: Risken att vissa derivat kan reagera oväntat eller exponera
fonden  för  förluster  som  är  betydligt  mer  omfattande  än  derivatets
kostnad.
Ytterligare  investeringsrisker  anges  i  riskavsnittet  i
informationsbroschyren.



Fonden och förvaltningsbolaget är auktoriserade i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 19.02.2020.

AVGIFTER
De avgifter du betalar används för att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fonden. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter din investering:
Insättningsavgift 5,00%
Uttagsavgift Ingen

Följande maximibelopp kan tas ut från dina pengar innan de investeras och/
eller vinsten på din investering betalas ut.
Fråga  din  ekonomiska  rådgivare  eller  distributören  om  de  faktiska
avgifterna.

Avgifter som tas ur delfonden under året:
Årlig avgift 1,58%
Avgifter som tagits ur delfonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad 
avgift

20,00 %  av  all  ökning  av  delfondens
nettoöveravkastning  över  det  höga  vattenmärket:
Maxbeloppet för resultatrelaterade avgifter som ska
betalas  vid  årets  slut  får  inte  överstiga  5 %  av
delfondens genomsnittsvärde.
Högvattenmärke:  delfondens  inledande  värde
eller,  efter  första  året,  delfondens  högsta  värde
under  ett  tidigare  årsslut  under  den  senaste
resultatperioden.
Det  faktiska  belopp  som  debiterades  under
delfondens förra räkenskapsår var 0,00 %.

Den årliga avgiften grundas på utgifterna för det år som löpte ut den 31
december 2019. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

Den årliga avgiften inkluderar inte följande:
prestationsbaserade avgifter och
portföljtransaktionskostnader,  utom  då  en  insättnings-  eller
uttagsavgift  betalas  av  delfonden  vid  köp  eller  försäljning  av
andelar i ett annat kollektivt fondföretag.

För mer information om avgifter, se informationsbroschyren som finns på
www.dnb.no/lu/en/funds.html.

TIDIGARE RESULTAT

Det  resultatdiagram  som  visas  är  inte  en  tillförlitlig  indikation  på
framtida avkastning.
Det  årliga  resultatet  beräknas  efter  avdrag  för  de  kostnader  som
debiteras delfonden.
Delfonden startades 2010.
Andelsklassen Retail A (SEK) lanserades 2010.
Tidigare resultat har beräknats i SEK.
Delfondens  resultat  är  inte  kopplat  till  jämförelseindexets  resultat.
Jämförelseindexet ska användas enbart som jämförelse.

Klass Retail A (SEK) OMRX Treasury Bill Index

PRAKTISK INFORMATION
Förvaltningsbolag: DNB Asset Management S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, telefon +352 45 49 45 1.
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.
Dokumentation:  Mer  information  om  delfonden,  inklusive  informationsbroschyren,  de  senaste  ekonomiska  rapporterna  och  de  senaste
andelskurserna finns att få kostnadsfritt på www.dnb.no/lu/en/funds.html eller på förvaltningsbolagets säte.
Ersättningspolicy:  Information  om  ersättningspolicyn  finns  på  förvaltningsbolagets  webbplats  på  www.dnb.no/lu/en/funds.html  och  omfattar  bland
annat en beskrivning av (i) en beräkning av och (ii) de personer som ansvarar för tilldelning, ersättning och förmåner till personalen. En papperskopia
av ersättningspolicyn finns att få kostnadsfritt på begäran.
Skatt: Den skattelag du omfattas av, som kan bero på medborgarskap, bostadsort eller nationalitet, kan påverka din investering. För mer information,
kontakta en ekonomisk rådgivare innan du investerar.
Ansvar: Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondens informationsbroschyr.
Segregering mellan delfonder: Fonden erbjuder åtskilliga delfonder vars tillgångar och skulder hålls åtskilda enligt lag. Informationsbroschyren och
de periodiska rapporterna sammanställs åt fonden i sin helhet.
Byte av andelar:  Det  kan gå att  byta andelarna i  denna delfond mot andelar  i  en annan andelsklass eller  i  en annan delfond i  fonden (om sådan
finns). Se prospektet för att verifiera denna möjlighet.


