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

Europe Equity Select Sub-Fund, en delfond i LUX MULTIMANAGER SICAV
Klass A EUR – tillväxtandelar: ISIN LU1972727835
Förvaltningsbolag: BIL Manage Invest S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING


BIL Manage Invest förvaltar investeringarna i denna delfond.



Strävar efter att skapa kapitaltillväxt genom att överträffa de viktigaste
europeiska marknaderna. Delfonden förvaltas aktivt och använder
STOXX Europe 600 EUR som jämförelseindex (mer information finns
på www.stoxx.com) för att mäta resultatet.



Inga investeringsbegränsningar nämns avseende jämförelseindexet.



Resultatet kan avvika avsevärt jämfört med jämförelseindexet.



Delfonden följer en väldiversifierad strategi för aktieurval baserat på
algoritmer. Dessa algoritmer möjliggör en investeringsprocess i tre
delar:
- Den första identifierar och rangordnar den enskilda aktiens rörelser
och momentum inom området.
- De som har bäst betyg tas till det andra urvalet där de rangordnas
efter värdering.
- Sedan granskas det återstående underområdet beträffande
företagens kvalitet.



Återstående aktiekorg blir det investeringsbara området, som vanligtvis
består av 50–100 aktier.

 Delfonden kan även ägna sig åt kortfristig säkrad utlåning av sina
investeringar till vissa behöriga tredje parter för att generera
ytterligare intäkter i syfte att kompensera för delfondens kostnader.
 Intäkter ackumuleras i andelskursen.
 Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att
sälja sina andelar i delfonden inom fem år. Investering i delfonden
bör betraktas som en långsiktig investering.
 Andelar kan vanligtvis köpas och säljas varje bankdag.

RISK-/AVKASTNINGSPROFIL
Högre risk

Investerare bör vara medvetna om den betydande risken nedan,
som inte nödvändigtvis återges på ett adekvat sätt av
indikatorn:

Potentiellt högre avkastning

 Risk med investering i aktier: Omfattar i synnerhet betydande
fluktuationer i marknadskurser, negativ information om emittenter
eller marknader och aktiens underordnade status jämfört med
skuldförbindelser emitterade av samma företag.

Lägre risk

Potentiellt lägre avkastning

1

2

3

4

5

6

7

 Risk-/avkastningsprofilen klassificeras efter hur mycket andelsklassens
substansvärde historiskt sett har fluktuerat. Inom denna klassificering
anger kategorierna 1–2 en låg nivå av historisk fluktuation, 3–5 en
medelhög nivå och 6–7 en hög nivå. Om fonden lanserades för mindre
än fem år sedan beräknas riskkategorin på grundval av
jämförelseindexets resultat. Om detta inte är tillgängligt används andra
objektiva klassificeringskriterier.
 Historiska data kan vara en otillförlitlig indikation för framtiden.
 Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid.
 Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
 Det finns ingen garanti eller mekanism för att skydda kapitalet.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2020.

 Volatilitetsrisk: Andelarnas värde kan påverkas av marknadens
volatilitet och/eller volatiliteten i delfondens tillgångar och/eller den
underliggande tillgången.
 Marknadsrisk: Investeringarnas värde kan påverkas av
osäkerhetsfaktorer såsom internationell, politisk och ekonomisk
utveckling eller ändringar av regeringspolitik.

AVGIFTER

ENGÅNGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖRE ELLER EFTER
INVESTERINGSTILLFÄLLET

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.

Teckningsavgift

Upp till 5 %

Inlösenavgift

0%

Bytesavgift

Ej tillämpligt

Årliga avgifter:
Delfonden grundades i år och procentsatsen för årliga avgifter är en
uppskattning. De faktiska kostnaderna kommer inte att vara kända förrän
i slutet av fondens första räkenskapsår. Årsrapporten för varje
räkenskapsår kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta
avgifterna.

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras.

Mer information om avgifter finns i relevanta avsnitt i prospektet, som är
tillgängligt via www.bilmanageinvest.com

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET

* Den resultatrelaterade avgiften får endast tas ut baserat på det som är
lägst av antingen det relativa resultatet för delfondens substansvärde per
andel jämfört med jämförelseindexet STOXX Europe 600 EUR eller det
relativa resultatet för substansvärdet per andel jämfört med ett fast
högvattenmärke.

Årliga avgifter

1,0 %

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER SÄRSKILDA
OMSTÄNDIGHETER
Resultatrelaterad avgift

15 %*

TIDIGARE RESULTAT
100%

Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida
resultat.
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Nettoresultat på årsbasis exklusive engångskostnader.
Delfondens lanseringsdatum: 02.01.2020
Andelsklassens lanseringsdatum: 20.01.2020

Det saknas uppgifter som skulle kunna ge en
bild av andelsklassens tidigare resultat.
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PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut och central administration: RBC Investor
Services Bank S.A.
Detta faktablad innehåller en beskrivning av en andelsklass i en
delfond i LUX MULTIMANAGER SICAV. Prospekt och periodiska
rapporter upprättas för alla delfonder. Det finns andra andelsklasser
och dessa anges i prospektet.
Investerarna kan ansöka om konvertering av sina andelar till andelar
i en annan klass i samma delfond eller till andelar i en klass i en annan
delfond i fonden.
Delfonden ansvarar endast för skulder, skyldigheter och förpliktelser
som kan belastas den.

Substansvärdet per andel är tillgängligt på fondens säte.
Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på
webbplatsen www.bilmanageinvest.com och en papperskopia kan
erhållas kostnadsfritt på begäran på förvaltningsbolagets säte på 42, Rue
de la Vallée, L-2661 Luxemburg.
Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga
skattesituation och du bör rådfråga en skatterådgivare.

Mer information om fonden finns i prospektet och de periodiska
rapporterna, som kan erhållas kostnadsfritt på begäran på engelska
från förvaltningsbolaget eller visas när som helst på webbplatsen
www.bilmanageinvest.com.

BIL Manage Invest S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF.
BIL Manage Invest S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad och dess översättningar är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med motsvarande delar av fondens prospekt.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2020.

