
 

 

NØKKELOPPLYSNINGER FOR INVESTORER 

Dette dokumentet inneholder nøkkelopplysninger for investorer om dette fondet. Det er ikke 
markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt og skal hjelpe deg å forstå karakteren til og risikoen 
forbundet ved å investere i dette fondet. Du er anbefalt å lese det, slik at du kan foreta en informert 
beslutning om du vil investere eller ikke. 

  

Europe Equity Select, et underfond av LUX MULTIMANAGER SICAV 

Klasse I EUR – kapitaliseringsandeler: ISIN LU1972728213 

Forvaltningsselskap: BIL Manage Invest S.A. 
 

 
 

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY 

 
BIL Manage Invest forvalter dette underfondets investeringer. 

Har som mål å generere kapitalvekst ved å prestere bedre enn 
de viktigste europeiske markedene. Underfondet forvaltes aktivt 
og bruker STOXX Europe 600 EUR som referanseindeks (mer 
informasjon på www.stoxx.com) for å måle ytelsen. 

Det oppgis ingen investeringsbegrensninger når det gjelder 

referanseindeksen. 

Ytelsen kan avvike betydelig i forhold til referanseindeksen. 

Underfondet følger en bredt diversifisert strategi for 
aksjeplukking basert på algoritmer. Disse algoritmene muliggjør 
en investeringsprosess i tre deler: 

Den første delen identifiserer og rangerer bevegelsene og 
fremdriften til de enkelte aksjene i utvalget. 

De som har best poengsum, går videre til neste filter der de 
rangeres etter verdivurdering. 

Deretter vil det gjenværende underutvalget filtreres i henhold til 

kvaliteten på selskapene. 

De gjenværende aksjene utgjør det investerbare utvalget, som 
vanligvis består av 50–100 aksjer. 

Inntekter akkumuleres i andelskursen. 

Dette underfondet er ikke egnet for investorer som planlegger å 
selge andelene sine igjen i løpet av fem år. En investering i 
underfondet bør anses som en langsiktig investering. 

Andeler kan vanligvis kjøpes og selges hver enkelt virkedag. 

 

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL 

 

 

Risiko- og avkastningsprofilen klassifiseres etter det historiske 

nivået på svingningene til andelsklassens netto aktivaverdi, og 

innenfor denne klassifiseringen vil kategoriene 1–2 indikere et 

historisk lavt svingningsnivå, 3–5 et middels nivå og 6–7 et høyt 

nivå. Hvis fondet ble lansert for under fem år siden, beregnes 

risikokategorien ut i fra referansegrunnlaget ytelse. Dersom 

denne informasjonen ikke finnes, vil andre objektive kriterier for 

klassifiseringen benyttes. 

Historiske data gir ikke alltid en pålitelig indikasjon om fremtiden. 

Den oppgitte risikokategorien er ikke garantert og kan forandre 

seg over tid. 

Den laveste kategorien betyr ikke “risikofri”. 

Det finnes ingen garantier eller mekanismer for å beskytte 

kapitalen. 

Investorene bør være oppmerksomme på den betydelige 

risikoen beskrevet nedenfor, risiko som indikatoren ikke 

nødvendigvis har tatt tilstrekkelig hensyn til: 

Risikoen ved investering i aksjer: Omfatter spesielt betydelige 

svingninger i markedskurser, negativ informasjon om utsteder 

eller markedet, og aksjers underordnede status sammenlignet 

med verdipapirer utstedt av samme selskap. 

Risiko for volatilitet: Verdien av andelene kan påvirkes av 

markedsvolatilitet og/eller volatilitet i underfondets aktiva og/eller 

i underliggende aktiva. 

Markedsrisiko: Investeringsverdien kan påvirkes av usikkerhet, 

som internasjonale, politiske og økonomiske utviklinger eller 

endringer i myndighetenes politikk. 

  



 

BIL Manage Invest S.A. kan kun stilles til ansvar for uttalelser i dette dokumentet og oversettelser som er misvisende, unøyaktige eller 

uforenlige med de relevante delene i fondets prospekt. 

BIL Manage Invest S.A. er godkjent i Luxembourg og regulert av CSSF. 

Disse nøkkelopplysningene for investorer er korrekte per 18 februari 2022. 

GEBYRER 
 

ENGANGSGEBYRER SOM BELASTES FØR ELLER ETTER 
AT DU INVESTERER 

Tegningsgebyr Opptil 5 % 

Innløsningsgebyr 0 % 

Konverteringsgebyr N/A 

Dette er maksbeløpet som kan trekkes fra før tegningsbeløpet 
investeres. 

GEBYRER SOM BELASTES UNDERFONDET I LØPET AV 
ET ÅR 

Løpende gebyrer 1.31% 

GEBYRER SOM BELASTES UNDERFONDET UNDER VISSE 
OMSTENDIGHETER 

Resultathonorar 10 %* 
 

 Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive 
underfondet, blant annet andelens salgs- og 
distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer 
vekstpotensialet til investeringen din. 

Løpende gebyrer 

Årsrapporten for hvert regnskapsår vil inkludere opplysninger om 
de gebyrene som faktisk har påløpt. 

Mer informasjon om gebyrer finnes i de relevante delene av 
prospektet. Det finner du på www.bilmanageinvest.com. 

* Resultathonoraret kan kun trekkes basert på det som er lavest 
av enten den relative ytelsen til underfondets netto andelsverdi 
per andel sammenlignet med STOXX Europe 600 EUR-
indeksen, eller den relative ytelsen til nettoandelsverdien per 
andel sammenlignet med et fast høyvannsmerke. 

 

TIDLIGERE RESULTATER 
 

 

 Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på 

fremtidig ytelse. 

Netto avkastning på årsbasis minus engangsutgifter. 

Underfondets lanseringsdato: 02.01.2020 

Lanseringsdato for andelsklasse: Andelsklassen er ennå ikke 

lansert. 

Valuta: EUR 

 

PRAKTISK INFORMASJON 
 

Depotbank og hovedadministrasjon: RBC Investor Services 
Bank S.A. 

Dette dokumentet gir en beskrivelse av en andelsklasse i et 
underfond av LUX MULTIMANAGER SICAV. Prospektet og de 
periodiske rapportene er utarbeidet for alle underfondene. Det 
finnes andre andelsklasser, og disse er oppført i prospektet. 

Investorene vil kunne søke om konvertering av andelene sine til 
andeler i en annen klasse i samme underfond, eller til andeler i 
en klasse i et annet av fondets underfond. 

Underfondet står kun ansvarlig for egen gjeld og egne 
forpliktelser som det kan belastes. 

Ytterligere informasjon om fondet finnes i prospektet og de 
periodiske rapportene. De er vederlagsfritt tilgjengelige på 

engelsk ved henvendelse til forvaltningsselskapet, eller alltid i 
elektronisk versjon på nettstedet www.bilmanageinvest.com. 

Netto aktivaverdi per andel er tilgjengelig på fondets 
forretningskontor. 

Detaljer om forvalterens retningslinjer for godtgjørelse er 
tilgjengelig på nettstedet www.bilmanageinvest.com, og en 
papirkopi kan fås kostnadsfritt ved henvendelse til 
forvaltningsselskapets forretningskontor på 42 Rue de la Vallée, 
L-2661 Luxembourg. 

Skattelovgivningen i Luxembourg kan ha en effekt på din 
personlige skattesituasjon, og du bør rådføre deg med en 

skatterådgiver. 

 


