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Markedsføringsmateriale

Investeringsmandat

Forvaltere

Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en langsiktig avkastning ved å
benytte en balansert allokeringsstrategi. Andelsklassen er akkumulerende.
Investeringsstrategi
Fondet er et feeder-fond som investerer minst 85% av kapitalen i Class X av et
master-fond, Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Balanced. Fondet
kan benytte derivater bare for hedging, eksempelvis for å sikre noen eller alle
beholdninger i master-fondet og master-fondets investeringer i NOK.
Master-fondet oppnår eksponering direkte eller gjennom investeringer i andre
fond, til en rekke aktivaklasser globalt, slik som aksjer, obligasjoner og
pengemarkedsinstrumenter. Nettoeksponeringen til aksjer er vanligvis 50% av
master-fondets verdi, men kan være høyere eller lavere basert på forvalters
markedssyn. Master-fondet har ingen begrensninger til kredittkvalitet, sektorer,
eller land, inkludert fremvoksende markeder. I den aktive forvaltningen av
master-fondet, forvalterteamet benytter fleksible og dynamiske aktivaallokering
som søker å utnytte markedsendringer og muligheter. Master-fondet kan bruke
derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene
investeringsformål. Siden fondet bruker derivater, kan fondet belåne sin
portefølje. Dette kalles giring. Forventet giringsnivå er vanligvis 400% og
maksimal forventet giring er 600%. Dette betyr at eksponeringen til de
underliggende aktiva kan være vesentlig større enn 100%. Giring kan øke
effekten av ugunstige markedsbevegelser eller reduserer effekten av positive
markedsbevegelser.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
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Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.

Basisinformasjon
ISIN
Benchmark
Hjemmeside
Fonds registreringsland
Valuta
Netto andelsverdi, 15.11.2019

Avkastning for perioden: 29.10.2019 - 31.10.2019

LU2025546875
Fondet har ingen referanseindeks.
https://www.danskeinvest.no
Luxemburg
NOK
998,20

Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
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Kostnader
Løpende kostnader*
* (inkludert master-fondets kostnader).
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse

0,85%
3,00%
1,00%
0,00%

Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med
nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning
er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Sist oppdatert 2019-11-19

90.6005.01.20.27

Side 1 av 1

