LYKILUPPLÝSINGAR FYRIR FJÁRFESTA
Í þessu skjali eru lykilupplýsingar fyrir fjárfesta um þennan sjóð. Þetta er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru veittar samkvæmt lögum til að auðvelda
þér að skilja eðli og áhættu af að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa skjalið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú eigir að fjárfesta.

ROSENBERG EQUITIES

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund
Undirsjóður AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Einingabréfaflokkur: AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Capitalisation USD (ISIN : IE0004324657)
Þessum undirsjóði er stjórnað af AXA Rosenberg Management Ireland Limited, sem hluta af AXA hópur

Fjárfestingamarkmið og -stefna
Fjárfestingarmarkmið
Tilgangur undirsjóðsins er að veita langtíma vöxt höfuðstóls umfram vísitöluna
MSCI World Small Cap Index á hverju þriggja ára tímabili.
Vísitalan MSCI World Small Cap Index er notuð til að mæla arðsemi hlutabréfa
félaga sem skráð eru í kauphöllum í þróuðum ríkjum. Samsetningu
vísitölunnar er að finna á slóðinni www.msci.com.
Fjárfestingarstefna
Aðallega er fjárfest fyrir undirsjóðinn í smærri félögum sem skráð eru í
kauphöllum í þróuðum ríkjum. Sjóðsstjórinn notast við kerfisbundið
eignaréttarbundið líkan við val á hlutabréfum, til að finna félög sem hann
telur aðlaðandi fjárfestingatækifæri, í samanburði við hliðstæð félög í
atvinnugreininni, á grundvelli greiningar á virði þeirra og tekjumöguleikum. Út
frá þessum hlutabréfum reynir sjóðstjórinn að setja saman safn hlutabréfa
sem hefur besta hlutfall væntrar áhættu/ávöxtunar til að mæta markmiðum
sjóðsins. Sjóðstjórinn lítur til fjárhagsupplýsinga svo og upplýsinga um
umhverfismál, samfélagsmál og stjórnarhætti (ESG-upplýsingar) við ákvörðun
á besta hlutfalli væntrar áhættu/ávöxtunar. Við gerð eignasafninseignasafnsins
tekur sjóðstjórinn mið af vísitölunni, sem merkir að þó sjóðstjórinn hafi heimild
til að velja fjárfestingar fyrir sjóðinn, er frávik sjóðsins frá vísitölunni
takmarkað. Sjóðstjórinn kann að lána þriðju aðilum hlutabréf undirsjóðsins
til að skapa viðbótartekjur fyrir undirsjóðinn.
Tekjur
Hreinum tekjum undirsjóðsins er safnað og þær endurfjárfestar fyrir hönd
eigenda hlutdeildarskírteina í flokki uppsöfnunareininga.

Gjaldmiðill undirsjóðs
Viðmiðunargjaldmiðill undirsjóðsins er USD.
Fjárfestingatími
Ekki er víst að þessi sjóður henti fyrir fjárfesta sem ætla að taka út framlag
sitt innan 5 ára.
Úrvinnsla áskrifta- og innlausnapantana
Pantanir um áskrift, breytingar eða innlausn verða að berast skráningaraðila
og umsjónaraðila framsals á hverjum viðskiptadegi eigi síðar en kl. 13 á
staðartíma í Írlandi. Unnið verður úr pöntunum á því hreina eignavirði sem
reiknað er fyrir þann viðskiptadag.
Athugið að úrvinnslutími getur lengst ef pöntunin fer í gegnum milliliði eins
og viðskiptavefsetur, fjármálaráðgjafa eða dreifingaraðila.
Hreint eignavirði þessa undirsjóðs er reiknað daglega.
Lágmarks fjárfesting í upphafi: USD 5.000
Lágmarks fjárfesting síðar: USD 2.000

Lýsing á áhættu og ávinningi
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Áhættuflokkurinn er reiknaður með því að nota gögn um sögulega
frammistöðu og ekki er víst að hann gefi áreiðanlega vísbendingu um
áhættulýsingu undirsjóðsins í framtíð.
Birtur áhættuflokkur er ekki tryggður og getur breyst með tímanum.
Lægsti flokkurinn merkir ekki áhættuleysi
Því er þessi undirsjóður í þessum flokki?
Höfuðstóll undirsjóðsins er ekki tryggður. Undirsjóðurinn er fjárfestur á
fjármálamörkuðum og notast er við tækni og gerninga sem geta orðið fyrir
mismiklum sveiflum, sem geta leitt til gróða eða taps.
Frekari áhætta
Landfræðipólitísk áhætta: fjárfestingar sem gefnar eru út á eða viðskipti eru
með á mörkuðum í ólíkum löndum fela í sér að um þær gilda mismundandi
kröfur og reglur (þar með taldar skattareglur á hverjum stað og takmarkanir
á fjárfestingum og hreyfingu gjaldmiðla), sem kunna að vera breytilegar. Virði
undirsjóðsins kann því að verða fyrir áhrifum af þeim kröfum/reglum (og öllum
breytingum á þeim) sem og stjórnmála- og efnahagsaðstæðum á því landi/
landsvæði sem undirsjóðurinn er fjárfestur.
Rekstraráhætta: á undirsjóðinn fellur áhætta vegna ófullnægjandi eða
misheppnaðra innri ferla, fólks eða kerfa eða þriðju aðila eins og þeirra sem
bera ábyrgð á varðveislu eigna undirsjóðsins.
Hlutabréf að láni: undirsjóðurinn má gera samning um verðbréfalánveitingu
og tekur af þeim sökum á sig aukna mótaðilaáhættu. Ef mótaðilinn bregst
fjárhagslega, verður kallað eftir lánsbréfunum. En ef verulegt flökt er á markaði
þegar vanefnd verður, gæti virði þeirra verðbréfa sem tekið var við fallið niður
fyrir virði þeirra verðbréfa sem lánuð voru. Í því tilviki hefði sjóðsstjórinn ekki
nægt reiðufé til að kaupa jafnvirði verbréfa sem voru lánuð og það gæti leitt
til verulega neikvæðra áhrifa á virði undirsjóðsins.
Áhætta sem tengist verklagi og aðferð: bent er á þá staðreynd að aðferð
undirsjóðsins felst í því að notast við einkaréttarbundið líkan við val á
hlutabréfum. Skilvirkni þess líkans er ekki tryggð og beiting þess gæti leitt
til þess að fjárfestingarmarkmiði verði ekki náð.

Lausafjáráhætta: viðskipti með sumar fjárfestingar kunna að vera óreglulegar
og í litlu magni. Af þeim sökum gæti farið svo að sjóðsstjórinn geti ekki selt
á þeim tíma sem hentar eða í því magni á verði sem er nálægt síðasta skráða
virði. Sjóðsstjórinn getur þurft að selja nokkuð af slíkum fjárfestingum vegna
innlausnar stórrar hlutdeildar í undirsjóðnum. Þetta gæti leitt til þess að virði
undirsjóðsins lækkaði verulega, allt eftir aðstæðum á markaði, og við mjög
slæmar aðstæður gæti undirsjóðurinn verið ófær um að uppfylla
skuldbindingar sínar.
Nánari útskýringu á þeirri áhættu sem tengist fjárfestingum þessa undirsjóðs
er að finna í skráningarlýsingunni.
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Gjöld
Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til að greiða kostnaðinn við að reka sjóðinn,
þar með talið kostnað við markaðssetningu og dreifingu hans. Þau gjöld
minnka mögulegan vöxt fjárfestingar þinnar.
Einkvæm gjöld tekin fyrir eða eftir fjárfestingu þína
Þátttökugjald

4.50%

Gjald fyrir að hætta

ekkert

Þetta er það hámark sem kann að vera tekið af þínum peningum áður
en hann er fjárfestur.
Gjöld tekin úr sjóðnum á einu ári
Endurtekið gjald

Sýnd gjöld fyrir kaup og sölu eru hámarksgjöld. Í sumum tilvikum gætir þú
borgað minna - fáðu að vita það hjá fjármálaráðgjafanum þínum.
Viðvarandi gjöld byggjast á útgjöldum 12 mánaða tímabilsins sem lauk í mars
2019. Sú upphæð er leiðrétt með áorðnum breytingum á fjárhagsáætlun fyrir
árið 2019. Þessi fjárhæð getur breyst milli ára. Hún undanskilur eftirfarandi:
2 Afkomuþóknana
2 Færslukostnaðar eignasafns, nema í tilvikum gjalda fyrir þátttöku/úrsögn
sem undirsjóðurinn greiðir þegar keyptar eða seldar eru einingar í öðrum
sjóði um sameiginlega fjárfestingu.
Nánari upplýsingar um gjöld eru í kaflanum um gjöld í útboðslýsingunni sem
aðgengileg er á vefslóðinni www.axa-im.com.

1.63%

Gjöld tekin úr sjóðnum við ákveðnar tilteknar aðstæður
Afkomuþóknun

ekkert

Fyrri afkoma
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund
B Capitalisation USD (ISIN : IE0004324657)
Benchmark

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð.
Ávöxtun í fortíð er sýnd eftir frádrátt viðvarandi gjalda.Hvers kyns inngöngu-/
útgöngugjöld eru dregin frá útreikningnum.
Viðmiðunarávöxtun er gefin upp án skatts.
Undirsjóðurinn var stofnaður 01/10/1999 og hlutaflokkurinn 2000.
Fyrri ávöxtun hefur verið reiknuð út í USD og er sett fram sem hlutfall breytinga
á hreinu eignavirði undirsjóðsins í lok hvers árs.

%

Fyrir 13.07.2017 var viðmið sjóðsins Developed SmallCap vísitala S&P.
Núverandi viðmið er MSCI World Small Cap Index vísitalan.
A: Öllum fyrri árangri var náð við aðstæður sem ekki eiga lengur við.

Hagnýtar upplýsingar
Vörsluaðili:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Írlandi
Nánari upplýsingar:
Nánari upplýsingar um þennan undirsjóð, eins og útboðslýsinguna, síðasta
ársreikning og sex mánaða uppgjör, er hægt að fá ókeypis frá rekstrarfélagi
undirsjóðsins, aðalstjórnanda, dreifingaraðilum undirsjóðsins eða á netinu
á vefslóðinni www.axa-im.com. Þau skjöl eru fáanleg á ensku, dönsku,
hollensku, frönsku, þýsku, ítölsku, norsku, spænsku og sænsku.
Í boði eru fleiri hlutdeildarflokkar fyrir þennan undirsjóð. Nánari upplýsingar
um aðra hlutdeildarflokka er að finna í útboðslýsingunni sem er á vefslóðinni
www.axa-im.com.
Ítarlegar upplýsingar um nýjustu starfskjarastefnu rekstrarfélagsins eru birtar
á netinu á slóðinni https://www.axa-im.com/en/remuneration. Þar kemur
fram lýsing á starfskjörum og öðrum hlunnindum starfsmanna ásamt
upplýsingum um launanefndina. Rekstrarfélagið leggur til pappírseintak
ókeypis ef óskað er eftir því.
Birt hreint virði eigna:
Hreint eignavirði á hvert hlutdeildarskírteini er tiltækt á slóðinni
www.axa-im.com og á skráðri skrifstofu rekstrarfélagsins.

AXA Rosenberg Management Ireland Limited verður aðeins gert ábyrgt á
grundvelli hvers kyns fullyrðingar í skjali þessu sem er villandi, röng eða ekki
í samræmi við viðkomandi hluta útboðslýsingar undirsjóðsins.
Skipt á milli undirsjóða:
Handhafar hlutdeildarskírteina geta sótt um að hlutdeild í sérhverjum
undirsjóði verði breytt í hlutdeild í öðrum undirsjóði, að því gefnu að uppfyllt
séu skilyrðin fyrir aðgangi að hlutdeild, tegund eða undirtegund markhlutanna
með tilliti til þess undirsjóðs, á grundvelli viðkomandi virði hreinnar eignar
þeirra eins og hún er reiknuð þegar verðmat fer fram eftir að beiðni um
breytingu berst.
Kostnað við innlausn og áskrift sem tengist breytingunni má gjaldfæra á þann
eiganda hlutdeildarskírteinis sem tilgreindur er í útboðslýsingunni.
Nánari upplýsingar um hvernig á að skipta um deild er að finna í
útboðslýsingunni, þeim kafla sem fjallar um skiptingu á milli undirsjóða, en
hann er að finna á vefslóðinni www.axa-im.com.

Skattalöggjöf:
Um undirsjóðinn gilda skattalög og reglugerðir Írlands. Það fer eftir því í hvaða
landi aðsetur þitt er hvort það hefur áhrif á fjárfestingu þína. Til að fá nánari
upplýsingar skaltu leita ráða hjá skattaráðgjafa.

Ábyrgðaryfirlýsing:
Þessi undirsjóður er heimilaður í Írland og um hann gilda Central Bank of Ireland. AXA Rosenberg Management
Ireland Limited hefur starfsleyfi á Írlandi og lýtur eftirliti írska seðlabankans. Þessar upplýsingar um lykilfjárfesta
eru réttar þann 01/07/2019.

