BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. 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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AXA Framlington Biotech Fund
Aktiekategorie : AXA Framlington Biotech Fund R Accumulation USD (ISIN: GB00BZ3T0190)
Denna fond administreras av AXA Investment Managers UK Limited, del av AXA IM-koncernen

Mål och placeringsinriktning
Investeringsmål
Syftet med denna fond är att ge långsiktig kapitaltillväxt.
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier i börsnoterade företag och huvudsakligen (vilket
betyder minst 80 procent av tillgångarna) i bioteknik, genomik och i branschen
för medicinsk forskning, vilka fondförvaltaren bedömer kommer att ge en
avkastning över genomsnittet. Fonden investerar i företag oavsett storlek
och geografisk belägenhet, även om fonden tenderar att rikta in sig på USA,
då detta är den plats där de flesta bioteknikföretag finns. Fondförvaltaren
väljer ut aktier baserat på en analys av företagets ekonomiska ställning,
ledningskvalitet, förväntad vinst och tillväxtutsikter.
Fondförvaltaren kan efter eget gottfinnande välja vilka investeringar som ska
göras i fonden i linje med ovanstående placeringsinriktning och kan då väga
in NASDAQ Biotechnology Price Return Index.
NASDAQ Biotechnology Price Return Index är utformat för att mäta
avkastningen på NASDAQ-aktier i biotekniksektorn. Detta index representerar
bäst ett kärnkomponent av förvaltarens investeringsområde.
Fonden är aktivt förvaltad med referens till NASDAQ Biotechnology Price
Return index, som kan användas av investerare för att jämföra fondens
avkastning.
Distributionsinriktning
Intäkter på investeringar i fonden kommer att ackumuleras och påföras värdet
på din andel om du har ackumuleringsandelar.

Fondvaluta
Fondens referensvaluta är brittiska pund.
Enheten klassens valuta är US $.
Investeringsnivå
Denna fond är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom fem år.
Teckningsförfarande och inlösenregler
Order om köp, försäljning eller överföring av andelar i fonden måste inkomma
till administratören senast kl. 12.00 en arbetsdag, för att erhålla den dagens
fondkurs. Lägg märke till att om din order läggs av en förmedlare eller en
finansrådgivare kan det kräva extra handläggningstid.
Substansvärdet i denna fond beräknas dagligen.
Lägsta första investering: $ 1,000
Lägsta nästföljande investering: $ 100
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Riskkategorin beräknas genom att använda tidigare resultat och kan inte
vara en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.
Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan ändras med tiden.
Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.
Varför tillhör denna fond denna kategori??
Fondens kapital garanteras inte. Fonden investerar på finansmarknaderna
och använder tekniker och instrument som kan vara föremål för plötsliga och
omfattande variationer, vilket kan leda till betydande vinster eller förluster.

Ytterligare risker
Risk med en enda sektor: då den här fonden är investerad i en enda sektor,
kommer fondens värde att vara mer nära knutet till avkastningen från den
sektorn och det kan vara föremål för större värdeförändringar än i mer
diversifierade fonder.
Valutarisk: fonden har investeringar noterade i andra valutor än fondens
basvaluta. Därför kan valutafluktuationer göra att värdet på investeringarna
(och intäkter från dem) ökar eller minskar, något som påverkar fondens värde.
Ytterligare förklaringar om de risker som är förenade med en investering i
denna fond finns i prospektet.
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Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnader för att driva,
marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

ingen

Inlösenavgift

ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgift

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall är
avgifterna lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.
Beloppet för de årliga avgifterna grundas på kostnader för året fram till och
med december 2019. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den
omfattar inte:
2 Resultatrelaterade avgifter
2 Portföljens transaktionskostnader, utom i det fall då en tecknings- eller
inlösenavgift betalas av fondföretaget vid köp eller försäljning av andelar
i ett annat kollektivt fondföretag.
För mer information om avgifter, gå till AXA IM:s webbplats:
https://retail.axa-im.co.uk/fund-charges-and-costs samt avsnittet Avgifter
och kostnader i prospektet som finns på https://www.axa-im.co.uk.

1.82%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

ingen

Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Tidigare resultat anges efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings-/
inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.
Fonden lanserades den 31/12/2001 och andelen i 2016.
Tidigare resultat har beräknats i brittiska pund och uttrycks som en
procentuell del av fondens substansvärde vid årets slut.
Det jämförande indexet är NASDAQ Biotechnology Price Return Index.
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(ISIN: GB00BZ3T0190)
jämförelseindex

Praktisk information
Trustee:
NatWest
Trustee and Depositary Services Ltd.
Younger Building
1st Floor
3 Redheughs Avenue
Edinburgh
EH12 9RH
Ytterligare information:
Mer ingående information om denna fond, som till exempel prospekt samt
senaste hel- och halvårsrapport, kan erhållas kostnadsfritt från fondens
förvaltningsbolag, administratören, fondens distributörer eller på internet
https://www.axa-im.co.uk. Dessa dokument finns att få på engelska.
Fondens tillgångar och skulder är segregerade enligt brittisk lag och skyddas
därför från förluster som drabbar andra delfonder i AXA FRAMLINGTON
BIOTECH FUND.
Det finns flera andelsklasser i denna fond. För mer information om andra
andelsklasser, se prospektet, som finns på https://www.axa-im.co.uk.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy publiceras
på Internet på https://www.axa-im.com/en/remuneration. Den innehåller en
beskrivning av hur ersättning och förmåner tilldelas anställda samt
information om ersättningskommittén. På begäran tillhandahåller
förvaltningsbolaget en papperskopia kostnadsfritt.
Substansvärdets publicering:
Substansvärdet per andel finns på https://www.axa-im.co.uk och på sätet
för fondens förvaltningsbolag.
Skattelagstiftning:
Fonden är föremål för skattelagar och skattebestämmelser i Storbritannien.
Beroende på i vilket land du bor, kan detta få en inverkan på dina investeringar.
För mer information bör du kontakta en skatterådgivare.
Ansvarsfriskrivning:
AXA Investment Managers UK Limited kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens prospekt.

Byte mellan fonder:
Andelsägare kan ansöka om att konvertera sina andelar till andelar i en
annan fond, förutsatt att villkoren för att få tillgång till den önskade
andelsklassen uppfylls. En investering görs till målfondens substansvärde,
beräknat på den tillämpliga värderingstidpunkt som följer efter att
bytesbegäran inkommit.
Kostnaderna för inlösen och teckning vid konvertering kan tas ut av
andelsägaren enligt vad som anges i prospektet.
För mer uppgifter om hur man byter fond, se avsnittet i fondens prospekt
med rubriken ”Kan jag byta andelar och vilka är konsekvenserna?”, som
finns på https://www.axa-im.co.uk.

Denna fond är auktoriserad i Storbritannien och tillsyn utövas av den brittiska finansinspektionen Financial
Conduct Authority (FCA). AXA Investment Managers UK Limited är auktoriserat i Storbritannien och tillsyn utövas
av Financial Conduct Authority (FCA). Dessa basfakta för investerare gäller per den 13/03/2020.

