
 

 

 

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 denna information så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

IIFL Fund – IIFL India Equity Opportunities Fund  

Klass R USD – LU1820743653 
Detta är en delfond i IIFL FUND 

som förvaltas av MDO Management Company S.A. 

Mål och placeringsinriktning 

Mål 

Målet för delfonden är att öka värdet på din investering på lång sikt. 

Placeringsinriktning 

Den strävar efter att åstadkomma detta genom att investera i aktier 

och relaterade värdepapper, främst i Indien. Dessa kan vara aktier i 

indiska företag eller andra företag vars tillväxt till största delen 

förväntas komma från affärsverksamhet i Indien. Den avser att alltid 

investera i ungefär 20–30 aktier som omfattar olika branscher. Den kan 

även investera i andra investeringsfonder som har ett liknande 

 

mål och inte innebär väsentligt högre risk än delfonden. Den kan även 

använda terminer och optioner, men bara för att bidra till effektiv 

förvaltning av portföljen.  

Delfonden förvaltas aktivt och använder endast MSCI India Index som 

jämförelseindex för att jämföra resultatet. Investeringsförvaltaren kan 

efter eget gottfinnande investera i företag eller sektorer som inte ingår 

i jämförelseindexet för att dra nytta av specifika 

investeringsmöjligheter. Detta innebär att delfondens avvikelse från 

jämförelseindexet MSCI India Index kan vara betydande. 

Investeraren kan teckna, konvertera och lösa in andelar varje bankdag 

i Luxemburg, Indien och Singapore. 

Intäkter från denna andelsklass återinvesteras (ackumuleras). 

Rekommendation 

Delfonden är mest lämplig för investerare som investerar på lång sikt. 

Risk-/avkastningsprofil 

1 2 3 4 5 6 7 

Vad betyder denna samlingsindikator? 
 Beräkningen av riskindikatorn baseras på uppskattade och 

historiska uppgifter som kan vara en otillförlitlig indikation på 

delfondens framtida riskprofil. 

 Det finns ingen garanti för att den riskkategori som visas förblir 

oförändrad. Delfondens riskindikator kan ändras med tiden. 

 Den lägsta kategorin för riskindikatorn innebär inte att 

investeringen är riskfri. 

 Delfonden IIFL Fund - IIFL India Equity Opportunities Fund 

klassas som kategori 6 på grund av dess investeringar i indiska 

företag. 

 Din inledande investering är inte garanterad eller skyddad. 

Vilka risker omfattas inte av denna samlingsindikator? 

 Värdet på aktier kan både stiga och falla som reaktion på 

resultatet för enskilda företag och allmänna 

marknadsförhållanden. 

 

Lägre risk Högre risk 

Potentiellt lägre avkastning Potentiellt högre avkastning 

 

 Rörelser i valutakurser kan påverka avkastningen på din 

investering negativt. 

 Delfondens exponering mot ett enskilt land, som kan vara utsatt 

för särskilda politiska och ekonomiska risker, kan göra delfonden 

mer volatil än brett diversifierade fonder. 

 Tillväxtmarknader kan vara föremål för större risker, inklusive 

mindre utvecklade rutiner för förvaring, lagstadgad reglering och 

avvecklingsrutiner, större ekonomisk och politisk instabilitet, 

högre volatilitet och lägre likviditet än värdepapper på andra 

marknader än tillväxtmarknader. 

 Användning av derivat kan innebära en högre risknivå. Små 

rörelser i kursen på en underliggande investering kan leda till en 

oproportionerligt stor rörelse i kursen på derivatinstrumentet. 

 Det kan hända att en organisation som fonden handlar tillgångar 

eller derivat med eventuellt inte kan fullgöra sina åtaganden, 

vilket kan leda till förluster för delfonden. 

 Fel eller bristfälliga processer, system och kontroller, den 

mänskliga faktorn eller katastrofer kan leda till betydande 

förluster. 

 Fullständig information om riskerna som rör delfonden beskrivs i 

prospektet. 



 

 

Avgifter 
 

De avgifter som bärs av investeraren används för driften av delfonden, 

inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar 

investeringens potentiella tillväxt. 

De tecknings- och inlösenavgifter som visas motsvarar en högsta 

procentsats som kan dras av från investerarens kapital som 

investerats i delfonden. I vissa fall kan investeraren betala mindre. 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället 

Teckningsavgift  5,00 % 

Inlösenavgift 0,00 % 

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de 

investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut. 

Avgifter som debiteras fonden under året 

Förvaltningsavgift 2,36 % 

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter 

Resultatbaserad avgift Ingen 

Investeraren kan kontakta sin ekonomiska rådgivare eller mellanhand 

för information om de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna. 
Denna andelsklass kan konverteras till andelar i samma delfond eller 

en annan delfond. En maximal konverteringsavgift på 0,50 % debiteras 

för konvertering av andelar. 

Siffran för årliga avgifter som anges här är en skattning av avgifterna, 

eftersom denna andelsklass inte funnits ett helt år. Följaktligen saknas 

det tillräckligt med uppgifter. Fondens årsrapport kommer för varje 

räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. 

Denna procentsats innefattar inte följande: 

 Avgifter för värdepapperstransaktioner, med undantag för 

tecknings- och inlösenavgifter som betalas av fondföretaget när 

andelar i andra fondföretag köps eller säljs. 
 

Mer information om avgifter finns under rubriken ”Avgifter och 

kostnader” i prospektet för IIFL FUND, som finns tillgängligt på 

förvaltningsbolagets säte och på www.iiflamc.com/international. 

Tidigare resultat 

 

 

Delfonden lanserades 2019-01-29 genom en fusion med Ashburton 

Investments SICAV - India Equity Opportunities Fund, ett 

luxemburgskt fondföretag. Resultaten avseende perioder före detta 

datum avser därför resultatet för Ashburton Investments SICAV - India 

Equity Opportunities Fund. Kostnads- och avgiftsstrukturen för 

Ashburton Investments SICAV – India Equity Opportunities Fund 

skiljer sig något från delfondens kostnads- och avgiftsstruktur.  

Denna andelsklass skapades 2019. 

Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat. Alla 

avgifter, förutom tecknings- och inlösenavgifter, har tagits med i 

beräkningen. 

 

Praktisk information 

Förvaringsinstitut 

Quintet Private Bank (Europe) S.A. 

Ytterligare information och kursernas tillgänglighet 

Ytterligare information om fonden, kopior av prospektet, dess senaste 

års- och halvårsrapport och de senaste kurserna på andelar i IIFL 

FUND kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolagets säte eller på 

www.iiflamc.com/international. 

Prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten för IIFL FUND 

finns på engelska. Förvaltningsbolaget kan ge information om andra 

språk som dessa dokument finns tillgängliga på. 

Närmare information om förvaltningsbolagets aktuella 

ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och 

förmåner beräknas, finns på http://www.mdo-

manco.com/remuneration-policy. En papperskopia kan erhållas 

kostnadsfritt på begäran. 

Ansvar 

MDO Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett 

påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt 

med de relevanta delarna i delfondens prospekt. 

 

Beskattning 

IIFL FUND omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg. 

Investerarens skatterättsliga hemvist kan påverka investerarens 

personliga skattesituation. 

Specifik information 

Delfonden IIFL Fund - IIFL India Equity Opportunities Fund kan även 

emittera andra andelsklasser. 

Information om andra andelsklasser som kan marknadsföras i ditt land 

finns hos förvaltningsbolaget. 

Detta faktablad med basfakta för investerare ger information om en 

delfond i IIFL FUND som kan bestå av flera delfonder. Prospektet och 

års- och halvårsrapporterna utarbetas för hela IIFL FUND. 

Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag, så att 

åtagandena och skulderna för en delfond inte påverkar övriga 

delfonder. 

Investeraren har rätt att konvertera sin investering från andelar i en 

delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. 

Investeraren kan få information om teckning, inlösen och konvertering 

i prospektet för IIFL FUND. 

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

MDO Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2020. 
 

 

Klass R USD MSCI India Index (USD)

(1) De tidigare resultat som visas fram till och med 2018 är resultaten för Ashburton Investments SICAV – 
India Equity Opportunities Fund – klass R (LU0993992873) som skapades 2012. 
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