
Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens
opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne
træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering

LUXEMBOURG SELECTION FUND – Lundgreen´s China Fund, afdeling i LUXEMBOURG SELECTION FUND,
klasse A (ISIN: LU1336820821)
Denne afdeling forvaltes af UBS Third Party Management Company S.A., som er en del af UBS AG.

Mål og investeringspolitik

Målet for underfondens investeringspolitik er at opnå
langsigtet kapitalvækst, hovedsagelig gennem investering i
aktier eller aktierelaterede værdipapirer udstedt af kinesiske
virksomheder. Investeringseksponering mod aktier udstedt af
disse virksomheder kan opnås direkte gennem investering i
sådanne aktier eller indirekte gennem investering i andre
omsættelige værdipapirer, derivater eller andele i kollektive
investeringsordninger. Underfondens kapitalandele i kinesiske
virksomheder kan bestå af China A-aktier, som kan omfatte,
men ikke er begrænset til dem, der handles via Stock Connect.

Underfonden kan endvidere som supplement investere sine
nettoaktiver i kinesiske obligationer som f.eks.
erhvervsobligationer samt statsobligationer og værdipapirer
med sikkerhed i aktiver. Der vil endvidere blive foretaget
investeringer i aktier, amerikanske depotbeviser, obligationer,
der kan konverteres til aktier, aktieindekserede obligationer og
andelsbeviser. Eksponeringen mod værdipapirer med sikkerhed
i aktiver noteret på fondsbørsen i New York vil ikke udgøre
mere end 15% af underfondens aktiver.

Med hensyn til detaljerede oplysninger om de foran nævnte
(og/eller yderligere) muligheder for at investere i fonden
henvises til det aktuelle salgsprospekt.

Investorer kan på anmodning tegne, konvertere og indløse
aktier på daglig basis, der er værdiansættelsesdag, som
nærmere fastsat i fondens prospekt.

En klasse af akkumulerende andele giver ikke indtægter, men
geninvesteres.

Risk/reward-profil
Lavere risiko Højere risiko

Typisk lavere afkast pisk højere afkast

1 2 3 4 5 6 7
Flere oplysninger om denne rating
5 Vurderingen er baseret på prisudsving i de sidste fem år.
5 Tidligere data, der anvendes ved beregningen af SRRI, er ikke

nødvendigvis en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
5 Der er ingen garanti for, at bedømmelsen forbliver uændret,

og indplaceringen kan ændre sig over tid.
5 Den laveste vurdering er ikke ensbetydende med en risikofri

investering. Forskellene mellem vurderingerne er ikke baseret
på en simpel skala. 2 er ikke dobbelt så risikabel som 1.
Forskellen mellem 1 og 2 er muligvis ikke den samme som
forskellen mellem 2 og 3. Bedømmelsen er ikke et mål, og
investeringsstrategien administreres ikke i forhold til
bedømmelsen. Bedømmelsen er en absolut indikator for
risiko.

Hvorfor er denne fond i Kategori 7?
Fonden er eksponeret i aktier og fastforrentede papirer fra
kinesiske virksomheder og kan være genstand for store udsving

i værdien. Risikokategorien er således bestemt af kinesiske
markeds- og valutakursudsving.

Yderligere væsentlige risici:
5 En del af fonden vil kunne investeres i mindre likvide

instrumenter, hvis priser kan svinge under visse
markedsforhold.

5 En mindre benyttelse af direkte handlede instrumenter
udsætter fonden for mindre potentiel risiko for misligholdelse
fra modpartens side.

5 Der er ingen kapitalgaranti for dette produkt, så investorerne
kan miste hele deres investering

5 En vis investering i gældsinstrumenter betyder, at der er en vis
eksponering til risikoen for, at en udsteder misligholder sine
forpligtelser. Emerging-markets obligationer anses for at have
en betydelig kreditrisiko.



Gebyrer
De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale omkostningerne ved at drive afdelingen, herunder udgifter til markedsføring og
udlodning. Gebyrerne reducerer den potentielle vækst i din investering.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr 0.00%

Udtrædelsesgebyr 0.00%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres / før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer 1.61%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige
omstændigheder
Resultatbetinget honorar ingen

Etableringsgebyret og udtrædelsesgebyret angives som
maksimumbeløb. I visse tilfælde er beløbet lavere – kontakt
eventuelt din finansielle rådgiver.

De løbende gebyrsatser er skønsmæssigt fastsat, da der ikke
foreligger historiske data. Når der foreligger data, vil de
løbende gebyrsatser blive beregnet, og disse vil derfor kunne
afvige fra de skønsmæssigt fastsatte. Følgende er ikke
omfattet:
5 Porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde, hvor

et etablerings-/udtrædelsesgebyr er betalt af afdelingen ved
køb eller salg af andele i en anden kollektiv
investeringsordning.

Se flere oplysninger i afsnittet om gebyrer i fondens prospekt,
som findes på www.ubs.com/third-party-man-co-policies.

Tidligere resultater

De historiske tal er endnu for utilstrækkelige til at give en
brugbar indikation af tidligere resultater

%
 a

fk
as

t

Klassen blev lanceret i 2016

Praktiske oplysninger
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.

Yderligere information
Information om LUXEMBOURG SELECTION FUND, dens
afdelinger og tilgængelige klasser af andele, det fuldstændige
prospekt samt de seneste års- og halvårsrapporter fås uden
beregning på engelsk fra Fund Management Company, den
centrale administrator, depotbanken, fondens distributører eller
online på www.ubs.com/third-party-man-co-policies. Der
findes også andre dokumenter.
Valuta for andelsklassen er EUR. Kursen offentliggøres på alle
bankdage og kan ses på www.fundsquare.net.
Eksisterende investorer kan skifte mellem afdelingerne i
paraply-fonden og/eller klasser af andele til ombygningsgebyret
angivet nedenfor.

Skattelovgivning
Afdelingen er underlagt skattelovgivningen og reguleringen i
Luxembourg. Afhængigt af dit bopælsland kan dette påvirke
din investering. Det anbefales at kontakte en skatterådgiver for
yderligere oplysninger.

Ansvarserklæring
UBS Third Party Management Company S.A. kan kun holdes
ansvarlig på basis af udsagn i dette dokument, der er
vildledende, upræcise eller i modstrid med de relevante dele af
prospektet for fonden.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
UBS Third Party Management Company S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af tilsynsmyndigheden Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 18/01/2016.


