
 

 

 

 
 

 

1 

 

 

Global Evolution Funds 

Société d'Investissement à Capital Variable 

Registered office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg No. B 157.442 

(the “Fund”) 

 

 

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF: 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EMERGING MARKETS LOCAL DEBT 

 

 

All capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning ascribed to same 

in the prospectus. 

 

Luxembourg, August 2018 

 

Dear Shareholder, 

 

Pursuant to the articles of incorporation of the Fund (the "Articles") and to the chapter 

“Merger or Liquidation of Sub-Funds” of the Prospectus of the Fund, the Board of Directors 

of the Fund has decided to merge the sub-fund Global Evolution Funds – EM Local Debt (the 

“Merging Sub-Fund”) into the sub-fund Global Evolution Funds – Emerging Markets Local 

Debt (the “Receiving Sub-Fund”) by merging all the assets and liabilities of the Merging 

Sub-Fund into the Receiving Sub-Fund, in accordance with the Chapter “Merger or 

Liquidation of Sub-Funds” of the Fund’s Prospectus (the “Merger”). 

 

1. Rationale of the Merger 

 

The Board of Directors of the Fund considers that the net assets value of each class of the 

Merging Sub-Fund, that was previously collectively at a level which allowed the Investment 

Manager of the Fund to fully implement the investment strategy of the Sub-Fund, has 

drastically decreased over time below the minimum level for the Merging Sub-Fund to be 

operated in an economically efficient manner. Consequently, the present net asset value level 

does not allow, any longer, the implementation of the investment strategy of the Sub-Fund. 

 

The Board of Directors of the Fund has identified the Receiving Sub-Fund as being the 

relevant Sub-Fund for the purpose of the Merger because: 

 

- The Merging Entities present broadly similar investment objectives and policies; 

- The Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund will have similar Share Classes; 

- The shareholders of the Merging Sub-Fund will benefit from a lower total expense 

ratio in the Receiving Sub-Fund as the total expense ratio is capped; 

- The Receiving Sub-Fund will offer a greater asset base which will impact favourably 

the total expense ratio of all Share Classes of the Receiving Sub-Fund; 

- The fees of the Receiving Sub-Fund will be lower than the fees of the Merging Sub-

Fund.  
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So, the Board of Directors considers that the Merger will be in the best interest of the 

shareholders of the Merging Entities, which are expecting to benefit from the potential 

increased scale of the investments in the Receiving Sub-Fund and/or additional operational 

efficiencies.  

 

2. The Merger 

 

In the context of the Merger, the assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will be 

allocated to the Receiving Sub-Fund. 

 

 On the Effective Date, all assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will 

be transferred to the Receiving Sub-Fund. 

 

 Any accrued income relating to the Merging Sub-Fund and its Share Classes 

at the time of the Transaction will be accounted for an on-going basis after 

the Transaction in the net asset value per Share for the Receiving Sub-Fund 

and its Share Classes. 

 

 Shares in the Merging sub-fund will be cancelled, and Shareholders will be 

issued Shares in the Receiving Sub- Fund, which will be issued without 

charge, without nominal value and in registered form. As a result of the 

Merger, the Merging Sub-Fund shall, ipso jure, cease to exist and all Shares 

in issue shall be cancelled as result of the Merger. 

 

 The number of shares that Shareholders will be allocated in the Receiving 

Sub-Fund will correspond to the number of shares in the Merging sub-fund. 

Shareholders of the Merging Sub-Fund shall automatically be registered in 

the Fund’s shareholders register as shareholders of the Receiving Sub-Fund 

of the respective share class. 

 

 All outstanding liabilities of the Merging Sub-Fund will be determined on the 

Transfer Date. Generally, these liabilities comprise fees and expenses which 

have accrued and are or will be reflected in the net asset value per share. Any 

additional liabilities incurred after the Transfer Date will be borne by the 

Receiving Sub-Fund. 

 

Further details on the Receiving Sub-Fund are given in the current Prospectus of the Fund and 

in key investor information documents relating to Share Classes of such Receiving Sub-Fund, 

as published on www.globalevolutionfunds.com. 

 

Ernst & Young, the auditor of the Fund, will issue a report on the Merger (namely “Report of 

the Independent Auditor” relating to the proposed merger between GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS – EM LOCAL DEBT and GLOBAL EVOLUTION FUNDS – EMERGING 

MARKETS LOCAL DEBT) which shall include a validation of the 1) the criteria adopted for 

the valuation of the assets and/or liabilities for the purposes of calculating the Merger 

exchange ratio, 2) where applicable, the cash payment per unit and 3) the calculation method 

for determining the Merger exchange ratio. 

 

http://www.globalevolutionfunds.com/
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3. Merger Date 

 

The Merger will be effective on 4 October 2018 (the ”Effective Date”).  

 

The Transaction will not subject the Merging Sub-Fund or the Receiving Sub-Fund to taxation 

in Luxembourg.  Investors may however be subject to taxation in their tax domiciles or other 

jurisdictions where they pay taxes. 

 

As tax laws differ widely from country to country, we recommend that you consult your tax 

advisers as to the tax implications of the Transaction specific to your individual case. 

 

Shareholders are invited to consult their financial advisor for more information. 

 

4. Shareholder's Rights 

 

On the Effective Date, all Shareholders who have not requested redemption or conversion of 

their Shares up until the Cut-Off Point (as defined below) will receive an equal number of 

shares of the corresponding class of shares in the Receiving Sub-Fund (details of the shares 

you will receive in the Receiving Sub-Fund are set out in the table above in Appendix II.). The 

specific features of the relevant Share Classes of the Receiving Sub-Fund are set out in 

Appendix II. 

 

For the avoidance of doubt, Shareholders will continue to hold shares in a Luxembourg 

regulated investment company and will benefit from the general safeguards applicable to 

UCITS. 

 

Further, Shareholders may continue to participate and exercise their voting rights in 

shareholder meetings, request redemption and conversion of their shares on any dealing day as 

set out in the Receiving Sub-Fund's prospectus and articles of incorporation. 

 

Please refer to Appendix I for the principal differences between the Merging Sub-Fund and 

the Receiving Sub- Fund, as disclosed in the Prospectus. 

 

5. Cut-Off Point for dealing in the Merging Sub-Fund 

 

Subscriptions, redemptions or conversion of shares in the Merging Sub-Fund will be 

suspended/closed on 28 September 2018, after 12:00 pm (Luxembourg time).  

 

 

Shareholders of the Merging Sub-Fund who do not agree to the changes as described above 

may redeem or convert Shares into another Sub-Fund free of any charges until 28 September 

2018, before 12:00 pm (Luxembourg time). 

 

Such instruction must be received in writing by The Bank of New York Mellon S.A./N.V, 

Luxembourg Branch, acting as Registrar and Transfer Agent of the Fund, at the above address 

(or by fax to the attention of Transfer Agency, fax number: +352 24 52 42 10 by 28 

September 2018, before 12:00 pm (Luxembourg time), at the latest). 

 

After that date, redemptions and conversions of shares of the Merging Sub-Fund will be 

closed/suspended.  
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Any Shareholder of the Merging Sub-Fund who does not request a redemption or a conversion 

by 28 September 2018 before 12:00 pm (Luxembourg time) will have his/her/its shares 

exchanged for shares of the Receiving Sub-Fund, as described above.   

 

6. Additional Information 

 

Any legal, advisory or administrative costs associated with the preparation and the completion 

of the Merger will be borne by Global Evolution group.  

 

Availability of Documents 

 

Shareholders who wish to obtain a free copy of the Report of the Independent Auditor relating 

to the proposed merger, of the document concerning the Terms and Conditions of the Merger, 

of the statement made by the depositary of the Merging and the Receiving Sub-Funds on the 

Merger, of the new Prospectus of the Fund or having any question relating to the above 

changes should not hesitate to contact their financial advisor or the Registrar and Transfer 

Agent of the Fund at +352 24 52 57 08. 

 

The relevant KIIDs of the Receiving Sub-Fund are enclosed in Appendix III. You are strongly 

advised to read the KIIDs. 

 

Contact information 

 

If you have any questions or concerns about the Transaction, please contact the Registrar and 

Transfer Agent of the Fund at +352 24 52 57 08. 
 

 

 

The Board of Directors of Global Evolution Funds 

 

 



 

 

 

 

5 

 

Appendix I 

 

Similarities and differences between Sub-Funds 

 

 

The following table illustrates the similarities and the differences between the investment 

objectives and principles of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund: 

 

 GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS 

– EM LOCAL DEBT 

GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS – EMERGING 

MARKETS LOCAL DEBT 

Category of Fund UCITS UCITS 

Fund Structure SICAV SICAV 

Domicile Luxembourg Luxembourg 

Regulator CSSF CSSF 

Management 

Company 
Global Evolution Manco Global Evolution Manco 

Investment 

Manager 

Global Evolution 

Fondsmæglerselskab 

Global Evolution 

Fondsmæglerselskab 

Depositary, Central 

Administration, 

Registrar and 

Transfer Agent 

The Bank of New York Mellon 

SA/NV, Luxembourg Branch 

The Bank of New York Mellon 

SA/NV, Luxembourg Branch 

Auditor Ernst & Young S.A. Ernst & Young S.A. 

Legal Advisor Elvinger, Hoss & Prussen Elvinger, Hoss & Prussen 

Investment objective 

and policy 

The investment objective of the 

Sub-Fund is to create returns by 

utilizing a diversified selection 

of investment opportunities 

within Emerging Markets Local 

Currency Debt. To achieve this 

objective the Investment 

Manager will mainly invest in a 

range of traditional transferable 

and listed debt securities issued 

in emerging markets local 

currency by emerging markets 

sovereigns, supra-nationals 

and/or multilaterals and in 

The investment objective of the Sub-

Fund is to create long term returns by 

investing in fixed income and 

currency instruments utilizing a 

diversified selection of strategies 

within emerging markets. 

 

The Sub-Fund invests at least 80% of 

its net assets in local currency 

denominated fixed income and 

currency instruments issued by 

emerging markets governments, 

sovereigns, supra-nationals, quasi- 

sovereign agencies and/or 
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currency instruments. 

 

Derivative instruments will 

mainly be used for hedging 

purposes. Derivatives may also 

be used for investment purposes 

to take currency risk. 

 

multilaterals. 

 

To achieve its investment objective, 

the Sub-Fund will invest in a range of 

primarily traditional transferable 

securities denominated in emerging 

markets domestic currencies and 

derivative financial instruments. 

 

Derivative financial instruments 

include currency forwards, non-

deliverable forwards, currency 

options and interest rate swaps. 

Derivative instruments are mainly 

utilized for hedging purposes and/or 

on an ancillary basis for investment 

purposes, efficient portfolio 

management and/or to manage foreign 

exchange risks. 

 

The Sub-Fund may purchase 

securities of various maturities but 

expects to maintain an average 

portfolio duration that normally varies 

within two years (plus or minus) of 

the duration of the benchmark. 

 

 

The Sub-Fund will not invest in asset 

backed or mortgage backed securities 

in order to achieve its objective. 

 

Main risks Factors 

 

Specific risks inherent with 

investing in the Sub-Fund are: 

changes in legislation, 

counterparty, credit and market, 

derivatives, liquidity and 

settlement, emerging market, 

currency, market crisis and 

governmental intervention, 

management and lower rated and 

higher yielding debt risks 

 

Specific risks inherent with investing 

in the Sub-Fund are: changes in 

legislation, counterparty, credit and 

market, derivatives, liquidity and 

settlement, emerging market, 

currency, market crisis and 

governmental intervention, 

management and lower rated and 

higher yielding debt risks 

 

Risk Management 

Method 

 

The Sub-Fund employs a relative 

Value at Risk approach to 

calculate global exposure. 

Reference portfolio for 

calculating relative Value at 

Risk: 

50% JP Morgan Emerging Local 

The Sub-Fund employs a relative 

Value at Risk approach to calculate 

global exposure. 

Reference portfolio for calculating 

relative Value at Risk: 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged 
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Market Bond ELMI Plus 

Composite in EUR; 

50% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged"  

Leverage Level 

 

The expected level of leverage is 

250% of the Net Asset Value of 

the Sub-Fund, although it is 

possible that leverage might 

significantly exceed this level 

from time to time. The use of 

derivatives can have a major 

impact, either positive or 

negative, on the value of the 

Sub-Fund's assets. 

The above level of leverage has 

been calculated using the sum of 

notionals of the derivatives used. 

This percentage figure expresses 

by how much the Sub-Fund's 

portfolio would rise or fall if 

derivative 

positions were to be used. To 

determine the leverage 

percentage, the sum of notionals 

of the 

derivatives are calculated and 

compared with the Net Asset 

Value. 

The expected level of leverage is 

250% of the Net Asset Value of the 

Sub-Fund, although it is possible that 

leverage might significantly exceed 

this level from time to time. The use 

of derivatives can have a major 

impact, 

either positive or negative, on the 

value of the Sub-Fund's assets. The 

above level of leverage has been 

calculated using the sum of notionals 

of the derivatives used. This 

percentage figure expresses by how 

much the 

Sub-Fund's portfolio would rise or fall 

if derivative positions were to be 

used. To determine the leverage 

percentage, the sum of notionals of 

the derivatives are calculated and 

compared with the Net Asset Value. 

Investor Profile 

The Sub-Fund is suitable for 

medium to long-term investors 

seeking higher returns. Given the 

high level of risk involved, the 

Sub-Fund is only suitable for 

investors who have experience in 

investing in the instruments set 

out above and who are able to 

sustain significant medium-term 

loss. 

The Sub-Fund is suitable for medium 

to long-term investors seeking higher 

returns. Given the high level of risk 

involved, the Sub-Fund is only 

suitable for investors who have 

experience in investing in the 

instruments set out above and who are 

able to sustain significant medium-

term loss. 

Reference Currency EUR EUR 

Benchmark 

50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 

50% JPM GBI-EM Global 

Diversified TR (EUR) 

 

100% JP Morgan GBI-EM Global 

Diversified EUR unhedged 

 

Investment horizon 3 years 3 years 

Cut-off time for 

subscriptions, 

12 noon (Luxembourg time) on 

the relevant Valuation Day 

12 noon (Luxembourg time) on the 

relevant Valuation Day 
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conversions and 

repurchases 

Registration 

Markets 

Luxembourg, Austria, Belgium, 

Finland, UK, Germany, 

Switzerland, Denmark, Spain, 

Sweden, France, Italy, 

Netherlands (only for EM Local 

Debt Class R EUR), Norway 

Luxembourg,  Finland 

Upcoming 

registration activity  
 

Countries to be notified with, in 

advance of the Effective Date are: 

 

Austria, Belgium, ,  UK, Germany, 

Switzerland, Denmark, Spain, 

Sweden, France, Italy Norway and the 

Netherlands (only for Emerging 

Market Local Debt Class R EUR) 
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Appendix II 

 

Similarities and differences between Share Classes within the Sub-Funds 

 

The following table illustrates the similarities and the differences between the Share Classes 

of the Merging Sub-Fund and of the Receiving Sub-Fund*: 

 

 

Sub-funds GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS   

- EM Local Debt 

GLOBAL EVOLUTION 

FUNDS  

 - Emerging Markets Local 

Debt 

ISIN Code LU0616502455 LU0616502372 LU1405028983 LU1405031185 

Investors Type Retail Professional 

/Institutional 

Retail Professional 

/Institutional 

Share Class Name Class R Shares Class I Shares Class R Shares Class I Shares  

Currency EUR EUR EUR EUR 

Distribution Policy Accumulation Accumulation Accumulation Accumulation 

Placement Fee Up to 5% N.A. Up to 5% N.A. 

Investment 

Management Fee 

(p.a.) 

Up to 1.35% Up to 0.85% Up to 1.35% Up to 0.85% 

Performance Fee (p.a.) Up to 5% Up to 5% Up to 5% Up to 5% 

Fixed Administration 

Fee 

Up to 0.60% Up to 0.50% Up to 0.60% Up to 0.50% 

SRRI 4 4 4 4 

Ongoing Charges 1.80% 1.20% 1.80%** 1.20%** 

* The Share Classes of the Receiving Sub-Fund will be created and launched on the Effective Date. 

** The ongoing charges for these Share Classes are estimated. 
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Appendix III 

 

KIIDs of the Receiving Sub-Fund after the Merger 

 



 

 

  
 

Basfakta för investerare 
Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att 
läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 
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Emerging Market Local Debt – R Andelsklass (EUR), 
en Delfond som tillhör Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405028983 

Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget Global Evolution Manco S.A. ("Förvaltningsbolaget"). 

Mål och placeringsinriktning 
 

Delfondens investeringsmål är att skapa långsiktig avkastning. För att uppnå 

detta mål investerar delfonden huvudsakligen i ett urval av traditionella 

överlåtbara och börsnoterade räntepapper som ges ut av 

tillväxtmarknadsstater, överstatliga och/eller multilaterala organ samt i 

finansiella derivatinstrument.  

 

Delfonden investerar minst 80 procent av nettotillgångarna i räntepapper 

noterade i lokal valuta och valutainstrument som ges ut av 

tillväxtmarknadsstater, överstatliga organ, halvsuveräna och/eller 

multilaterala organ. 

Delfondens referensmått är: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged. Detta referensmått har bestämts av Delfondens förvaltningsbolag 

och kan komma att ändras. Delfondens målsättning är inte att återskapa 

referensmåttet utan syftar till att uppnå absolut avkastning som är 

oberoende avreferensmåttet. Delfonden kan utföra derivattransaktioner i 

syfte att säkra positioner eller för att öka avkastningen. Inom dessa ramar 

väljer förvaltningsbolaget ut Delfondens särskilda tillgångar.   

Delfonden ger ingen utdelning, utan behåller inkomster för att öka 

andelarnas värde. 

Denna Delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina 

pengar från Delfonden inom en kortare period än 3 år. 

Investerare kan teckna, konvertera och lösa in andelar varje bankdag i 

Luxemburg och i Tyskland (Frankfurt am Main) fram till kl. 12.00 (luxemburgsk 

tid) på den berörda värderingsdagen, förutom den 24 december och 

långfredagen. 

 

Risk/avkastningsprofil  
 

 

Lägre möjlig avkastning 

 

Högre möjlig avkastning 

Lägre risk (inte riskfri)  Högre risk 

 

 

Denna indikator bygger på historiska data och kan inte användas för att 

förutsäga delfondens framtida utveckling. Delfondens position på riskskalan 

kan förändras i framtiden och ger inga garantier. Det lägsta riskbetyget 

innebär inte att fonden är riskfri. 

Den här Delfonden tillhör riskkategori 4  

På grund av beräkningsmodellen för Delfonden kan det vara så att inte alla 

risker tas i beaktande vid placeringen av Delfonden i en viss riskkategori. En 

omfattande beskrivning av riskerna ges i avsnittet "Investeringsrisker" i 

prospektet. Följande risker följer inte direkt av Delfondens riskkategorisering 

men kan ändå ha betydelse för Delfonden: 

 Delfonden kan investera delar av dess tillgångar i skuldförbindelser som 

emitterats av stater eller företag. Emittenterna av sådana 

skuldförbindelser kan bli insolventa vilket kan resultera i en partiell eller 

fullständig förlust av värdet på deras skuldförbindelser. 

 Delfonden investerar i tillgångar på den den internationella 

valutamarknaden vilket kan innebära både ökade möjligheter och ökad 

risk för förlust på grund av fluktuationer i valutakurser. 

 Delfonden kan använda sig av derivat i enlighet med vad som anges ovan 

under “Mål och Placeringsinriktning”. Detta medför såväl ökade 

möjligheter som ökad risk för förluster. Användningen av derivat för 

säkring mot förluster kan även minska vinstmöjligheterna för Delfonden. 

 Likviditetsrisk: Låg likviditet innebär att det finns brist på köpare eller 

säljare och att fonden kan få problem med att köpa eller sälja tillgångar. 

 Förvaring av tillgångar kan, särskilt utomlands, medföra risker för förluster 

på grund av att förvaringsinstitut eller underförvaringsinstitut blir 

insolventa, om de bryter mot sina förpliktelser eller förfar oredligt. 

 Delfonden kan komma att utsättas för bedrägeri eller andra kriminella 

handlingar. Den kan också drabbas av förluster på grund av missförstånd 

eller misstag av förvaltningsbolagets anställda eller tredje man eller 

drabbas av skada orsakad av externa omständigheter som 

naturkatastrofer. 

  



 

 

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Dessa basfakta för 

investerare är korrekta och gäller per den 2018-08-20. 
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Avgifter 

 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället 

Insättningsavgift 5.00% 

Uttagsavgift 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: 

Årlig avgift 1.95% 

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift 5,00 %*  

* av överavkastningen av substansvärdet per andel 100 % JPM® GBI-

EM Global Diversified EUR unhedged, föremål för High Water Mark 

(dvs. det högsta substansvärdet per andel vid utgången av en 

tidigare resultatperiod). 

Under det senaste räkenskapsåret motsvarade den 

resultatrelaterade avgiften  (uppskattning) av andelsklassens 

substansvärde.  
 

Kostnaderna för den löpande förvaltningen och förvaringen av delfondens 

tillgångar liksom distributionen av andelar finansieras av avgifter och andra 

kostnader. Stigande kostnader minskar vinstmöjligheterna för dig. 

Tecknings- och inlösenavgifter visas som maximibelopp. Du kan få reda på 

de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna från din finansiella rådgivare 

eller distributör.    

Ingen avgift tillkommer vid konvertering av andelar från en av delfondens 

andelsklasser till en annan andelsklass i delfonden eller i en annan delfond. 

Den årliga avgiften är en uppskattning. Eftersom fondens organisatoriska 

struktur har ändrats, används en uppskattning. Fondföretagets årsrapport 

för varje räkenskapsår innehåller närmare uppgifter om de exakta 

avgifterna.  De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat. I siffran 

för årliga avgifter ingår inte resultatrelaterade avgifter och avgifter för köp 

och försäljning av tillgångar (kostnader för portföljtransaktioner), förutom 

för tecknings- och inlösenavgifter som delfonden betalar när den köper eller 

säljer andelar i andra fondföretag. Årsredovisningen innehåller information 

om de exakt beräknade kostnaderna. Ytterligare information om kostnader 

ges i den detaljerade beskrivningen av delfonden i Bilaga III - Information om 

delfonder i prospektet som finns på www.globalevolutionfunds.com. 

 

Tidigare resultat 

 

Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat. I denna 

beräkning har avdrag gjorts för samtliga kostnader och avgifter 

förutom teckningsavgiften. Delfonden lanserades den 10 Nov 2017. 

denna andelsklass lanserades den. Tidigare resultat har beräknats i 

EUR. 

Jämförelseindex: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged.  

 

 

Praktisk information 
 

Förvaringsinstitut för fonden är The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

Prospekt och aktuella rapporter, gällande andelspriser och ytterligare 

information om delfonden eller övriga andelsklasser i delfonden kan 

erhållas kostnadsfritt på engelska på vår webbplats 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagar och bestämmelser. Detta 

kan påverka hur du beskattas för inkomster från delfonden. 

 

Global Evolution Manco S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående 

i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de berörda 

delarna av prospektet. 

 

Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en delfond i ett 

fondföretag. 

Prospekt och halvårs- samt årsberättelserna tas fram för hela 

Fondföretaget gemensamt. Delfondernas tillgångar och skulder hålls 

avskilda från varandra. Andelsägaren kan konvertera sina andelar i en 

delfond till andelar i en annan delfond. För mer information om hur denna 

rättighet utövas, vänligen se den detaljerade beskrivningen i prospektet. 

Information om den uppdaterade ersättningspolicyn, däribland men inte 

begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas 

och information om de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar 

och förmåner, bland annat medlemmarna i ersättningskommittén, om det 

finns en sådan, finns på förvaltningsbolagets webbplats 

www.globalevolutionmanco.com. En kostnadsfri papperskopia kan 

erhållas på begäran. 
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Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att 
läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 
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Emerging Market Local Debt – I Andelsklass (EUR), 
en Delfond som tillhör Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405031185 

Fonden förvaltas av förvaltningsbolaget Global Evolution Manco S.A. ("Förvaltningsbolaget"). 

Mål och placeringsinriktning 
 

Delfondens investeringsmål är att skapa långsiktig avkastning. För att uppnå 

detta mål investerar delfonden huvudsakligen i ett urval av traditionella 

överlåtbara och börsnoterade räntepapper som ges ut av 

tillväxtmarknadsstater, överstatliga och/eller multilaterala organ samt i 

finansiella derivatinstrument.  

 

Delfonden investerar minst 80 procent av nettotillgångarna i räntepapper 

noterade i lokal valuta och valutainstrument som ges ut av 

tillväxtmarknadsstater, överstatliga organ, halvsuveräna och/eller 

multilaterala organ. 

Delfondens referensmått är: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged. Detta referensmått har bestämts av Delfondens förvaltningsbolag 

och kan komma att ändras. Delfondens målsättning är inte att återskapa 

referensmåttet utan syftar till att uppnå absolut avkastning som är 

oberoende avreferensmåttet. Delfonden kan utföra derivattransaktioner i 

syfte att säkra positioner eller för att öka avkastningen. Inom dessa ramar 

väljer förvaltningsbolaget ut Delfondens särskilda tillgångar.   

Delfonden ger ingen utdelning, utan behåller inkomster för att öka 

andelarnas värde. 

Denna Delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina 

pengar från Delfonden inom en kortare period än 3 år. 

Investerare kan teckna, konvertera och lösa in andelar varje bankdag i 

Luxemburg och i Tyskland (Frankfurt am Main) fram till kl. 12.00 (luxemburgsk 

tid) på den berörda värderingsdagen, förutom den 24 december och 

långfredagen. 

 

Risk/avkastningsprofil  
 

 

Lägre möjlig avkastning 

 

Högre möjlig avkastning 

Lägre risk (inte riskfri)  Högre risk 

 

 

Denna indikator bygger på historiska data och kan inte användas för att 

förutsäga delfondens framtida utveckling. Delfondens position på riskskalan 

kan förändras i framtiden och ger inga garantier. Det lägsta riskbetyget 

innebär inte att fonden är riskfri. 

Den här Delfonden tillhör riskkategori 4  

På grund av beräkningsmodellen för Delfonden kan det vara så att inte alla 

risker tas i beaktande vid placeringen av Delfonden i en viss riskkategori. En 

omfattande beskrivning av riskerna ges i avsnittet "Investeringsrisker" i 

prospektet. Följande risker följer inte direkt av Delfondens riskkategorisering 

men kan ändå ha betydelse för Delfonden: 

 Delfonden kan investera delar av dess tillgångar i skuldförbindelser som 

emitterats av stater eller företag. Emittenterna av sådana 

skuldförbindelser kan bli insolventa vilket kan resultera i en partiell eller 

fullständig förlust av värdet på deras skuldförbindelser. 

 Delfonden investerar i tillgångar på den den internationella 

valutamarknaden vilket kan innebära både ökade möjligheter och ökad 

risk för förlust på grund av fluktuationer i valutakurser. 

 Delfonden kan använda sig av derivat i enlighet med vad som anges ovan 

under “Mål och Placeringsinriktning”. Detta medför såväl ökade 

möjligheter som ökad risk för förluster. Användningen av derivat för 

säkring mot förluster kan även minska vinstmöjligheterna för Delfonden. 

 Likviditetsrisk: Låg likviditet innebär att det finns brist på köpare eller 

säljare och att fonden kan få problem med att köpa eller sälja tillgångar. 

 Förvaring av tillgångar kan, särskilt utomlands, medföra risker för förluster 

på grund av att förvaringsinstitut eller underförvaringsinstitut blir 

insolventa, om de bryter mot sina förpliktelser eller förfar oredligt. 

 Delfonden kan komma att utsättas för bedrägeri eller andra kriminella 

handlingar. Den kan också drabbas av förluster på grund av missförstånd 

eller misstag av förvaltningsbolagets anställda eller tredje man eller 

drabbas av skada orsakad av externa omständigheter som 

naturkatastrofer. 

  



 

 

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Dessa basfakta för 

investerare är korrekta och gäller per den 2018-08-20. 
2 (2) 

 

Avgifter 

 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället 

Insättningsavgift 0.00% 

Uttagsavgift 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: 

Årlig avgift 1.35% 

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift 5,00 %*  

* av överavkastningen av substansvärdet per andel 100 % JPM® GBI-

EM Global Diversified EUR unhedged, föremål för High Water Mark 

(dvs. det högsta substansvärdet per andel vid utgången av en 

tidigare resultatperiod). 

Under det senaste räkenskapsåret motsvarade den 

resultatrelaterade avgiften  (uppskattning) av andelsklassens 

substansvärde.  
 

Kostnaderna för den löpande förvaltningen och förvaringen av delfondens 

tillgångar liksom distributionen av andelar finansieras av avgifter och andra 

kostnader. Stigande kostnader minskar vinstmöjligheterna för dig. 

Tecknings- och inlösenavgifter visas som maximibelopp. Du kan få reda på 

de faktiska tecknings- och inlösenavgifterna från din finansiella rådgivare 

eller distributör. En justerad faktor på för närvarande 0.50% procent 

tillämpas för teckning och inlösen genom att justera upp eller ned 

andelarnasubstansvärde genom ett belopp som är knutet till delfondens 

kostnader för börshandel, skatter etc. 

Ingen avgift tillkommer vid konvertering av andelar från en av delfondens 

andelsklasser till en annan andelsklass i delfonden eller i en annan delfond. 

Den årliga avgiften är en uppskattning. Eftersom fondens organisatoriska 

struktur har ändrats, används en uppskattning. Fondföretagets årsrapport 

för varje räkenskapsår innehåller närmare uppgifter om de exakta 

avgifterna.  De årliga avgifterna kan variera från ett år till ett annat. I siffran 

för årliga avgifter ingår inte resultatrelaterade avgifter och avgifter för köp 

och försäljning av tillgångar (kostnader för portföljtransaktioner), förutom 

för tecknings- och inlösenavgifter som delfonden betalar när den köper eller 

säljer andelar i andra fondföretag. Årsredovisningen innehåller information 

om de exakt beräknade kostnaderna. Ytterligare information om kostnader 

ges i den detaljerade beskrivningen av delfonden i Bilaga III - Information om 

delfonder i prospektet som finns på www.globalevolutionfunds.com. 

 

Tidigare resultat 

 

Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat. I denna 

beräkning har avdrag gjorts för samtliga kostnader och avgifter 

förutom teckningsavgiften. Delfonden lanserades den 10 Nov 2017. 

Aktie klassen kommer att lanseras. Tidigare resultat har beräknats i 

EUR. 

Jämförelseindex: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged.  

 

 

Praktisk information 
 

Förvaringsinstitut för fonden är The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

Prospekt och aktuella rapporter, gällande andelspriser och ytterligare 

information om delfonden eller övriga andelsklasser i delfonden kan 

erhållas kostnadsfritt på engelska på vår webbplats 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagar och bestämmelser. Detta 

kan påverka hur du beskattas för inkomster från delfonden. 

 

Global Evolution Manco S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående 

i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de berörda 

delarna av prospektet. 

 

Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver en delfond i ett 

fondföretag. 

Prospekt och halvårs- samt årsberättelserna tas fram för hela 

Fondföretaget gemensamt. Delfondernas tillgångar och skulder hålls 

avskilda från varandra. Andelsägaren kan konvertera sina andelar i en 

delfond till andelar i en annan delfond. För mer information om hur denna 

rättighet utövas, vänligen se den detaljerade beskrivningen i prospektet. 

Information om den uppdaterade ersättningspolicyn, däribland men inte 

begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas 

och information om de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar 

och förmåner, bland annat medlemmarna i ersättningskommittén, om det 

finns en sådan, finns på förvaltningsbolagets webbplats 

www.globalevolutionmanco.com. En kostnadsfri papperskopia kan 

erhållas på begäran. 
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