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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.  



 

 

 

 

4 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

10 

 

Appendix III 

 

KIIDs of the Receiving Sub-Fund after the Merger 

 



 

 

  
 

Nøkkelinformasjon for investorer 
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke 
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg forstå 
egenskapene til og risikoene forbundet med dette fondet. Du anbefales å lese det slik at 
du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke. 
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Emerging Market Local Debt – R ANDELSKLASSE (EUR), 
et underfond under Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405028983 

Fondet forvaltes av Global Evolution Manco S.A. ("Forvaltningsselskapet"). 

Mål og investeringspolitikk 
 

Underfondets investeringsmål er å skape avkastning på lang sikt. For å oppnå 

dette målet investerer underfondet i hovedsak i en rekke forskjellige, 

tradisjonelle, omsettelige og børsnoterte rentepapirer utstedt av stater i 

fremvoksende markeder, overnasjonale og/eller multilaterale organer 

(pålydende lokal valuta) og i finansielle derivatinstrumenter.  

 

Underfondet investerer minst 80% av sine netto aktiva i rente- og 

valutainstrumenter pålydende lokal valuta, utstedt av stater og myndigheter i 

fremvoksende markeder, overnasjonale organer, kvasistatlige organer 

og/eller multilaterale organer. 

Referanseindeksen for fondet er: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged. Denne referanseindeksen for underfondet er bestemt av 

forvaltningsselskapet og kan endres. Underfondet har ikke som mål å 

reprodusere referanseindeksen, men sikter mot å realisere absolutte 

resultater som er uavhengigeav referanseindeksen. Underfondet kan utføre 

derivathandel for å sikre posisjoner eller øke avkastningen. Innenfor denne 

rammen er det underfondets forvalter som foretar valg av aktiva.   

Inntektene forblir i underfondet og skal øke verdien av andelene. 

Anbefaling: Dette underfondet passer ikke nødvendigvis for investorer som 

planlegger å trekke pengene sine ut av fondet innen en periode som er 

kortere enn 3 år. 

Investorene kan tegne, konvertere og innløse andeler på enhver bankvirkedag 

i Luxembourg og Tyskland (Frankfurt am Main), med unntak av 24. desember 

hvert år og langfredag, innen kl. 12.00 (Luxembourg-tid) på den aktuelle 

verdivurderingsdagen. 

 

Risiko- og avkastningsprofil  
 

 

Typisk lavere avkastning 

 

Typisk høyere avkastning 

Lavere risiko (ikke 

risikofri) 

 Høyere risiko 

 

 

Indikatorene bygger på historiske data og kan ikke benyttes for å forutsi 

fremtidig utvikling. Kategoriseringen av underfondet kan bli endret i 

fremtiden og utgjør ingen garanti. Selv et fond i kategori 1 er ikke en helt 

risikofri investering. 

Underfondet er plassert i kategori 4  

Det kan tenkes at ikke alle risikofaktorer blir tatt med i beregningen på grunn 

av beregningsmodellen når underfondet plasseres i en risikokategori. En 

omfattende beskrivelse av risikofaktorene er tatt med i avsnittet "Risiko 

knyttet til investeringer" i prospektet. Følgende risikofaktorer har ingen 

direkte innvirkning på kategoriseringen, men kan likevel være relevant for 

underfondet. 

 Kredittrisiko: Underfondet kan investere en del av sine eiendeler i 

gjeldspapirer utstedt av regjeringer eller selskaper. Utstederne av disse 

gjeldspapirene kan bli insolvente, noe som kan resultere i tap av en del 

eller hele verdiene av gjeldspapirene deres. 

 Valutamarkedsrisiko: Underfondet investerer sine eiendeler i de 

internasjonale valutamarkedene og er derfor eksponert både mot økte 

muligheter og mot økt risiko for tap på grunn av endringer i 

valutakursene. 

 Risiko knyttet til bruken av derivater: Underfondet kan benytte derivater 

for de formål som er beskrevet ovenfor under "Mål og investeringspolicy". 

Dette fører til både økte muligheter og til økt risiko for tap. Bruken av 

derivater for å sikre mot tap kan også redusere avkastningsmulighetene 

for underfondet. 

 Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyr at det ikke er tilstrekkelig antall 

kjøpere og selgere i markedet til at fondet med letthet kan selge eller 

kjøpe investeringer. 

 Depotrisiko: Oppbevaring av eiendeler, spesielt i utlandet, kan innebære 

en risiko for tap som skyldes at depotmottakeren eller 

underdepotmottakeren blir insolvent, overtrer forsiktighetsforpliktelsene 

eller deltar i ulovlig virksomhet. 

 Driftsrisiko: Underfondet kan bli offer for svindel eller andre kriminelle 

handlinger. Det vil også kunne lide tap på grunn av misforståelser eller feil 

som ansatte i forvaltningsselskapet eller tredjeparter gjør seg skyldig i, 

eller det kan lide skade på grunn av eksterne hendelser som for eksempel 

naturkatastrofer. 

  



 

 

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). 

 Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktig per 2018-08-20. 
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Gebyrer 

 

Engangsgebyrer som du belastes før eller etter du investerer: 

Startgebyr 5.00% 

Sluttgebyr 0.00% 

Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine midler før de 

investeres eller etter at provenyet fra investeringene utbetales. 
 

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år: 

Løpende gebyr 1.95% 

Gebyrer som belastes fondet under visse, spesifikke forhold: 

Prestasjonshonorar 5,00 %*  

*av meravkastningen for andelene sammenlignet med 

referanseindeksen 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged, med forbehold om et høytvannsmerke (dvs. den høyeste 

netto aktivaverdien per andel ved slutten av en hvilken som helst 

tidligere prestasjonsperiode). 

I forrige regnskapsår utgjorde prestasjonshonoraret  (beregne) av 

andelsklassens netto aktivaverdi.  
 

Kostnadene ved den løpende forvaltningen og forvaringen av underfondets 

eiendeler samt distribusjonen av andelene finansieres gjennom belastning 

av gebyrene og andre kostnader. Stigende kostnader reduserer 

avkastningsmulighetene for deg. De viste tegnings- og innløsningsgebyrene 

er maksimumstall. Du kan få gjeldende tegnings- og innløsningsgebyrer fra 

din finansrådgiver eller distributør.    

Ved konvertering av andelene fra én andelsklasse i underfondet til en annen 

andelsklasse i dette eller andre underfond, vil det ikke bli ilagt tilleggsgebyr. 

 

Tallet for løpende gebyrer et estimat for gebyrene som påløper i løpet av et 

år. Fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil ha opplysninger om de 

eksakte gebyrene. Det løpende gebyret kan variere fra år til år. Tallet for 

løpende gebyrer omfatter ikke prestasjonshonorarer og kurtasje ved kjøp og 

salg av aktiva (porteføljens transaksjonskostnader) bortsett fra i tilfeller der 

underfondet betaler tegnings-/innløsningsgebyrer ved kjøp eller salg av 

andeler i et annet kollektivt investeringsforetak. Ytterligere opplysninger om 

kostnader finnes i den detaljerte beskrivelsen av underfondet i Vedlegg III – 

opplysninger om underfondene, til prospektet, som finnes på 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Tidligere utvikling 

 

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. I denne 

bergningen er alle kostnader og gebyrer unntatt åpningsgebyret 

fratrukket. Underfondet ble etablert 10 Nov 2017. Andelsklassen vil bli 

lansert. De tidligere resultatene ble beregnet i EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Praktiske informasjon 
 

Fondets depotmottaker er The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

Underfondets prospekt og aktuelle rapporter, gjeldende andelskurser 

samt flere opplysninger om underfondet eller andre andelsklasser er 

tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på vår hjemmeside 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Underfondet er underlagt lovene og forskriftene i Storhertugdømmet 

Luxembourg. Dette kan påvirke hvordan du beskattes for avkastningen fra 

underfondet. 

 

Global Evolution Manco S.A. kan holdes ansvarlig ene og alene på grunnlag 

av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i 

uoverensstemmelse med de relevante delene av fondets prospekt. 

 

Dette dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer beskriver et 

underfond i et fond. 

Prospektet og års- og halvårsrapporten utarbeides for hele fondet. 

Eiendeler og gjeld for hvert underfond er adskilt fra eiendeler av gjeld i de 

andre underfondene i fondet. Andelseieren har rett til å bytte eiendelene 

sine i ett underfond til eiendeler i et annet underfond. Ytterligere 

opplysninger om hvordan denne retten kan utøves, finnes i den detaljerte 

beskrivelsen i prospektet. 

Opplysninger om oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, herunder, 

men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler 

beregnes, og opplysninger om personene som er ansvarlig for å tildele 

godtgjørelse og fordeler, herunder sammensetningen av 

godtgjørelseskomitéen, hvis det er etablert en slik komité, er tilgjengelig på 

forvaltningsselskapets nettsted www.globalevolutionfunds.com. En 

papirkopi vil gjøres tilgjengelig på anmodning og kostnadsfritt. 
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egenskapene til og risikoene forbundet med dette fondet. Du anbefales å lese det slik at 
du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke. 
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Emerging Market Local Debt – I ANDELSKLASSE (EUR), 
et underfond under Global Evolution Funds 

ISIN: / LU1405031185 

Fondet forvaltes av Global Evolution Manco S.A. ("Forvaltningsselskapet"). 

Mål og investeringspolitikk 
 

Underfondets investeringsmål er å skape avkastning på lang sikt. For å oppnå 

dette målet investerer underfondet i hovedsak i en rekke forskjellige, 

tradisjonelle, omsettelige og børsnoterte rentepapirer utstedt av stater i 

fremvoksende markeder, overnasjonale og/eller multilaterale organer 

(pålydende lokal valuta) og i finansielle derivatinstrumenter.  

 

Underfondet investerer minst 80% av sine netto aktiva i rente- og 

valutainstrumenter pålydende lokal valuta, utstedt av stater og myndigheter i 

fremvoksende markeder, overnasjonale organer, kvasistatlige organer 

og/eller multilaterale organer. 

Referanseindeksen for fondet er: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged. Denne referanseindeksen for underfondet er bestemt av 

forvaltningsselskapet og kan endres. Underfondet har ikke som mål å 

reprodusere referanseindeksen, men sikter mot å realisere absolutte 

resultater som er uavhengigeav referanseindeksen. Underfondet kan utføre 

derivathandel for å sikre posisjoner eller øke avkastningen. Innenfor denne 

rammen er det underfondets forvalter som foretar valg av aktiva.   

Inntektene forblir i underfondet og skal øke verdien av andelene. 

Anbefaling: Dette underfondet passer ikke nødvendigvis for investorer som 

planlegger å trekke pengene sine ut av fondet innen en periode som er 

kortere enn 3 år. 

Investorene kan tegne, konvertere og innløse andeler på enhver bankvirkedag 

i Luxembourg og Tyskland (Frankfurt am Main), med unntak av 24. desember 

hvert år og langfredag, innen kl. 12.00 (Luxembourg-tid) på den aktuelle 

verdivurderingsdagen. 

 

Risiko- og avkastningsprofil  
 

 

Typisk lavere avkastning 

 

Typisk høyere avkastning 

Lavere risiko (ikke 

risikofri) 

 Høyere risiko 

 

 

Indikatorene bygger på historiske data og kan ikke benyttes for å forutsi 

fremtidig utvikling. Kategoriseringen av underfondet kan bli endret i 

fremtiden og utgjør ingen garanti. Selv et fond i kategori 1 er ikke en helt 

risikofri investering. 

Underfondet er plassert i kategori 4  

Det kan tenkes at ikke alle risikofaktorer blir tatt med i beregningen på grunn 

av beregningsmodellen når underfondet plasseres i en risikokategori. En 

omfattende beskrivelse av risikofaktorene er tatt med i avsnittet "Risiko 

knyttet til investeringer" i prospektet. Følgende risikofaktorer har ingen 

direkte innvirkning på kategoriseringen, men kan likevel være relevant for 

underfondet. 

 Kredittrisiko: Underfondet kan investere en del av sine eiendeler i 

gjeldspapirer utstedt av regjeringer eller selskaper. Utstederne av disse 

gjeldspapirene kan bli insolvente, noe som kan resultere i tap av en del 

eller hele verdiene av gjeldspapirene deres. 

 Valutamarkedsrisiko: Underfondet investerer sine eiendeler i de 

internasjonale valutamarkedene og er derfor eksponert både mot økte 

muligheter og mot økt risiko for tap på grunn av endringer i 

valutakursene. 

 Risiko knyttet til bruken av derivater: Underfondet kan benytte derivater 

for de formål som er beskrevet ovenfor under "Mål og investeringspolicy". 

Dette fører til både økte muligheter og til økt risiko for tap. Bruken av 

derivater for å sikre mot tap kan også redusere avkastningsmulighetene 

for underfondet. 

 Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyr at det ikke er tilstrekkelig antall 

kjøpere og selgere i markedet til at fondet med letthet kan selge eller 

kjøpe investeringer. 

 Depotrisiko: Oppbevaring av eiendeler, spesielt i utlandet, kan innebære 

en risiko for tap som skyldes at depotmottakeren eller 

underdepotmottakeren blir insolvent, overtrer forsiktighetsforpliktelsene 

eller deltar i ulovlig virksomhet. 

 Driftsrisiko: Underfondet kan bli offer for svindel eller andre kriminelle 

handlinger. Det vil også kunne lide tap på grunn av misforståelser eller feil 

som ansatte i forvaltningsselskapet eller tredjeparter gjør seg skyldig i, 

eller det kan lide skade på grunn av eksterne hendelser som for eksempel 

naturkatastrofer. 

  



 

 

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). 

 Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktig per 2018-08-20. 
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Gebyrer 

 

Engangsgebyrer som du belastes før eller etter du investerer: 

Startgebyr 0.00% 

Sluttgebyr 0.00% 

Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine midler før de 

investeres eller etter at provenyet fra investeringene utbetales. 
 

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år: 

Løpende gebyr 1.35% 

Gebyrer som belastes fondet under visse, spesifikke forhold: 

Prestasjonshonorar 5,00 %*  

*av meravkastningen for andelene sammenlignet med 

referanseindeksen 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR 

unhedged, med forbehold om et høytvannsmerke (dvs. den høyeste 

netto aktivaverdien per andel ved slutten av en hvilken som helst 

tidligere prestasjonsperiode). 

I forrige regnskapsår utgjorde prestasjonshonoraret  (beregne) av 

andelsklassens netto aktivaverdi.  
 

Kostnadene ved den løpende forvaltningen og forvaringen av underfondets 

eiendeler samt distribusjonen av andelene finansieres gjennom belastning 

av gebyrene og andre kostnader. Stigende kostnader reduserer 

avkastningsmulighetene for deg. De viste tegnings- og innløsningsgebyrene 

er maksimumstall. Du kan få gjeldende tegnings- og innløsningsgebyrer fra 

din finansrådgiver eller distributør. En justert faktor på for tiden 

 0.50% benyttes for tegninger og innløsninger ved at netto aktivaverdi for 

andelene justeres opp eller ned med et beløp som er relatert til kostnadene 

for handel, skatter, etc. i underfondet. 

 

Ved konvertering av andelene fra én andelsklasse i underfondet til en annen 

andelsklasse i dette eller andre underfond, vil det ikke bli ilagt tilleggsgebyr. 

 

Tallet for løpende gebyrer et estimat for gebyrene som påløper i løpet av et 

år. Fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil ha opplysninger om de 

eksakte gebyrene. Det løpende gebyret kan variere fra år til år. Tallet for 

løpende gebyrer omfatter ikke prestasjonshonorarer og kurtasje ved kjøp og 

salg av aktiva (porteføljens transaksjonskostnader) bortsett fra i tilfeller der 

underfondet betaler tegnings-/innløsningsgebyrer ved kjøp eller salg av 

andeler i et annet kollektivt investeringsforetak. Ytterligere opplysninger om 

kostnader finnes i den detaljerte beskrivelsen av underfondet i Vedlegg III – 

opplysninger om underfondene, til prospektet, som finnes på 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Tidligere utvikling 

 

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. I denne 

bergningen er alle kostnader og gebyrer unntatt åpningsgebyret 

fratrukket. Underfondet ble etablert 10 Nov 2017. Andelsklassen vil bli 

lansert. De tidligere resultatene ble beregnet i EUR. 

Benchmark: 100% JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged.  

 

 

Praktiske informasjon 
 

Fondets depotmottaker er The Bank of New York Mellon S.A./NV, 

Luxembourg Branch. 

 

Underfondets prospekt og aktuelle rapporter, gjeldende andelskurser 

samt flere opplysninger om underfondet eller andre andelsklasser er 

tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk på vår hjemmeside 

www.globalevolutionfunds.com. 

 

Underfondet er underlagt lovene og forskriftene i Storhertugdømmet 

Luxembourg. Dette kan påvirke hvordan du beskattes for avkastningen fra 

underfondet. 

 

Global Evolution Manco S.A. kan holdes ansvarlig ene og alene på grunnlag 

av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller i 

uoverensstemmelse med de relevante delene av fondets prospekt. 

 

Dette dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer beskriver et 

underfond i et fond. 

Prospektet og års- og halvårsrapporten utarbeides for hele fondet. 

Eiendeler og gjeld for hvert underfond er adskilt fra eiendeler av gjeld i de 

andre underfondene i fondet. Andelseieren har rett til å bytte eiendelene 

sine i ett underfond til eiendeler i et annet underfond. Ytterligere 

opplysninger om hvordan denne retten kan utøves, finnes i den detaljerte 

beskrivelsen i prospektet. 

Opplysninger om oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, herunder, 

men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler 

beregnes, og opplysninger om personene som er ansvarlig for å tildele 

godtgjørelse og fordeler, herunder sammensetningen av 

godtgjørelseskomitéen, hvis det er etablert en slik komité, er tilgjengelig på 

forvaltningsselskapets nettsted www.globalevolutionfunds.com. En 

papirkopi vil gjøres tilgjengelig på anmodning og kostnadsfritt. 
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