
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
det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att skapa en överlägsen
riskjusterad avkastning. Det finns ingen garanti att fonden
kommer att uppnå sitt investeringsmål. Fonden förvaltas aktivt.
Detta innebär att investeringsförvaltaren bestämmer
fondportföljens sammansättning med hänsyn tagen till dess
investeringsmål och placeringsinriktning.
Fondens resultat mäts mot MSCI India Small Cap Index, som
är fondens jämförelseindex.
Investeringsförvaltarens beslut om sammansättningen av
fondens portfölj begränsas inte med hänvisning till något
jämförelseindex. Det finns dessutom inga krav på att
investeringsobjekten ska ingå i fondens jämförelseindex.
Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål med en
portfölj vars mål är att enbart investera i aktier och vara lika
diversifierad vad gäller branscher som jämförelseindexet MSCI

India Small Cap Index.
Fonden ska använda en koncentrerad portföljstrategi med stor
tilltro, och med en investeringsmetod som går ut på att köpa
och behålla. Baserat på investeringsförvaltarens syn på
tillväxtutsikterna för varje sådant företag och efterföljande
målpris allokerar investeringsförvaltaren vikten i fondens
portfölj för varje sådan aktie. Aktieurvalsstrategin jämförs med
MSCI India Small Cap Index.
Eventuella intäkter från fonden kommer att återinvesteras.
Investerare kan lösa in andelar varje bankdag, men
inlösenavgifter kan dras från behållningen enligt avsnittet om
avgifter.
Mer information om investeringsmål, strategi och
placeringsinriktning finns i fondbilagan till bolagets prospekt.
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Risk/avkastningsindikatorn beräknas utifrån andelsklassens
volatilitet (rörelsen i dess värde) under de senaste fem åren.
Eftersom denna andelsklass inte har funnits i fem år har
simulerade resultatuppgifter använts.
Risk/avkastningsindikatorn
- baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått
på en framtida riskprofil
- gäller inte garanterat i framtiden och kan förändras med
tiden.
Fonden är i kategori 6 främst av följande skäl:
• Indiska aktier och aktierelaterade värdepapper är volatila och

kurserna har en benägenhet att fluktuera dagligen på grund
av både makro- och mikrofaktorer.

• Vid investeringar i indiska aktier och aktierelaterade
instrument kan det finnas risker som rör handelsvolymer,
avräkningsperioder och överföringsförfaranden, vilket kan
begränsa investeringarnas likviditet.

• Även om beståndsdelarna i de flesta index på den indiska
kapitalmarknaden vanligtvis är likvida, skiljer sig likviditeten
åt mellan aktier. På grund av dessa värdepappers varierande
likviditet kan det hända att transaktioner som ingås av fonden
inte genomförs omedelbart.

• Fonden är inte en fond som garanterar eller skyddar
avkastningen.

Värdet på din investering i fonden kan öka eller minska
beroende på de olika faktorer och krafter som påverkar
kapital- och penningmarknaderna i Indien.
• Valutarisk: Rörelserna i växelkursen mellan fondens

basvaluta och hemvalutan påverkar andelsinnehavets värde
mätt i hemvalutan.

• Landsrisk: Landsrisken avser ett lands oförmåga att uppfylla
sina ekonomiska förpliktelser. Det är en risk som omfattar
ekonomiska, sociala och geopolitiska förhållanden i ett
främmande land och kan påverka utländska investerares
ekonomiska intressen negativt.

• Den lägsta riskkategorin innebär inte en riskfri investering.
• Ytterligare information om risk/avkastningsprofilen finns i

avsnittet om riskfaktorer i prospektet och fondbilagan.
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Avgifter

Avgifterna används för att betala driftskostnaderna för denna
andelsklass, inklusive kostnaderna för marknadsföring och
distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella
tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället

Teckningsavgift Högst 3,00%

Inlösenavgift ** Högst
3,00%

Detta är det belopp som maximalt kan dras från dina
pengar innan de investeras eller innan vinsten på din
investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift 2,75%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter

Resultatrelaterad avgift Ej tillämpligt

• Siffran för årliga avgifter är en fast allomfattande avgift och
utgör det högsta belopp som kan debiteras.
Investeringsförvaltaren står för alla kostnader som
överskrider detta belopp.

• Tecknings- och inlösenavgifterna är maximibelopp och
investerare kan i vissa fall betala mindre.

• De avgifter och kostnader som nämns i detta avsnitt omfattar
inte kostnader för portföljtransaktioner.

• Mer information om avgifter finns i prospektet och i
fondbilagan.

** En utträdesavgift debiteras enligt följande:
3 % om innehavet avyttras inom ett år från investeringen
2 % om innehavet avyttras inom två år från investeringen
1 % om innehavet avyttras inom tre år från investeringen

Tidigare resultat
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• Tidigare resultat är inte en tillförlitlig vägledning eller indikator
för framtida resultat.

• Fondens värde beräknas i US-dollar.
• Resultatet beräknas i US-dollar.
• I beräkningen av tidigare resultat tas hänsyn till alla avgifter

och kostnader utom tecknings- och inlösenavgifter.
• Fondens jämförelseindex ändrades från MSCI India Index till

MSCI India Small Cap Index den 17 juni 2020.
Jämföreseresultatet som visas för 2020 baseras enbart på
resultatet för MSCI India Small Cap Index. För perioder före
2020 baseras jämförelseresultatet som visas enbart på MSCI
India Index.

• Fonden följer en aktiv strategi, och den följer inte passivt
jämförelseindexets komponenters rörelser.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A., Dublinfilialen
• Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd är registrerat hos Monetary Authority of Singapore (MAS) som

investeringsförvaltare och är även registrerat hos Securities Exchange Board of India (SEBI) som utländsk portföljinvesterare
(FPI).

Fonden är en delfond i ABSL Umbrella UCITS Fund plc, en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder.
• Så här lägger du en transaktionsorder: Du kan lägga order för att köpa, byta eller lösa in andelar i denna fond genom att

kontakta en rådgivare eller distributör eller en nationell representant.
• Detta faktablad med basfakta för investerare innehåller eventuellt inte all information du behöver. Via kontaktuppgifterna nedan

kan du få ytterligare information:
- Asien, Stillahavsområdet och Singapore: +65 65362721. Mellanöstern och Förenade Arabemiraten: +9714 358 6640.
• Detta dokument beskriver endast en andelsklass, men det finns även andra andelsklasser. Mer information om fonden, inklusive

dess prospekt och årsrapporter, kan erhållas via ovan nämnda kontaktuppgifter.
Skattelagstiftningen i bolagets hemland (Irland) kan påverka din personliga skattesituation. Din finansiella eller professionella
rådgivare kan lämna mer information om beskattning.
Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
Ytterligare information, inklusive prospekt, års-och halvårsrapporter (om tillgängliga) och information om övriga delfonder i ABSL
Umbrella UCITS Fund plc, kan erhållas kostnadsfritt från investeringsförvaltaren. Andelskursen finns på www.bloomberg.com.
Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn för KBA Consulting Management Limited, inklusive, men inte begränsat till, en
beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de som ansvarar för tilldelningen av ersättning och förmåner,
inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, där en sådan kommitté finns, finns på https://www.kbassociates.ie// och ett
tryckt exemplar kan på begäran erhållas kostnadsfritt.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 januari 2023.


