Basfakta för investerare

Quest Management - Quest Cleantech Fund
C (LU0346063406)
En delfond i Quest Management, SICAV
Förvaltningsbolag: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

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
den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning
• Målet är att uppnå att bevara kapitalet på lång sikt.
• Portföljen är aktivt förvaltad.
• Fonden investerar främst i aktier i företag som är inriktade på ren teknik
och är noterade på utvecklade marknader. Ren teknik kan definieras
som produkter och tjänster som innebär en renare eller mer effektiv användning av jordens naturresurser såsom energi, vatten och råvaror.
Fonden fokuserar på företag som arbetar med ren teknik inom områden såsom förnybar energi‚ energieffektivitet‚ vattenbehandling‚ avfallshantering‚ föroreningskontroll och avancerade material. Dessutom

kan fonden investera i aktier i företag inom ren teknik som är noterade
på tillväxtmarknaderna. Den kan även placera i konvertibla obligationer
utgivna av företag inom ren teknik.
• Fonden använder inte derivat.
• Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom 9 år.
• Nettoavkastningen och/eller de realiserade kapitalvinsterna återinvesteras.
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Denna riskindikator avspeglar riskprofilen och avkastningsprofilen. Ju högre
klassificering, desto större är sannolikheten för större potentiell avkastning
men det finns också en högre risk för att förlora investeringen. Riskindikatorn bygger på historiska data och är ett otillförlitligt mått på den framtida
riskprofilen. Delfondens riskindikator är inte garanterad och kan förändras
med tiden. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering. Andelsklassen är
klassad som kategori 5 eftersom andelskursen tidigare har uppvisat en
medelhög volatilitet.
Följande särskilda risker återspeglas inte i tillräcklig grad i riskindikatorn:
Likviditetsrisk: om en betydande del av investeringen avser finansiella
instrument som till sin natur är tillräckligt likvida, men som i vissa fall kan ha
en relativt låg likviditet och därmed totalt sett påverkar hela delfondens
likviditetsrisk.

Risk för betalningsinställelse: fonden är en följd av att kontrakt ingås med
flera motparter. Insolvens hos en motpart kan leda till att skulden till fonden
inte eller bara delvis betalas.
Operativa risker och risker i samband med förvaring av tillgångar: fonden kan utsättas för bedrägerier och/eller andra kriminella handlingar. Den
kan drabbas av förluster till följd av externa händelser eller bristfälliga interna processer och system, brister hos förvaltningsbolagets, förvaringsinstitutets eller det underordnade förvaringsinstitutets personal eller hos utomstående parter.
Kreditrisker: Delfonden kan investera direkt eller indirekt i obligationer/konvertibla obligationer. Om utställaren av en obligation/konvertibel
obligation inte betalar räntan i tid eller inte återbetalar det nominella beloppet, kan det leda till att obligationen/den konvertibla obligationen helt eller
delvis förlorar sitt värde. Utställarens försämrade betalningsförmåga kan
också leda till att obligationen/den konvertibla obligationen helt eller delvis
förlorar sitt värde.

Avgifter
De avgifter och arvoden som betalas täcker driftkostnader, förvaringen av tillgångar och distribution av fondandelar. De minskar dina möjligheter till avkastning.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
max. 2,00 %
Inlösenavgift
max. 0,00 %
Konverteringsavgift
max. 1,00 %
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift

1,1100 %

Avgifter som debiteras under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Inga

Det är det högsta beloppet som debiteras andelsvärdet före eller efter
investeringstillfället.
I vissa fall kan avgifterna vara lägre. Kontakt din finansiella rådgivare eller
behörig avdelning för mer information om de faktiska beloppen.
Resultatrelaterade avgifter och transaktionsavgifter ingår inte i förvaltningsavgiften, med undantag av eventuella tecknings- eller inlösenavgifter vid
köp eller försäljning av fondandelar.
Förvaltningsavgifterna som anges här debiterades under fondföretagets
senaste räkenskapsår, som avslutades den 31 december 2017. De kan
uppvisa årsvariationer.
Mer information om avgifter och beräkningsmetoder finns i försäljningsdokumenten som du hittar på förvaltningsbolagets webbplats
www.vpfundsolutions.com.

Tidigare resultat
Tidigare resultat är inte en garanti för framtida resultat.
Vid beräkningen av tidigare resultat har avdrag gjorts för alla avgifter med
undantag av eventuella arvoden i samband med köp och försäljning av andelar.
Tidigare resultat har beräknats i EUR.
Andelsklassen startade den 31 mars 2008.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: VP Bank (Luxembourg) SA, 1930 Luxemburg‚ Luxemburg.
Ytterligare praktisk information om fondföretaget, försäljningsdokument, de
senast års- och helårsrapporterna samt information om aktuella kurser kan
beställas kostnadsfritt på engelska från förvaltningsföretagets webbplatswww.vpfundsolutions.com.
Information om eventuella andra andelsklasser finns i försäljningsdokumentet, i de senaste hel- och halvårsrapporterna och på förvaltningsföretagets
webbplats www.vpfundsolutions.com.
Fondföretaget är underställt skattelagstiftningen i . Detta kan påverka hur
din avkastning från investeringarna beskattas. Du rekommenderas därför
kontakta en finansiell rådgivare eller skatterådgivare innan du fattar beslut
om investering.
Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA· 1930 Luxemburg · Luxemburg
T +352 404 7701· www.vpfundsolutions.com

av fondföretagets prospekt.
I detta dokument beskrivs den ovan nämnda andelsklassen. Prospektet
samt hel- och halvårsrapporterna avser dock fonden i sin helhet.
Det finns inget solidariskt ansvar mellan fondföretagets olika delfonder.
Med andra ord är det bara de vinster och förluster som orsakas av ovan
nämnda delfond som påverkar dig som investerare.
Investerare får i allmänhet byta mellan olika delfonder. Ytterligare information om byte av andelar finns i försäljningsdokumentet.
Fonden är auktoriserad i och tillsyn över fonden utövas av Commission de
Surveillance du Secteur Financier. Detaljer om aktuella ersättningsprinciper
och -förfarande, innefattande en beskrivning om hur ersättning och övriga
bidrag beräknas och identiteten av de personer som ansvarar för utbetalningen, kan du hämta på www.vpbank.lu/remuneration_policy. Om så önskas ställs en pappersversion kostnadsfritt till förfogande. Den basfakta för
investerare som tillhandahålls här gäller per den 3 april 2018.

