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.

Mirae Asset Asia Growth Equity Fund ("Fonden")
er en underfond af Mirae Asset Global Discovery Fund
Det uafhængige forvaltningsselskab for fonden er FundRock Management
Company S.A.

Class R - Capitalization: GBP
ISIN: LU1211592875

Mål og investeringspolitik
Formål - Fonden har som mål at opnå kapitalvækst på lang sigt ved
hovedsagelig at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer,
herunder , men ikke begrænset til, selskaber, som har aktiviteter i
voksende forbruger-, sundheds- og e-handelsrelaterede industrier i
asiatiske lande, ekskl. Japan.
Fonden kan investere op til 30 % af nettoaktiverne i China A-aktier
gennem Stock Connect, som er et program, der er udviklet med det
formål at give gensidig adgang til aktiemarkederne i Hongkong og Kina.
Fonden forvaltes aktivt og søger at opnå bedre resultater end MSCI AC
Asia ex Japan Index (“benchmarket”), der anvendes som reference. Der
er ingen begrænsninger for, hvor meget fondens portefølje må afvige
fra benchmarkets portefølje.
Fonden kan, i den udstrækning det er tilladt og beskrevet i prospektet
for investeringsinstituttet, gøre brug af afledte finansielle instrumenter
(f.eks. indeksfutures og valutaswaps) og benytte teknikker og
instrumenter alene med henblik på effektiv porteføljeforvaltning og
risikoafdækning.

Opbygget med henblik på - Fonden er opbygget med henblik på
investorer, der søger langsigtet kapitalvækst gennem en aktivt forvaltet
portefølje.
Tegning/Indløsning/Konvertering - Investorer kan købe, indløse og
ombytte kapitalandele i fonden på alle dage, der er bankdage i
Luxembourg.
Udbytte - der opgives og betales intet udbytte til aktionærer i denne
aktieklasse.
Fondens basisvaluta er USD.
Investering i andele eller aktier i andre fonde må ikke samlet overstige
10% af fondens nettoaktiver.
(Se Mirae Asset Asia Growth Equity Fund prospektet for alle
oplysninger om investeringsmål og -politik.)

Risk/reward-profil
Driftsrisiko - manglende evne til at foretage køb og salg af værdipapirer
til rette tid på grund af administrative problemer/betalingsproblemer kan
medføre mistede potentielle gevinster eller uønskede tab for fonden.

Kategorien er baseret på syntetiske data og er baseret på prisudsving i
aktieklassen (volatilitet) og er muligvis ikke en pålidelig indikator for
fremtidige risici. Der er ingen garanti for, at risikokategorien forbliver
uændret, og den kan ændres over tid.
En aktieklasse med laveste risikovurdering betyder ikke en risikofri
investering.
Denne aktieklasse er i kategori 6, eftersom den investerer i aktier eller
aktierelaterede værdipapirer, som kan svinge betydeligt i pris fra dag til
dag på baggrund af en række forskellige faktorer.
Risk/reward-indikatoren tager muligvis ikke højde for følgende
væsentlige risici i tilstrækkelig grad:
Investeringer gennem Stock Connect-program kan være underlagt
yderligere risici, herunder risici vedrørende likviditet, drift, clearing,
afvikling, suspension af markedet, opsyn og kvotebegrænsninger.
Fonden har ingen garantier, og investeringernes værdi kan stige eller
falde. Du får muligvis ikke dit oprindeligt investerede beløb tilbage.
Derudover kan fonden være underlagt følgende risici:
Markedsrisiko - fonden investerer i aktier eller aktierelaterede
værdipapirer og disse kan stige eller falde på baggrund af en række
faktorer, der har indflydelse på individuelle selskaber og lokale eller
globale aktiemarkeder.
Emerging markets-risiko - investering i emerging markets bærer en
højere risiko (pga. større prisudsving) end et udviklet marked. Nogle af
investeringerne kan være udsat for lav likviditet, hvilket gør dem svære
at købe eller sælge med kort varsel.

Modpartsrisiko - Fonden kan lide et finansielt tab, hvis en af de
institutioner, der leverer tjenesteydelser, f.eks. opbevaring af aktiver,
eller som optræder som modpart til derivater eller andre instrumenter,
bliver insolvent.
Valutakursrisiko - ændringer i udenlandsk valuta kan påvirke værdien af
fondens investeringer negativt. Aktionærer, der investerer i andre
valutaer end fondens basisvaluta bør, være opmærksomme på, at
valutaudsving kan påvirke værdien af deres investeringer.
Sektorspecifik risiko - Fonden har en portefølje, der er koncentreret på
visse sektorer, og er mere volatil end en diversificeret portefølje.
Regional risiko - fonden investerer primært i lande i Asien med
undtagelse af Japan og har tendens til at være mere volatil end globale
fonde.
Derivatrisiko - Afledte finansielle instrumenter er komplekse
instrumenter, hvis resultater og værdi er direkte forbundet med de
underliggende aktivers resultater og værdi, og de kan ændre sig
afhængigt af markedet for de underliggende aktiver. Der er ingen
garanti for, at det ønskede mål nås ved at gøre brug af derivater.
Brugen af derivater kan medføre større udsving i værdien af fondens
nettoaktiver.
Likviditetsrisiko - Under visse omstændigheder kan investeringerne
blive forholdsvise illikvide og dermed svære at sælge til den kurs, som
de udbydes til på forskellige børser eller markeder. Således kan
afdelingens evne til at reagere på markedsudviklingen blive forringet og
afdelingen kan opleve negativ kursudvikling ved realisering af dens
investeringer. Afviklingstransaktioner kan forsinkes og blive påvirket af
administrativ usikkerhed.
(Der henvises til afsnittet ""Risk Factors"" i prospektet med hensyn til
en mere detaljeret beskrivelse af risiko i forbindelse med fonden.)
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Gebyrer
Disse gebyrer anvendes til at betale omkostningerne ved at drive
fonden, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger.
Generelt betyder det, at væksten i Deres investering vil blive mindre.

De viste engangsgebyrer er maksimumbeløb. I nogle tilfælde betaler De
muligvis mindre. De kan få oplyst de faktiske gebyrer af Deres
finansielle rådgiver eller distributør.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Overdreven handel fra en investors side vil medføre pålæg af et gebyr
på 4%.

Indtrædelsesgebyr

Ingen

Udtrædelsesgebyr

Ingen

Ombytningsgebyr

1,00%

Dette er det højeste beløb, der vil blive fratrukket dine penge, før de
bliver investeret, og før afkast af din investering udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

0,90%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Det løbende gebyr er baseret på udgifter for året, der sluttede
december 2021. Tallet kan variere fra år til år. I beløbet er
ikkemedregnet omkostninger i forbindelse med porteføljetransaktioner
med undtagelse af omkostninger, der betales til depositaren og et
eventuelt indtrædelses- og udtrædelsesgebyr betalt til en eventuel
underliggende kollektiv investeringsordning. Nærmere oplysninger om
de præcise gebyrer findes i investeringsinstituttets årsrapport for de
enkelte regnskabsår.
(Der henvises til afsnittet "Gebyrer, gebyrer og udgifter" i prospektet
med hensyn til en mere detaljeret beskrivelse af gebyrerne.)

Ingen

Tidligere resultater
Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.
Tidligere resultater tager hensyn til alle gebyrer.
Klassens værdi er beregnet i GBP.
Fonden blev lanceret den 6 august 2014. Klassen begyndte at udstede
aktier den 3 maj 2021.

Praktiske oplysninger
Fondens depositar er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Fondens aktiver er adskilt fra andre afdelinger i investeringsinstituttet.
Dog er prospektet og de periodiske regnskabsrapporter udarbejdet for
hele investeringsinstituttet.
De kan gratis rekvirere yderligere oplysninger om investeringsinstituttet,
et eksemplar af prospektet, års- og halvsårsrapporten på engelsk hos
administrationsselskabet, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, at
31 Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Luxembourg eller ved at gå ind
på https://www.am.miraeasset.eu/fund-literature/.
Andre praktiske oplysninger:
De seneste aktiekurser kan oplyses ved henvendelse til administratoren
inden for normal arbejdstid og vil hver dag blive offentliggjort på
https://www.am.miraeasset.eu/.
De kan ombytte Deres andele til andele i en anden afdeling i
investeringsinstituttet, forudsat at visse betingelser er opfyldt, som
beskrevet i prospektet. Der kan blive pålagt et gebyr. De kan se
yderligere oplysninger om konvertering i prospektets afsnit
"Konvertering af andele" .

Fonden er underlagt skattelove og -bekendtgørelser i Luxembourg.
Dette kan, afhængigt af dit bopælsland, påvirke din personlige
skattemæssige situation. Du kan få flere oplysninger fra din rådgiver.
Mirae Asset Global Discovery Fund kan kun drages til ansvar for
oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller
ikke i overensstemmelse med de relevante dele i investeringsinstituttets
prospekt.
Forvaltningsselskabet har etableret og anvender en aflønningspolitik,
der stemmer overens med de principper, der fremgår af UCITS Vdirektivet og alle dertil relaterede juridiske og regulatoriske
bestemmelser. Oplysninger om forvaltningsselskabets ajourførte
aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af,
hvorledes løn og goder beregnes, identiteten på de personer, der er
ansvarlige for tildeling af løn og goder, herunder aflønningsudvalgets
sammensætning, er tilgængelige på:
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/, og De kan rekvirere en
gratis papirkopi af politikken på forvaltningsselskabets hjemsted.

Fonden er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af CSSF.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr 18/02/2022.
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