UPPLÝSINGAR FYRIR LYKILFJÁRFESTA
Þetta skjal veitir þér upplýsingar um þennan sjóð fyrir lykilfjárfesta. Það er ekki
markaðsefni. Upplýsingarnar verða samkvæmt lögum að hjálpa þér að skilja eðli
þessa sjóðs og áhættuna við að fjárfesta í honum. Þér er ráðlagt að lesa þær svo
að þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú viljir fjárfesta eða ekki.

Mirae Asset Asia Growth Equity Fund („Sjóðurinn“)
undirsjóður Mirae Asset Global Discovery Fund
Sjálfstætt umsjónarfyrirtæki sjóðsins er FundRock Management Company S.A.

Flokkur A - Fjármögnun: USD
ISIN: LU1211592289

Markmið og fjárfestingarstefna
Markmið - Sjóðurinn miðar að því að ná fram langtíma vexti fjármagns
með því að fjárfesta aðallega í hlutabréfum eða hlutabréfatengdum
verðbréfum, þar á meðal en takmarkast ekki við fyrirtæki sem starfa í
vaxandi neytenda-, heilbrigðisþjónustu- og rafrænum viðskiptageirum í
löndum í Asíu, fyrir utan Japan.
Sjóðurinn kann að fjárfesta allt að 30% eigna sinna í China A-Shares í
gegnum Stock Connect, sem er áætlun fyrir gagnkvæman aðgang að
hlutabréfamarkaðnum á milli Hong Kong og Kína. Sjóðnum er stjórnað
með virkum hætti og miðaður við viðmiðið MSCI AC Asia ex Japan
Index (the "Benchmark") með því að leitast við að ná betri árangri en
það. Engar hömlur eru á því að hve miklu leyti eignasafn sjóðsins gætið
vikið frá því sem er í viðmiðinu.

Hannað fyrir - Sjóðurinn er hannaður fyrir fjárfesta sem leita eftir
langtíma vexti fjármagns í virkt stýrðu eignasafni.
Áskrift/innlausn/umbreyting - Fjárfestar geta keypt, selt og skipt um hluti
í sjóðnum alla daga sem teljast virkir dagar í Lúxemborg.
Arður - Enginn arður verður gefinn upp og greiddur til hluthafa í þessum
hlutabréfaflokki.
Grunngjaldmiðill sjóðsins er USD.
Fjárfestingar í hlutum eða hlutabréfum annarra sjóða mega ekki fara
samanlagt yfir 10% af hreinni eign sjóðsins.
(Sjá Mirae Asset Asia Growth Equity Fund í lýsingunni fyrir öll
fjárfestingarmarkmið og stefnuupplýsingar.)

Eins og heimilt er og lýst í sjóðslýsingu UCITS, er sjóðnum heimilt að
nota fjármálagerninga (svo sem framvirka vísitölusamninga og
gjaldeyrisskiptasamninga) og beita aðferðum og gerningum eingöngu í
þeim tilgangi að stýra sjóðnum á skilvirkan hátt og áhættuverja sig.

Áhætta og ávöxtun
Nýmarkaðsáhætta - Fjárfestingar í nýjum mörkuðum hafa í för með sér
meiri áhættu (t.d. meiri verðsveiflur) heldur en hjá þróuðum mörkuðum.
Sumar fjárfestingar gætu haft minna greiðsluhæfi, svo erfitt er að kaupa
þær eða selja með skömmum fyrirvara.
Flokkurinn byggist á sögulegum gögnum og byggist á tilfæringum í verði
í hlutabréfaflokknum (óstöðugleiki) og er mögulega ekki örugg
vísbending um áhættu í framtíðinni. Ekki er hægt að ábyrgjast að
áhættuflokkurinn haldist óbreyttur og hann gæti breyst með tímanum.
Hlutabréfaflokkurinn með lægstu áhættueinkunnina þýðir ekki að
fjárfestingin sé án áhættu.
Þessi hlutabréfaflokkur er í flokki 6 þar sem hann fjárfestir í hlutabréfum
eða hlutabréfatengdum verðbréfum sem geta sveiflast töluvert í verði á
milli daga vegna margs konar þátta.
Eftirfarandi efnislegri áhættu er mögulega ekki nægilega lýst af vísinum
fyrir áhættu og ávinning:
Fjárfestingar í gegnum Stock Connect áætlunina gætu haft fleiri
áhættuþætti í för með sér, þar á meðal hvað varðar greiðsluhæfi,
rekstur, stöðustofnun, markaðsniðurfellingu, vörslu og
kvótatakmarkanir.
Sjóðurinn hefur engar tryggingar og gildi fjárfestinga getur hækkað eða
lækkað. Mögulegt er að þú fáir ekki upphaflegu fjárfestingarupphæð
þína til baka. Að auki gæti sjóðurinn falið í sér eftirfarandi áhættu:
Markaðsáhætta - Sjóðurinn fjárfestir í hlutabréfum eða
hlutabréfatengdum verðbréfum sem gætu risið eða fallið samkvæmt
ýmsum breytum sem hafa áhrif á stök fyrirtæki og innlenda eða
alþjóðlega verðbréfamarkaði.

Rekstraráhætta - Vanhæfni til að kaupa eða selja verðbréf á réttum tíma
vegna stjórnunar-/greiðsluvandamála gæti leitt til glataðra
vaxtartækifæra eða óæskilegs taps fyrir sjóðinn.
Áhætta mótaðila - Gjaldþrot stofnana sem veita þjónustu á borð við
varðveislu eigna eða að gegna hlutverki mótaðila afleiðna eða annarra
gerninga gæti valdið sjóðnum fjárhagslegu tapi.
Gengisáhætta - Breytingar á gengi erlendra gjaldmiðla gætu haft
neikvæð áhrif á gildi fjárfestinganna sem sjóðurinn á.
Áhætta tengd iðnaðargeira - Sjóðurinn er með eignasafn sem einblínir á
ákveðna atvinnugeira og er óstöðugari en dreift eignasafn.
Svæðisbundin áhætta - Sjóðurinn fjárfestir aðallega í löndum innan
Asíu, fyrir utan Japan, og á það til að vera óstöðugari en alþjóðlegir
sjóðir.
Afleiðuáhætta - Fjármálaafleiður eru flóknir gerningar og afkoma þeirra
og gildi tengjast beint afkomu eða gildi undirliggjandi eigna og sveiflast
samkvæmt markaði slíkra undirliggjandi eigna. Ekki er hægt að tryggja
að markmiðið sem sóst er eftir með notkun afleiðna náist. Notkun
afleiðna gæti valdið meiri sveiflum á hreinu eignagildi sjóðsins.
Söluáhætta - Í sumum kringumstæðum geta fjárfestingar orðið svo
torseljanlegar að erfitt er að selja þær á því gengi sem beðið er um á
hinum ýmsu kauphöllum eða mörkuðum. Við slíkar aðstæður getur
undirsjóðurinn ekki brugðist hratt við markaðshreyfingum og
verðhreyfingar gætu orðið neikvæðar við sölu á fjárfestingum. Tafir geta
orðið á uppgjörsfærslum og þær geta verið bundnar umsýslulegri
óvissu.
(Sjá kaflann „Áhættuþættir“ í lýsingunni fyrir nánari upplýsingar um
áhætturnar tengdar sjóðnum.)
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Gjöld
Þessi gjöld eru notuð til að greiða rekstrarkostnað sjóðsins, þ.m.t.
kostnað við markaðssetningu og dreifingu. Í heildina draga þau úr vexti
fjárfestingar þinnar.

Stöku greiðslurnar sem gefnar eru upp eru hámarksupphæðirnar. Í
sumum tilfellum gætir þú greitt lægri upphæð. Hægt er að nálgast
upplýsingar um nákvæm gjöld frá fjármálaráðgjafa eða dreifingaraðila.

Stök gjöld rukkuð áður eða eftir að þú fjárfestir

Óhófleg viðskipti fjárfestingaraðila hafa í för með sér 4% gjöld.

Aðgöngugjald

Allt að 5,25%

Útgöngugjald

Ekkert

Skiptigjald

1,00%

Þetta er hámarkið sem gæti verið dregið frá fé þínu áður en það er
fjárfest og áður en ágóðinn af fjárfestingu þinni er greiddur út.

(Sjá kaflann „Gjöld og kostnaður“ í lýsingunni fyrir nánari upplýsingar
um gjöldin.)

Gjöld rukkuð af sjóðnum yfir eitt ár
Áframhaldandi gjald

Viðvarandi gjald miðast við útgjöld ársins sem lýkur desember 2021.
Þessi tala gæti verið breytileg á milli ára. Það innifelur ekki
viðskiptatengdan kostnað eignasafnsins, fyrir utan kostnað sem er
greiddur til vörsluaðila og aðgöngu-/útgöngugjöld sem eru greidd til
undirliggjandi sameiginlegrar fjárfestingaráætlunar (ef einhver er).
Ársskýrsla UCITS fyrir hvert fjárhagsár mun innifela upplýsingar um
nákvæm gjöld sem voru rukkuð.

1,73%

Gjöld rukkuð af sjóðnum við sérstök skilyrði
Frammistöðugjald

Ekkert

Fyrri frammistaða
Fyrri frammistaða er ekki áreiðanleg vísbending um framtíðarárangur.
Fyrri frammistaða tekur öll gjöld með í reikninginn.
Gildi flokksins er reiknað út í USD.
Sjóðurinn byrjaði þann 6 ágúst 2014. Þessi flokkur byrjaði að gefa út
hlutabréf þann 27 október 2020.
Þar sem sjóðnum er stýrt með virkum hætti er ekki ætlast til að afkoma
þessa hlutabréfaflokks fylgi afkomu viðmiðunarvísitölunnar.

Hentugar upplýsingar
Vörsluaðili sjóðsins er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Eignirnar í þessum sjóði eru aðskildar frá öðrum undirsjóðum í UCITS.
Aftur á móti er sjóðslýsingin og reglulegar skýrslur undirbúnar fyrir allt
UCITS.
Hægt er að fá nánari upplýsingar um UCITS, afrit af lýsingunni, árs- og
hálfsársskýrslur án endurgjalds á ensku frá stjórnanda, Citibank Europe
plc, Luxembourg Branch, hjá 31 Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange,
Lúxemborg, eða með því að fara á https://www.am.miraeasset.eu/fundliterature/.
Aðrar hagnýtar upplýsingar:
Nýjustu hlutabréfaverðin má nálgast hjá stjórnanda á almennum
opnunartíma og þau verða útgefin daglega á
https://www.am.miraeasset.eu/.
Þú mátt skipta hlutabréfunum þínum út fyrir hlutabréf í öðrum undirsjóði
hjá UCITS, háð uppfyllingu ákveðinna skilyrða eins og lýst er í
sjóðslýsingunni. Gjald gæti verið rukkað. Sjá kaflann „Umbreyting
hlutabréfa“ í lýsingunni fyrir nánari upplýsingar um hvernig á að skipta.

Um sjóðinn gilda skattalög og -reglugerðir Lúxemborgar. Þetta gæti haft
áhrif á persónulega skattstöðu þína, eftir því hvert búsetuland þitt er.
Talaðu við ráðgjafann þinn til að fá nánari upplýsingar.
Mirae Asset Global Discovery sjóðurinn getur verið gerður ábyrgur
eingöngu í tengslum við yfirlýsingar sem koma fram í þessu skjali sem
eru villandi, ónákvæmar eða ekki í samræmi við viðeigandi hluta í
lýsingunni fyrir UCITS.
Rekstrarfélagið hefur búið til og beitir þóknunarstefnu í samræmi við
meginreglur sem eru lagðar fram í UCITS V og tengdum laga- og
reglugerðarákvæðum. Hægt er að fá nánari upplýsingar um nýjustu
þóknunarstefnu rekstrarfélagsins, þar á meðal, en takmarkast ekki við,
lýsingu á því hvernig þóknun og fríðindi eru reiknuð út, auðkenni
aðilanna sem eru ábyrgir fyrir greiðslu þóknunar og fríðinda og
samsetningu þóknunarnefndar, á
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/, og hægt er að nálgast
afrit af henni á pappír á skráðri skrifstofu rekstrarfélagsins samkvæmt
beiðni.

Sjóðurinn hefur leyfi í Lúxemborg og er eftirlitsskyldur hjá Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A. hefur leyfi í Lúxemborg og er eftirlitsskyldur hjá CSSF.
Þessar upplýsingar fyrir lykilfjárfesta eru nákvæmar þann 18/02/2022.
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