NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om fondet. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen kreves av lov for å hjelpe deg forstå
egenskapene til og risikoene ved investering i fondet. Det anbefales at du leser den,
slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere eller ikke.

Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund ("fondet")
et underfond av Mirae Asset Global Discovery Fund
Det uavhengige forvaltningsselskapet for fondet er FundRock Management
Company S.A.

Klasse R - kapitalisering: EUR Sikret
ISIN: LU2357178677

Målsetninger og investeringsmandat
Målsetting - Fondets målsetning er å oppnå langsiktig kapitalvekst ved
å investere hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra
selskaper som forventes å tjene på økt forbruk i fremvoksende
markeder, eller selskaper som er børsnotert eller har en betydelig del
av virksomheten der.
Fondet kan investere opptil 30 % av nettoaktivaene i kinesiske A-aksjer
gjennom Stock Connect, som er et program utviklet for gjensidig tilgang
til aksjemarkedet mellom Hongkong og Kina. Fondet er aktivt forvaltet
og sammenlignes med MSCI Emerging Markets Index
("referanseindeksen") ved å tilstrebe en høyere avkastning enn den.
Det er ingen restriksjoner for i hvilken grad fondets portefølje kan avvike
fra referanseindeksen.

Designet for - Fondet er designet for investorer som ønsker langsiktig
kapitalvekst fra en portefølje som forvaltes aktivt.
Tegning/innløsning/konvertering - Investorer kan kjøpe, løse inn og
bytte andeler i fondet på en hvilken som helst virkedag i Luxemburg.
Utbytte - Det vil ikke bli utbetalt utbytte til andelseierne i denne
andelsklassen.
Basisvalutaen til fondet er USD.
Investeringer i enheter eller andeler av andre fond kan ikke samlet
overgå 10 % av nettoaktivaene til fondet.
(Se Mirae Asset GEM Great Consumer Equity Fund i prospektet for
fullstendige investeringsmålsetninger og mandatsdetaljer.)

Som tillatt av og beskrevet i prospektet til UCITS, kan fondet bruke
finansielle derivatinstrumenter (som f.eks. indeksfutures og
valutaswaps), og bruke teknikker og instrumenter kun for effektiv
porteføljeforvaltning og sikringsformål.

Risiko- og avkastningsprofil
Operasjonell risiko - Problemer med å kjøpe eller selge verdipapirer på
ønsket tidspunkt som følge av administrative problemer eller
oppgjørsproblemer kan føre til tapte potensielle gevinster eller
uønskede tap for fondet.
Kategorien bygger på syntetiske data og på kursbevegelser i
andelsklassen (volatilitet) og er ikke nødvendigvis en sikker indikator på
fondets fremtidige risikoprofil. Det kan ikke garanteres at
risikokategorien ikke vil bli endret.
At en andelsklasse har laveste risikovurdering, betyr ikke at den er en
risikofri investering.

Motpartsrisiko - Insolvensen til en institusjon som leverer tjenester som
forvaring av aktivaer eller opptrer som motpart for derivater eller andre
instrumenter, kan eksponere fondet for økonomisk tap.
Valutarisiko - Endringer i vekslingskurser kan påvirke fondets
investeringer negativt. Andelseiere som investerer i en annen valuta
enn fondets basisvaluta, bør være oppmerksomme på at svingninger i
vekslingskurser kan påvirke verdien av investeringene deres.

Følgende materialrisikoer fanges ikke tilstrekkelig opp av risiko- og
avkastningsindikatoren:

Risiko for andelsklasse med valutasikring - Sikring av transaksjoner
brukes for å redusere valutarisikoen for investorene i så stor grad som
mulig. Det kan imidlertid ikke gis noen forsikringer om at
sikringsstrategiene vil være helt vellykket, og det finnes ingen
sikringsstrategi som kan eliminere all valutarisiko.

Investeringer gjennom Stock Connect-programmet kan være underlagt
ytterligere risiko, blant annet risiko knyttet til likviditet, drift, clearing,
markedsavbrudd, depot og kvotebegrensninger.

Sektorspesifikk risiko - Fondet investerer i en konsentrert portefølje av
spesifikke sektorer og vil være mer volatilt enn en portefølje med større
spredning av risiko.

Fondet gir ingen garantier, og verdien på investeringene kan stige eller
falle. Det er ikke sikkert du får tilbake det beløpet du har investert. I
tillegg kan fondet bli utsatt for følgende risikofaktorer:

Risiko for utenlandske investorer - Noen land i vekstmarkeder kan ha
forbud eller restriksjoner på utlendingers investeringer, og disse
restriksjonene kan bli endret fra tid til annen.

Markedsrisiko - Fondet investerer i aksjer eller aksjerelaterte
verdipapirer, og disse kan stige eller falle i verdi på grunn av en rekke
faktorer som påvirker enkeltselskaper og lokale eller globale
aksjemarkeder.

Derivatrisiko - Finansielle derivatinstrumenter er komplekse
instrumenter hvis ytelse og verdi er direkte knyttet til verdiutviklingen til
underliggende aktiva, og vil svinge avhengig av markedet for slike
aktiva. Det kan ikke gis noen forsikringer om at målsetningen ved bruk
av derivater oppnås. Bruken av derivater kan føre til større svingninger
av nettoaktivaverden til fondet.

Denne andelsklassen er i kategorien 6 fordi den investerer i aksjer eller
aksjerelaterte verdipapirer som kan variere betydelig i verdi fra dag til
dag på grunn av en rekke faktorer.

Vekstmarkedsrisiko - Investering i vekstmarkeder innebærer høyere
risiko (f.eks. større kurssvingninger) enn investering i utviklede
markeder. Noen investeringer kan ha lav likviditet, hvilket gjør det
vanskelig å kjøpe eller selge dem på kort varsel.

(Vi henviser til avsnittet ""Risk Factors"" i prospektet for en mer
detaljert beskrivelse av risikoene forbundet med å investere i fondet.)
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Gebyrer
Disse gebyrene brukes til å betale kostnadene for å drive fondet,
inkludert kostnadene for markedsføring og distribusjon. Generelt
reduserer de veksten til investeringen din.

Engangsgebyrene som vises, er maksimumstallene. I noen tilfeller kan
du kanskje betale mindre. Du får de faktiske gebyrene fra
finansrådgiveren eller distributøren.

Engangsgebyrer som tas før eller etter du investerer

Uma prática excessiva de negociação por parte de um investidor
incorrerá numa comissão de 4%.

Tegningsgebyr

Ingen

Innløsningsgebyr

Ingen

Konverteringsgebyr

1,00%

Det løpende gebyret er basert på utgiftene for periode som slutter på
mai 2022. Dette tallet kan variere fra år til år. Det ekskluderer kostnader
relatert til porteføljehandel, bortsett fra kostnader betalt til forvalteren og
tegnings-/innløsningsgebyr betalt til en underliggende kollektiv
investeringsordning (om noen). UCITS' årsrapporten for hvert
regnskapsår vil inkluderer detaljer om nøyaktige påløpte gebyrer.

Dette er det maksimale beløpet som kan tas fra pengene dine før de
investeres og før resultatet av investeringene dine utbetales.
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år
Løpende gebyr

(Vi henviser til avsnittet "Gebyrer, gebyrer og utgifter" i prospektet for
mer detaljert informasjon om gebyrene.)
12,08%

Gebyrer som tas fra fondet under spesifikke forhold
Resultatgebyr

Ingen

Historisk avkastning
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Den historiske avkastningen inkluderer alle gebyrer.
Klassens verdi beregnes I EUR.
Fondet ble startet 10 juni 2021. Denne klassen begynte å utstede
andeler 7 juli 2021.

Praktisk informasjon
Fondets depotmottaker er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Aktivaene i dette fondet er skilt fra andre underfond i UCITS. Men
prospektet og periodiske rapporter er forberedt for hele UCITS.
Mer informasjon om UCITS, kopier av prospektet, års- og
halvårsrapporter kan fås gebyrfritt på engelsk fra administratoren,
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, at 31 Z.A Bourmicht, L - 8070
Bertrange, Luxemburg eller ved å gå til
https://www.am.miraeasset.eu/fund-literature/.
Annen praktisk informasjon:
De siste andelskursene kan fås fra administratoren i vanlig kontortid og
publiseres daglig på https://www.am.miraeasset.eu/.
Du kan bytte andelene dine i andeler i et annet underfond i UCITS,
underlagt overholdelse av visse vilkår som angitt i prospektet. Et gebyr
kan gjelde. Se avsnittet Konvertering av andeler i prospektet for mer
informasjon om hvordan du bytter.

Dette fondet er underlagt skattelovene og -forskriftene i Luxembourg.
Avhengig av hvor du bor, kan dette ha betydning for din personlige
skatteposisjon. Hvis du ønsker flere detaljer, bør du snakke med en
rådgiver.
Mirae Asset Global Discovery Fund kan kun holdes ansvarlig på
grunnlag av opplysninger i dette dokumentet som er misvisende,
unøyaktig eller ikke i samsvar med de relevante delene av prospektet
for UCITS-fondet.
Forvaltningsselskapet har etablert og anvender en policy for
godtgjørelse i samsvar med prinsippene som er beskrevet i UCITS V og
eventuelle relaterte juridiske og reguleringsmessige bestemmelser.
Detaljer om forvaltningsselskapets til enhver tid oppdaterte
godtgjørelsespolicy, inklusive, men ikke begrenset til, en beskrivelse av
hvordan godtgjørelse beregnes, hvilke personer som har ansvar for
tildeling av godtgjørelse og fordeler, samt godtgjørelsesutvalgets
sammensetning, er tilgjengelig på:
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. Et papireksemplar av
denne godtgjørelsespolicyen er gratis tilgjengelig på forespørsel til
forvaltningsselskapets forretningskontor.

Fondet er autorisert i Luxembourg og underlagt tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A. er autorisert i Luxembourg og underlagt tilsyn av CSSF.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 27/07/2022.
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