
 

 

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. 

LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUND 
en afdeling i Los Angeles Capital Global Funds plc (”Fonden”) 
Administreret af Waystone Management Company (IE) Limited ("Forvalteren") 

 

ISIN: IE00BD2MF327, Bloomberg: LACPGAE, klasse A EUR 

Mål og investeringspolitik 

• 
 

Fonden har til formål at øge Deres investering over tid. 
• 
 

Fonden forvaltes aktivt og investerer hovedsageligt i 
børsnoterede aktier, der udstedes af virksomheder, der er 
organiseret i henhold til lovgivningen i og har et 
hovedkontor i et udviklet markedsland. Fonden kan også 
investere i egenkapitalinstrumenter i nye 
vækstmarkedslande. 

• 
 

Udviklede markedslande er de lande, der er udpeget som 
et udviklet marked af MSCI Inc. Nye vækstmarkedslande 
er de lande, der er udpeget som sådanne af MSCI Inc. 

For yderligere information om investeringspolitik, se 
afsnittet om investeringspolitikker i Fondens prospekt. 

• Der er ingen begrænsninger i forhold til den 
procentmæssige andel, der kan investeres i et enkelt land. 

 

 

 

• 
 

Eventuel indkomst, som aktieklassen genererer, 
geninvesteres i Fonden.  
Fondens resultat måles mod resultatet af MSCI All Country 
World Index. 

• 
 

De kan sælge Deres aktier på alle dage, hvor detailbanker 
holder åbent i Dublin og New York, eller på andre dage, 
som bestyrelsen måtte fastsætte, ved at sende en skriftlig 
anmodning til Brown Brothers Harriman Fund Administration 
Services (Ireland) Limited før kl. 16.00 (EST) den anden 
bankdag forud for den tilsigtede salgsdato. 

Anbefaling: Denne Fond er muligvis ikke egnet for investorer, 
som planlægger at trække deres penge ud inden for kort tid.  
 

 

Risk/reward-profil 

 
• 
 

Indikatoren er baseret på historiske data og giver ikke 
nødvendigvis et pålideligt billede af Fondens fremtidige 
risikoprofil. 

• 
 

Den angivne risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig 
med tiden. 

• 
 

Indikatoren skal hjælpe investorer med at forstå 
usikkerheden ved investeringen både med hensyn til tab og 
vækst. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en 
"risikofri" investering. 

• 
 

Fonden er placeret i kategori 6, da den typisk giver højere 
afkast end andre fonde og kan blive eksponeret for et højere 
risikoniveau som følge af investering i aktier i nye 
vækstmarkedslande. 

• 
 

Fonden kan også eksponeres for andre risici, som 
risikoindikatoren ikke afspejler i tilstrækkelig grad. Værdien 
kan blive betydeligt påvirket af: 

• 
 

Markedsrisiko: En fonds aktiekurs kan falde på grund af 
faktorer, der direkte påvirker fonden eller en relateret 
branche. Den kan også falde på grund af generelle 
markedsforhold, der ikke er direkte relateret til fonden. 

 

• 
 

Risiko ved nye vækstmarkeder: Fonden kan investere i nye 
vækstmarkedslande. Sådanne investeringer er underlagt en 
større risiko på grund af politiske, økonomiske, 
ledelsesmæssige, juridiske, markedsmæssige, 
regnskabsmæssige og andre risici. Aktiver opbevares 
muligvis ikke korrekt og kan derfor gå tabt. Det kan være 
sværere at sælge aktiver til en rimelig pris på nye 
vækstmarkeder. 

• 
 

Valutarisiko: Ændringer i valutakurser kan få investeringers 
værdi til at falde eller stige. 

• 
 

Kvantitativ risiko: Investeringsforvalteren kan opbygge 
porteføljen ved hjælp af et handelssystem eller en model, 
som kan kompromitteres af uforudsete software- eller 
hardwarefejl og andre teknologiske fejl. 
Investeringsforvalteren har en række kontrolforanstaltninger, 
der er udviklet til at sikre, at opbygningen af porteføljen 
fungerer efter hensigten, men sådanne fejl og/eller defekter 
kan have en negativ indvirkning på Fondens resultat. 

• 
 

Likviditetsrisiko: Visse investeringer er mindre likvide og kan 
være vanskeligere at købe eller sælge rettidigt. 

For fuldt detaljerede oplysninger om de relevante risici  
henvises der til afsnittene om risikofaktorer i prospektet 
og tillæg, der er tilgængelige på  Forvalterens kontor og 
på www.Waystone.com. 

 



 

Forvalteren og Fonden er autoriseret i Irland og reguleret af Irlands centralbank. 
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 18 februar 2022. 
 

Gebyrer 

De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde de 
omkostninger, der er forbundet med Fondens drift, herunder 
omkostninger i forbindelse med markedsføring og 
distribution. Gebyrerne reducerer Deres investerings 
potentielle vækst. 

Engangsgebyrer før eller efter investering 
Indtrædelsesgebyr Intet 
Udtrædelsesgebyr Intet 
 

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, 
før midlerne investeres, eller ved indløsning. 

Gebyrer afholdt af Fonden i løbet af et år 

Løbende gebyrer 0,62% 
 

Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige 
omstændigheder 
Resultatbetinget honorar Intet 
  

De angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. 
De kan i visse tilfælde betale mindre – De kan få yderligere 
oplysninger om dette ved at kontakte Deres finansielle rådgiver 
eller distributøren. 

Beløbet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter i den 
rullende 12-måneders periode, der sluttede 31. december 2021. 
Dette tal kan variere fra år til år. Omkostningerne ved 
porteføljetransaktioner med undtagelse af et ind- eller 
udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller 
sælges andele i et andet institut for kollektiv investering, er 
udeladt. 

For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet 
om gebyrer og udgifter i Fondens prospekt. 
 

 

Tidligere resultater 

Tidligere resultater giver ikke nødvendigvis et pålideligt 
billede af de fremtidige resultater. 

De tidligere resultater, der er vist her, tager højde for alle 
gebyrer og omkostninger, undtagen ind- og 
udtrædelsesgebyrer. 

Fonden blev oprettet i 2016, og denne aktieklasse blev lanceret 
den 22. april 2016. De tidligere resultater er beregnet i EUR. 
 

 

Praktiske oplysninger 

Depositar: Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Ireland) Limited 

Prospekt og yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger 
om Fonden eller andre aktieklasser eller afdelinger i Los 
Angeles Capital Global Funds plc, herunder prospektet og 
den seneste års- og halvårsrapport, kan fås fra 
administratoren hos Brown Brothers Harriman Fund 
Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, 
Dublin 2, Irland. Prospektet og de seneste års- og 
halvårsrapporter relaterer til Los Angeles Capital Global 
Funds plc som helhed og ikke til en bestemt afdeling. 
Dokumenterne er tilgængelige på engelsk og på visse andre 
sprog og kan fås gratis efter anmodning.  
Disse oplysninger kan også fås på  Forvalterens hjemmeside 
på www.Waystone.com. 

 Andre praktiske oplysninger: Den seneste aktiekurs og 
andre praktiske oplysninger kan rekvireres på 
www.bloomberg.com. 

Skattemæssige konsekvenser: Fonden er underlagt 
skattelovgivningen i Irland. Afhængigt af Deres bopælsland 
kan dette kan påvirke Deres personlige skattemæssige 
stilling. De rådes til at søge professionel rådgivning om de 
skattemæssige konsekvenser af Deres investering i fonden. 

Ombytning: Under forudsætning af godkendelse fra Fondens 
bestyrelse kan De ombytte Deres investering til 
 

aktier i en anden afdeling i Los Angeles Capital Global Funds 
plc. Der opkræves et gebyr, hvis De vælger at ombytte. For 
yderligere oplysninger henvises til afsnittet om konvertering af 
aktier i Fondens prospekt. 

Ansvar for oplysninger:  
Forvalteren kan udelukkende holdes ansvarlig på grundlag af 
indholdet i dette dokument, der er vildledende, unøjagtigt eller 
uforenelig med de relevante dele af Fondens prospekt. 

Paraplyinvesteringsinstitut: Dette dokument med central 
investorinformation vedrører Fondens aktieklasse A - EUR. 
Los Angeles Capital Global Funds plc er en paraplyfond med 
adskilt ansvar mellem afdelingerne. De enkelte afdelingers 
aktiver og passiver er adskilt i henhold til bestemmelserne i 
irsk lov. 

Vederlagspolitik: Oplysninger om den aktuelle 
vederlagspolitik, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag 
og goder beregnes, og identiteten på de personer, der er 
ansvarlige for tildeling af vederlag og goder, er tilgængelige på 
www.Waystone.com. Et papireksemplar af oplysningerne kan 
rekvireres vederlagsfrit efter anmodning.  
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