
Nøkkelinformasjon
Dette dokumentet gir deg viktig informasjon (såkalt nøkkelinformasjon) om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved
lov for at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Vi anbefaler at du leser den, slik at du kan ta en informert
avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
et underfond av Fidelity UCITS ICAV.

Andelsklasse: Inc Shares (ISIN: IE00BYXVGZ48), (WKN: A2DL7E), (Valuta: USD)

Fondet forvaltes av FIL Fund Management (Ireland) Limited.

Investeringsmål og -policy Risiko- og avkastningsprofil

 
• Fondet har som mål å gi investorer en total avkastning, med hensyn

til både kapital og avkastning, noe som reflekterer, før gebyrer og
utgifter, avkastningen av Fidelity Global Quality Income Index
(«Indeksen»). 

• Indeksen er utformet for å gjenspeile resultatene til aksjer i store og
mellomstore utbyttebelønnende selskaper fra utviklede land, som
viser grunnleggende kvalitetsegenskaper.

• Indeksen består av egenkapitalinstrumenter i de aktuelle
selskapene. Indeksens bestanddeler blir også sortert i henhold til
grunnleggende mål samt visse eksklusjonskriterier for miljø, samfunn
og styring («ESG») basert på normbasert sortering og negativ sortering
av visse sektorer, selskaper eller praksiser. Hvis du vil ha mer
informasjon om indeksen, kan du se den offentlig tilgjengelige
indeksmetodikken på www.spdji.com.

• Fondets investeringspolitikk er å spore indeksens resultater så nøye
som mulig, uavhengig av om indeksnivået stiger eller faller, samtidig
som de ønsker å minimere sporingsfeilen mellom fondets resultater
og indeksens resultater så langt som mulig.  

• Fondet tar sikte på å replikere indeksen ved å investere i alle
indeksens verdipapirer med samme fordeling som indeksens
vekting.

• Verdipapirene som fondet investerer i, vil primært bli notert eller
omsatt på anerkjente markeder globalt i samsvar med grensene
fastsatt i UCITS-regelverket.

• Fondet kan bruke derivater for effektiv porteføljeforvaltning. Fondet vil
bruke valutaterminkontrakter for sikringsformål.

• Fondet bruker en investeringsmetode som er basert på å spore
referanseindeksen (passiv tilnærming).

• Inntektene i fondet vil bli distribuert i samsvar med vilkårene i
vedlegget.

• Du kan kjøpe og selge aksjer i fondet alle dager bankene i London
er åpne.

 Hvis du ønsker fullstendige opplysninger om målene og
investeringspolitikken, kan du se prospektet og det relevante vedlegget.
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• Historiske data gir ikke alltid en pålitelig indikasjon for fremtiden.
• Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
• Den laveste kategorien betyr ikke en «risikofri» investering.
• #Risiko- og avkastningsprofilen klassifiseres på grunnlag av nivået for

historiske svingninger i andelsklassens netto aktivaverdi. Innenfor
denne klassifiseringen angir kategoriene 12 et lavt nivå av historiske
svingninger, 3–5 et middels høyt nivå og 6–7 et høyt nivå.

• Verdien av din investering kan like godt falle som stige, og du kan få
tilbake mindre enn du opprinnelig investerte.

• Fondet kan investere i instrumenter pålydende i andre valutaer enn
fondets basisvaluta. Endringer i valutakurser kan derfor påvirke
verdien av investeringen din.

• Valutasikring kan brukes for å redusere effekten av slike endringer.
Likevel blir ikke effekten nødvendigvis fullstendig eliminert i forventet
grad.

For fullstendig informasjon om de relevante risikoene, så henviser vi til
avsnittene i prospektet og det relevante vedlegget. 
 

http://www.spdji.com


Nøkkelinformasjon Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

Gebyrer for dette fondet (ISIN: IE00BYXVGZ48)
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene knyttet til driften av fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og salg. Disse gebyrene minsker en
eventuell vekst av investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer
Tegningsgebyr* Ingen
Avslutningsgebyr* Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de investeres

(åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales (avslutningsgebyr).

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år
Løpende kostnader 0,40%

Gebyrer som under visse betingelser belastes fondet
Resultatgebyr Ingen

* Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan betale en tegningsavgift på maksimalt 5 % og en termineringsavgift på maksimalt 3 %. Selv om
det ikke kreves direkte av investorer som ikke er autoriserte deltakere, kan disse kostnadene ha en innvirkning på kurtasje, transaksjonsavgifter og/eller
kjøps-/salgsmargin.

* Gjelder ikke sekundærmarkedsinvestorer. Investorer som handler på børsen kan måtte betale meglings- og/eller transaksjonsgavgifter i forbindelse med
transaksjonene. Investorer kan også måtte bære kostnadene ved “bid-ask spread"; dette betyr forskjellen mellom prisene som aksjene kan kjøpes og selges
for. Du bør diskutere disse avgiftene og kostnadene med megleren din før du investerer, da de kan redusere mengden av den opprinnelige investeringen
og beløpet du mottar ved salg. Mer detaljert informasjon om kostnader finnes i delen «Honorarer og utgifter» i prospektet.

Tidligere resultat
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Ytelsen til referanseindeksen er også inkludert i grafen for sammenligning.

Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en pålitelig indikator
for fremtidige resultater.

Betalinger av løpende fondsgebyrer er tatt med i beregningen av tidligere
resultater. Tegnings-/innløsningsgebyr er ekskludert fra beregningen av
tidligere resultat.

Fondet ble lansert i 27 mars 2017 og andelsklassen ble lansert i 27 mars
2017.
Tidligere resultat er beregnet i USD.

 Fond

 Indeks

Praktiske opplysninger
• Depotmottaker er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• Ytterligere informasjon om Fidelity UCITS ICAV, inkludert kopier på engelsk av prospektet, relevante vedlegg vedrørende fondet og

årlige reviderte rapporter og kontoer, kan fås gratis fra fondets administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services
(Ireland) Limited eller på nettet på www.fidelityinternational.com.

• Dette dokumentet beskriver bare inntektsandelsklassen for Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
• Fidelity UCITS ICAV er etablert med separat ansvar mellom underfondene, noe som innebærer at eiendeler og gjeld i hvert underfond

er atskilt ved lov, slik at investorer ikke har noen krav på kapital i et underfond der de ikke eier aksjer.
• Fondet er indeksert til Fidelity Global Quality Income Index. Indeksen gjenspeiler resultatene til aksjer fra utbyttebetalende selskaper

med høy eller middels kapitalisering, som viser grunnleggende kvalitetsegenskaper, fra utviklingsland. Fondet er ikke sponset, godkjent,
solgt eller fremmet av FMRC. FMRC gir ingen representasjon om hensiktsmessigheten av å investere i fondet. Prospektet inneholder en
mer detaljert beskrivelse av det begrensede forholdet FMRC har med Fidelity og andre tilknyttede fond. «FMRC» henviser til FMR Co.,
Inc., et selskap i Massachusetts i USA med kontoradresse 245 Summer Street, Boston, MA 02110, USA.

• Indikativ intradags netto aktivaverdi for klassen er tilgjengelig via en Bloomberg-terminal.Netto aktivaverdi for klassen vil være
tilgjengelig på www.fidelityinternational.com.

• Detaljer om sammendrag av retningslinjene for godtgjørelse fås via www.fil.com. En papirkopi er tilgjengelig på forespørsel gratis på
engelsk fra FIL Fund Management (Ireland) Limited, forvalteren av fondet.

• FIL Fund Management (Ireland) Limited kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av enhver erklæring i dette dokumentet som er misvisende,
unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet og tillegget av fondet.

• Skattelovgivningen i Irland kan påvirke din personlige skattesituasjon. For mer informasjon kan du kontakte skatterådgiveren din.
• Se prospektdokumentet for mer informasjon om å investere i noen av underfondene til Fidelity UCITS ICAV.

 

Fondet er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
FIL Fund Management (Ireland) Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 24-08-2021.


