Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så
att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

LS FUND - NORTHERN STAR GLOBAL DYNAMIC OPPORTUNITIES 10+, R-Class EUR
LU0793149278
en delfond i LS FUND SICAV
Denna delfond förvaltas av Limestone Platform.

Mål och placeringsinriktning
Mål
Denna delfond har som absolut avkastningsmål att generera en positiv
avkastning på 10% beräknat på årsbasis under en affärscykel (3–7 år) genom att skifta mellan värdepappersklasser och genom att välja lämpliga
investeringar där investeringens timing är en viktig faktor. Det finns dock
ingen garanti för att detta mål uppnås eller för att avkastningen blir positiv under en bestämd tidsram.

utifrån marknadens förutsättningar och möjligheter. Allokeringar mellan
länder och sektorer kan också variera avsevärt.
Delfonden avser även att då och då utnyttja utvecklingen på de internationella marknaderna för naturtillgångar och varumarknaderna för upp
till 20 % av delfondens tillgångar. Sådan exponering ska realiseras genom
ETF och ETC.
Delfonden kan komma att utnyttja finansiella derivatinstrument i investeringssyfte, i risksäkringssyfte och/eller för effektiv portföljförvaltning.

Placeringsinriktning
Delfonden investerar huvudsakligen på ett varierande sätt i vilken region som helst i världen, inklusive nya marknader och gränsmarknader,
utan att vara begränsad till en särskild region eller industri, i aktier eller
aktierelaterade värdepapper, räntepapper, instrument med rörlig ränta,
börshandlade fonder (ETF) och strukturerade produkter (produkter och
valutor kopplade till rörlighet eller valutalänkade produkter).
Delfonden har en flexibel taktik för tillgångsallokering och kan justera exponeringen mot aktierelaterade värdepapper och skuldebrev avsevärt

Andelsklassens valuta är EUR.
Delfondens andelsvärde beräknas varje bankdag i Luxemburg. Inlösen
kan göras på onsdagar varje vecka.
Denna andelsklass intäkter återinvesteras (ackumuleras).
Rekommendation
Denna delfond passar investerare som strävar efter kapitaltillväxt på medellång till lång sikt.
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Vad betyder denna samlingsindikator?
• Beräkningen av risk/avkastningsindikatorn baseras på uppskattade och historiska uppgifter som kan vara ett otillförlitligt mått på
delfondens framtida riskprofil.
• Riskkategorin som visas gäller inte garanterat i framtiden. Delfondens risk/avkastningsindikator kan förändras med tiden.
• Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
• Delfonden LS FUND - NORTHERN STAR GLOBAL DYNAMIC OPPORTUNITIES 10+ klassificeras i kategori 5 på grund av sin flexibla taktik
för tillgångsallokering.

Vilka risker ingår inte i denna samlingsindikator?
Utöver att vara utsatt för risker vad gäller likviditet, krediter, räntesatser,
växelkurser och derivat är delfonden även utsatt för följande väsentliga
risker som inte speglas tillräckligt väl av riskindikatorn:
• Risker av politisk, ekonomisk, rättslig eller skattemässig karaktär
• Rörelserisk: risk för betydande förlust till följd av mänskliga fel, tekniska fel, olämpliga rutiner eller kontroller
• Värderingsrisk: risk att en investering inte är korrekt värderad
• Motpartsrisk: risk att motparten i ömsesidiga kontrakt inte uppfyller
sina skyldigheter
• Förvaringsrisk: risk gällande avveckling och förvaring av värdepapper
Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?
Mer information om riskerna med delfonden finns i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor.

Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
3,00%
Uttagsavgift
1,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan
de investeras och innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
3,83%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift
15% överskott av utförandet av
8% per år, som Hurdle Rate

Denna andelsklass kan konverteras till andelar i en annan delfond. En
konverteringsavgift på högst 1,00% debiteras vid konvertering av andelar.
Årliga avgifter som tagits ur fonden avser alla årsavgifter och grundas på
31.12.2016. Årliga avgifter som tagits ur fonden kan variera från år till år.
Denna procentandel omfattar inte följande avgifter och kostnader:
• Prestationsbaserad avgift
• Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från insättningsoch uttagsavgifter som betalas av fondbolaget vid köp och försäljning av andelar i andra målfonder.

De avgifter som investeraren betalar används för att driva delfonden,
bland annat för marknadsföring och distribution av delfonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Den prestationsbaserade avgiften för andelsklassens senaste räkenskapsår uppgick till 0,00%.

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som investeraren placerat i fonden. I
vissa fall behöver investeraren betala mindre. Investeraren kan kontakta
sin ekonomiska rådgivare eller återförsäljare för att få information om de
faktiska insättnings- och uttagsavgifterna.

Mer information om avgifter finns under rubriken “Charges and expenses” i fondens informationsbroschyr, som kan beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor.
Mer information om den prestationsbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat
Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig indikation om framtida resultat.
Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och
uttagsavgifter.
Tidigare resultat beräknades i EUR.
Delfonden inrättades år 2011.
Denna andelsklass inrättades år 2012.

Praktisk information
Förvaringsinstitut
KBL European Private Bankers S.A.
Mer information och kurser
Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den
senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i LS FUND SICAV kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets
huvudkontor.
Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om
vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.
Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive
en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, finns tillgänglig på webbplatsen www.limestone.eu. En papperskopia tillhandahålls
kostnadsfritt på begäran.
Ansvar
Limestone Platform kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter
Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Investerarens skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga skattemässiga
ställning.
Särskild information
Delfonden LS FUND - NORTHERN STAR GLOBAL DYNAMIC OPPORTUNITIES
10+ kan även ge ut andra andelsklasser.
Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt
land finns att tillgå hos förvaltningsbolaget.
Dessa basfakta för investerare innehåller information om en delfond i LS
FUND SICAV, som kan bestå av flera delfonder. Fondens informationsbroschyr samt års- och halvårsrapporterna sammanställs för hela fonden.
Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att
en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.
Investeraren har rätt att konvertera sin investering från andelar i en delfond till andelar i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Limestone Platform är auktoriserat i Estland och tillsyn utövas av “Estonian Financial Supervisory Authority”.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 15.02.2017.

