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Pagrindinė informacija investuotojui
Šiame dokumente pateikta pagrindinė informacija investuotojui apie šį fondą. Tai ne rinkodaros medžiaga. Ši informacija yra privaloma pagal įstatymus, ji skirta padėti jums
suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Rekomenduojame ją perskaityti, kad galėtumėte priimti informuotą sprendimą dėl investavimo.

EQUITY USA GROWTH, SICAV PARVEST subfondas
Klasė „Klasikinė EUR kapitalizacija“ - ISIN kodas LU0823434237
Šį fondą valdo Liuksemburgo įmonė „BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT“, kuri yra „BNP Paribas“ grupės dalis

Tikslai ir investavimo politika
Fondas siekia padidinti savo turto vertę vidutiniu laikotarpiu investuodamas į akcijas, išleistas JAV bendrovių arba JAV veikiančių bendrovių, turinčių didesnį nei
vidutinį augimo potencialą ir / arba santykinai stabilų pelno augimą.
Fondas yra aktyviai valdomas ir todėl gali investuoti į vertybinius popierius, neįtrauktus į „Russell 1000 Growth (RI)“ indeksą.
Fondo pajamos sistemingai reinvestuojamos.
Investuotojai gali susigrąžinti pinigus kiekvieną dieną (Liuksemburgo banko darbo dienomis).

Rizikos ir pajamų profilis
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• Istoriniai duomenys gali būti nepatikimas indikatorius ateičiai.
• Fondo rizikingumo kategorija yra indikatorius, o ne tikslas ar garantija
ir ilgainiui gali keistis.
• Žemiausia kategorija nereiškia investicijos be jokios rizikos.
• Kodėl fondas yra šios konkrečios kategorijos?
Rizikingumo kategorija grindžiama investicijomis daugiausia į
vertybinius popierius ir akcijas, kurių vertė gali žymiai svyruoti. Šie
svyravimai dažnai sustiprėja per trumpą laikotarpį.
• Kuo didesnė rizikas, tuo ilgesnis rekomenduojamas investavimo

horizontas.

Toliau aprašytos kitos svarbios su fondu susijusios rizikos, kurias nepakankamai
adekvačiai nurodo indikatorius:
•

Likvidumo rizika: ši rizika kyla iš sunkumo parduoti turtą pageidaujamu metu
teisinga rinkos kaina dėl pirkėjų trūkumo.

Daugiau informacijos apie rizikas pateikta dalyje „Investavimo rizikos“ fondo
prospekte, kuris yra prieinamas per www.bnpparibas-am.com.
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Mokesčiai
Jūsų mokami mokesčiai naudojami padengti einamąsias fondo sąnaudas, įskaitant rinkodaros ir platinimo sąnaudas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų
investicijos augimą.
Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš jūsų investavimą arba po jo
Pradinis mokestis

3,00 %

Galutinis mokestis

Nėra

Tai maksimali dalis, kuri gali būti nuskaičiuota nuo jūsų pinigų (prieš
išmokant jūsų investicijos pajamas).
Per metus iš lėšų atskaitomi mokesčiai
Einamasis mokestis

1,97 %

Iš lėšų atskaitomi mokesčiai, esant konkrečioms sąlygoms
Rezultatų mokestis

Nurodytas pradinis mokestis yra maksimalus skaičius. Kai kuriais atvejais jums
gali reikėti mokėti mažiau. Tai galite sužinoti iš savo finansų patarėjo.
Einamieji mokesčių tarifai yra pagrįsti buvusiomis sąnaudomis, nustatytomis 2018
m. spalio 31 d.
Šie tarifai kitais metais gali keistis. Juose neįskaityta:
• portfelio transakcijų sąnaudos, išskyrus pradinį / galutinį mokestį, mokamą
fondo, kai perkami arba parduodami vienetai kitoje kolektyvinio investavimo
priemonėje.
Konvertavimo atveju, iš investuotojo gali būti imamas ne didesnis kaip 1,50 %
mokestis.
Daugiau informacijos apie mokesčius pateikta skyriuje „Mokesčiai ir
sąnaudos“ fondo prospekte, kuris yra prieinamas per .www.bnpparibasam.com

Nėra

Ankstesnių laikotarpių rezultatai
Tais metais fondo charakteristikos buvo kitokios.
A

• Buvę rezultatai nėra būsimų rezultatų indikatorius.
• Į buvusių rezultatų skaičiavimą įtraukti einamieji fondo mokesčiai. Į buvusių
rezultatų skaičiavimą pradinis / galinis ir konvertavimo mokesčiai neįtraukti.
• Ši akcijų klasė atsirado 2013 metais.
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• Buvę rezultatai apskaičiuoti eurais.
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• Rezultatai parodyti akcijų klasėms, kurioms laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d. buvo nuolat skaičiuojama bendra turto vertė.

• Rezultatai grindžiami bendra turto verte su reinvestuotomis paskirstytinomis
pajamomis.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
□ EQUITY USA GROWTH Classic EUR
□ Etalonas
A: 2010-10 – 2013-05: po įmonės reorganizavimo 2013-05-17 nurodyti rezultatai yra
simuliuoti BNP PARIBAS L1 EQUITY USA GROWTH praeities rezultatai ir mokesčiai.

Praktinė informacija
• Depozitoriumas: „BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES“ LIUKSEMBURGO FILIALAS
• Daugiau informacijos apie šį fondą, įskaitant naujausią prospektą, naujausias paskelbtas akcijos (-ų) kainas, metų ataskaitą ir pusmečio ataskaitą anglų kalba
galima nemokamai gauti iš „BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT“, Liuksemburgas, arba internete www.bnpparibas-am.com.
• Investuotojo mokėtiniems mokesčiams gali turėti įtakos Liuksemburgo mokesčių teisės aktai.
• Duomenys apie atnaujintą atlyginimų politiką (įskaitant aprašymą, kaip atlyginimai ir premijos skaičiuojami), žmonės, atsakingi už atlyginimų ir premijų
skyrimą ir atlyginimo komiteto sudėtis pateikti interneto svetainėje http://www.bnpparibas- am.com/en/remuneration-disclosure/. Paprašius gali
būti pateikta popierinė atlyginimų politikos versija.
• „BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT“, Liuksemburgas, gali būti laikomas atsakingu tik dėl bet kokio šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis,
netikslus ar neatitinka atitinkamų fondo prospekto dalių.
• Investuotojai gali pereiti iš vieno PARVEST fondo į kitą. Išsamesnės informacijos ieškokite prospekte arba kreipkitės į savo finansų patarėją.
Šis fondas yra autorizuotas Didžiojoje Liuksemburgo Kunigaikštystėje ir jo veiklą reguliuoja „Commission de Surveillance du Secteur Financier“.
Ši pagrindinė informacija investuotojui yra tiksli 2019 m. vasario 19 d. duomenimis.

