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Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og som kan være vanskelig å forstå.  

Hva er dette produktet?  

Type  Fondet er kvalifisert som et foretak for kollektiv investering i henhold til Del II i loven av 2010, og er organisert som 
et investeringsforetak med variabel andelskapital. Fondet er et luxembourgsk offentlig aksjeselskap (société 
anonyme) og styres av vedtektene som er kunngjort i RESA, det offisielle lysningsbladet i Luxembourg, noe som gjør 
vedtektene offentlig tilgjengelig.  

Mål  Investeringsmålet er å skaffe kapitalvekst på mellomlang og lang sikt gjennom investering i private aktiva over hele 
verden. Fondet vil søke å bygge en diversifisert portefølje over tid for å unngå konsentrerte risikoeksponeringer og 
sørge for tilstrekkelig likviditet for begrensede innløsninger.  
Private aktiva henviser til investeringer som forhandles privat av profesjonelle kapitalforvaltere i egenkapitalen eller 
gjelden til et selskap. Disse investeringene kan følge en rekke forskjellige strategier, blant annet, men uten 
begrensning, egenkapitalinvesteringer der et modent selskap kjøpes fra de nåværende aksjonærene ("Oppkjøp"), 
egenkapitalinvesteringer i selskaper som befinner seg på et tidlig stadium eller andre selskaper med høyt 
vekstpotensial ("Venture-/vekstaksjer"), og investeringer i gjelden til veldrevne selskaper eller selskaper som har 
behov for omstrukturering. 

Ment for 
privatinvestorer  

Andeler i fondet er reservert for velinformerte investorer som har økonomisk evne og vilje til å foreta en grundig 
vurdering av en investering i fondet, og som kan godta investeringenes risikoegenskaper.   

Forfallsdato Dette produktet har ingen forfallsdato. 
 

Hva er risikoene og hva kan jeg få tilbake? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta utbetalinger i en 
annen valuta, og derfor vil den endelige avkastningen din avhenge 
av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke 
vurdert i indikatoren vist ovenfor.  
  
Detaljerte beskrivelser av de mulige risikoene er gitt i fondets 
stiftelsesdokumenter. Investering i fondet er ikke godkjent for 
direkte handel på et sekundærmarked og er gjenstand for 
restriksjoner med hensyn til mulighet for salg og/eller innløsning. 
Ytterligere opplysninger om investeringen, likviditetsaspekter og 
innløsningsalternativer for fondet finner du i 
stiftelsesdokumentene som gjelder i øyeblikket.  
  
Dette produktet gir ingen beskyttelse mot fremtidig 
markedsutvikling, så du kan risikere å tape noe av eller hele 
investeringen.  
  
Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du 
tape hele investeringen. 

Lavere risiko Høyere risiko  

 
Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 
10 år. 
 

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et 
tidlig stadium og du kan få et mindre beløp tilbake. Det kan 
hende du ikke vil være i stand å enkelt selge produktet, eller du 
blir kanskje nødt til å selge til en kurs som har en betydelig effekt 
på hvor mye du får tilbake. 

 

Risikoindikatoren er en veiledning til dette produktets risikonivå 
sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig 
det er at produktet vil tape penger på grunn av 
markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.   
  
Vi har klassifisert dette produktet i kategori 6 av 7, noe som er 
den nest høyeste risikokategorien. Dette betyr at de potensielle 
tapene fra fremtidig utvikling er på et høyt nivå, og at det er 
meget sannsynlig at ugunstige markedsforhold vil påvirke evnen 
til å betale deg.  

 

 

  



Investering USD 10.000 

Scenarioer  1 år 5 år 10 år (anbefalt eieperiode) 

Ufordelaktig scenario 

Hva du kan få tilbake 
etter kostnader 

9.475 8.924,50 7.964,67 

Gjennomsnittlig årlig 
avkastning 

-5,25% -2,25% -2,25% 

Moderat scenario 

Hva du kan få tilbake 
etter kostnader 

10.900 17.623,42 31.058,48 

Gjennomsnittlig årlig 
avkastning 

9,00% 12,00% 12,00% 

Fordelaktig scenario 

Hva du kan få tilbake 
etter kostnader 

11.300 21.003,42 44.114,35 

Gjennomsnittlig årlig 
avkastning 

13,00% 16,00% 16,00% 

Denne tabellen viser hvor mye penger du kan få tilbake i løpet av de neste 10 årene, under forskjellige scenarioer, under forutsetning at du 
investerer USD 10.000. 

Scenarioene viser hvordan investeringen kan gjøre det. Du kan sammenligne dem med scenarioene for andre produkter. 

Scenarioene som vises er et estimat av fremtidig avkastning basert på fortidsbevis på hvordan verdien av denne investeringen varierer, og 
er ikke en eksakt indikator. Hvor mye du vil få, vil variere etter hvordan markedet utvikler seg og hvor lenge du beholder 
investeringen/produktet. 

Det er ikke enkelt å innløse dette produktet. Dette betyr at det er vanskelig å beregne hvor mye du får igjen hvis du innløser før utløpet av 
den anbefalte eieperioden. Det kan være umulig for deg å innløse tidlig, eller du må betale høye kostnader eller ta et stort tap for å gjøre 
det. 

Tallet som vises omfatter alle kostnadene knyttet til selve produktet, men det er ikke sikkert at det omfatter alle kostnadene du betaler til 
rådgiveren eller distributøren. Tallene tar ikke hensyn til din personlig skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. 

Hva skjer hvis LRI Invest S.A. ikke er i stand til å foreta utbetaling? 

Underfondet består av insolvensfjerne aktiva, slik at en investor kan ikke pådras et økonomisk tap på grunn av mislighold av LRI Invest S.A. 
 

Hva er kostnadene? 

Avkastningsreduksjonen (RIY) viser at effekten av det samlede kostnadene du betaler vil ha på avkastningen du kan få på investeringen. De 
samlede kostnadene tar hensyn til engangs-, løpende og diverse bikostnader.   
 
Beløpene som vises her er de kumulative kostnadene til selve produktet, for tre forskjellige eieperioder. De omfatter potensielle 
straffegebyrer for tidlig innløsning. Tallet forutsetter at du investerer USD 10.000. Tallene er estimater og kan endre seg i fremtiden.  
 
Kostnader over tid  
Personen som selger deg eller gir deg råd om dette produktet, kan kreve deg for andre kostnader. Hvis det er tilfelle, vil denne personen gi 
deg informasjon om disse kostnadene, og vise deg effekten som alle kostnadene vil ha på investeringen over tid.  
 
For en innløsning av en andelseier som har vært det i under 12 måneder, blir provenyet (basert på den aktuelle innløsningskursen) som 
utbetales til den innløsende andelseieren redusert med et gebyr ("Gebyret for tidlig innløsning") tilsvarende 3 % av innløsningskursen til 
inntekt for fondet.  

  



Investering USD 10.000  

Scenarioer  
Hvis du innløser  
etter 1 år  

Hvis du innløser  
etter 5 år  

Hvis du innløser  
etter 10 år  

Samlede kostnader  152  760 1.520 

Effekt på årlig avkastning (RIY)  1,52%  1,52%  1,52%  

 
Kostnadssammensetning  
Tabellen viser effekten i hvert år av forskjellige typer kostnader på avkastningen på investeringen du kan få etter den anbefalte eieperioden 
og hva de forskjellige kostnadskategoriene betyr.  
 
Denne tabellen viser effekten på avkastningen per år  

Engangskostnader  

Startkostnader  0,00%  
Effekten av kostnadene du betaler når du inngår 
investeringen. Dette er det meste du vil betale. 
De kan hende du kan betale mindre.  

Sluttkostnader  0,00%  
Effekten av kostnadene ved å avslutte 
investeringen når den utløper.   

Løpende kostnader  

Porteføljetransaksjonskostn
ader  

0,02%  
Effekten av kostnadene knyttet til at vi kjøper og 
selger underliggende investeringer for produktet.  

Andre løpende kostnader  1,50%  
Effekten av kostnadene vi belaster hvert år for å 
forvalte dine investeringer.  

Diverse mindre kostnader  

Prestasjonshonorarer  0,00%  Effekten av prestasjonshonoraret.  

Gevinstdeling  0,00%  

Andelseiere underlagt prestasjonshonorar skal ha 
rett til å motta tilleggsproveny som er høyere enn 
a) anskaffelseskostnadene for den aktuelle 
investeringen, og b) den årlige forrentede 
avkastningen i samme utstrekning som satsen for 
prestasjonshonoraret. Vennligst les Rettet 
emisjon-notatet for mer informasjon. 

 

 

Hvor lenge bør jeg eie det og kan jeg ta pengene ut før tiden?  

Den anbefalte eieperioden er 10 år for å minimere effekten av kortsiktige konjunktursvingninger i markedet.  
 

Hvordan kan jeg klage?  

Investorer som ønsker å levere en klage, kan gjøre det skriftlig til LRI Invest S.A. eller per e-post til Compliance-department@lri-group.lu. 
Flere opplysninger om klageprosedyren er tilgjengelig på www.lri-group.lu.  
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg  
nettsted: www.lri-group.lu  
E-post: relationship-management@lri-group.lu  
Investoren vil få tilbakemelding på klagen innen tre bankvirkedager etter mottak av klagen.  

 

Annen relevant informasjon  

Kontakt relationship-management@lri-group.lu for flere opplysninger og all dokumentasjon relatert til dette investeringsselskapet.  

 


