
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija 

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Šis nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt 

šādu informāciju, lai palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu 

pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījuma veikšanu. 

 

Robeco Asia-Pacific Equities F EUR (ISIN: LU0871827209) 
Šis fonds ir Robeco Capital Growth Funds, SICAV apakšfonds. Pārvaldes sabiedrība: Robeco (Luksemburga) S.A. 

Mērķi un ieguldījumu politika  
 

Robeco Asia-Pacific Equities iegulda Āzijas un Klusā okeāna 
reģiona attīstīto un attīstības valstu akcijās. Akcijas tiek atlasītas 
fundamentālās analīzes rezultātā. Fonds koncentrējas uz akciju 
atlasi. Sadalījums pa valstīm ir mazāk svarīgs rezultātu faktors, 
kas tiek realizēts ar valstu un valūtu pārklāšanos. 
Iesaistīšanās, ESG integrācija un Robeco izslēgšanas politika 
ir daļa no ieguldījumu politikas.Fondam ir atļauts piekopt aktīvu 
valūtas politiku, lai radītu papildus ienākumus. 
Etalons: MSCI AC Asia Pacific (Net Return) (EUR) 
Lielākā daļa akciju, kas izvēlēti, izmantojot šo pieeju, būs 
etalona komponentes, bet fonds var izvēlēties arī akcijas, kas nav 
etalona indeksā. Fonds var būtiski atkāpties no etalona 
svērumiem. 

Fonda mērķis ir ilgtermiņā pārspēt etalonu joprojām kontrolējot 
relatīvo risku, piemērojot ierobežojumus (valstīm un sektoriem), kā 
novirzi no etalona. Tādējādi tas ierobežos veiktspējas novirzi no 
etalona. 
Šī fonda daļu klase nesadala dividendes. 
Jūs varat pirkt vai pārdot fonda daļas katrā novērtējuma dienā. 
Ieteikums: šis fonds var nebūt piemērots ieguldītājiem, kuri plāno 
izņemt savus naudas līdzekļus tuvāko 5 gadu laikā. 

 

Riska un ienesīguma profils 
 
 

       
 

Vēsturiskie dati, kas ir izmantoti mākslīgā indikatora aprēķiniem, 
nav uzticams turpmākā riska profila rādītājs. Nav garantijas, ka 
norādītā riska un ienesīguma kategorija saglabāsies nemainīga, 
kategorija ar laiku var mainīties. Arī zemākā kategorija nenozīmē, 
ka ieguldījums nav saistīts ar risku. 

Kapitāla vērtspapīriem cenas kopumā ir nestabilākas kā 
obligācijām. Fondi, kas koncentrējas uz reģionu, pievēršas kādam 
īpašam kapitāla tirgus segmentam. Izvēloties koncentrēties uz 
kādu īpašu segmentu, fonds kļūst nestabilāks, jo akciju cenu 
svārstības šajā reģionā atstāj lielāku ietekmi uz fonda vērtību. 

 
Sekojošie dati tiek uzskatīti par būtiskiem fondam un nav 
(atbilstoši) atspoguļoti indikatorā: 

− Produkts koncentrēts uz attīstības tirgiem. Attīstības 
tirgu sarakstos iekļautās akcijas pēc savas dabas ir 
pietiekami likvīdas, tomēr zināmos apstākļos tām ir 
zema likviditāte, kas ietekmē produkta likviditāti. 

− Produkts iegulda vai var ieguldīt Ķīnas A-akcijās. 
Ieguldījums Ķīnas A-akcijās saistīts ar paaugstinātu 
risku, visbūtiskāk likviditātes, ar regulējumu saistītu, 
kvotu, turētājbankas un brokera risku. 

 

 
  



 
 

Maksas 
 
Maksas tiek izmantotas fonda pārvaldības nolūkos, ieskaitot tirdzniecības un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina ieguldījuma potenciālo 
pieaugumu. 
 

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas 

Komisijas maksa par parakstīšanos 0,00% 

Parakstīšanās komisija Nav 

Komisijas maksa par maiņu 1,00% 

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu 0,00% 

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem, pirms 
tie tiek ieguldīti. 

Maksas, ko iekasē no fonda katra gada laikā 

Pastāvīgās maksas 1,00% 

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos apstākļos 

Komisijas maksa par fonda vērtības 
pieaugumu 

 Nav 

 

Parakstīšanās un atpakaļpirkšanas maksas ir parādītas kā 
maksimāli iespējamās vērtības. Sazinieties ar savu finanšu 
konsultantu vai izplatītāju, lai uzzinātu faktiskās parakstīšanās un 
atpakaļpirkšanas maksas. 

Pastāvīgās maksas balstās uz izdevumiem pēdējā kalendāra gadā, 
kas beidzās 31.12.2019. Šis apjoms var katru gadu mainīties un 
tajā neietilpst ar fonda vērtības pieaugumu saistītas maksas vai 
darījumu komisijas, izņemot parakstīšanās/atpakaļpirkšanas 
maksas, ko samaksājuši PVKIU, pērkot vai pārdodot cita kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmuma daļas. Fondiem, kas sākuši darbību kārtējā 
kalendāra gadā, pastāvīgajām maksām ir veikts novērtējums. 

Lai iegūtu plašāku informāciju par komisijām, maksām un maksas 
par vērtības pieaugumu aprēķina metodēm, mēs iesakām 
iepazīties ar apraksta sadaļu Komisijas un izdevumi, kas pieejama 
vietnē: www.robeco.com 

 
 

Līdzšinējās darbības rādītāji 
 
 

 
 

 
Izmaiņas 
Rezultāti pirms izlaišanas datuma ir balstīti uz salīdzināmas 
akciju klases ar augstāku izmaksu bāzi sniegumu. 

Valūta: EUR 

Pirmās tirdzniecības datums: 21.01.2013. 

Līdzšinējās darbības rādītāji tikai ierobežotā apjomā var tikt 
uzskatīti par nākotnes rezultātu norādi. Pastāvīgās maksas ir 
iekļautas līdzšinējās darbības rādītāju aprēķinā; 
parakstīšanās un atpakaļpirkšanas maksa nav iekļautas. 

 

Praktiska informācija 
 
 

• SICAV depozitārijs ir J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

• Šis dokuments ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju apraksta Sicav apakšfondu, apraksts un periodiskie pārskati tiek sagatavoti 
visam Sicav. 

• Apraksts angļu valodā, gada (pusgada) pārskati un ziņas par pārvaldošās sabiedrības atalgojuma politiku bez maksas ir pieejami vietnē 
www.robeco.com/luxembourg. Vietnē tiek publicētas arī pēdējās cenas un cita informācija. 

• Katra apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirti atbilstoši likumam. Viena apakšfonda daļas var apmainīt pret citu Sicav apakšfondu tādā 
veidā, kāds sīkāk aprakstīts fonda aprakstā. Sicav var piedāvāt citas apakšfonda daļu klases. Informācija par šīm daļu klasēm ir pieejama 
apraksta I. pielikumā. 

• Sicav reģistrācijas dalībvalsts nodokļu likumdošana var ietekmēt ieguldītāja personīgo nodokļu apmēru. 

• Robeco Luxembourg S.A. var tikt saukta pie atbildības par šajā dokumentā norādīto informāciju tikai gadījumā, ja tā ir maldinoša, 
neprecīza vai neatbilst attiecīgajiem Sicav prospekta noteikumiem. 

 
Robeco Capital Growth Funds, Sicav ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību regulē CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 
Robeco Luksemburga S.A. ir pilnvarota Luksemburgā un tās darbību regulē CSSF. 
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunota 2020. gada 19. februārī. 
 
Šajā dokumentā sniegtā informācija ir tulkojums latviešu valodā oriģinālajam Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentam, kas 
pieejams vietnē www.robeco.com/luxembourg. Oriģinālā dokumenta saturs ir noteicošais, par tā saturu atbild dokumenta veidotājs Robeco 
(Luksemburga) S.A. Tulkojumu nodrošina ERGO Life Insurance SE – tas ir sagatavots 2020. gada 14. decembrī. 
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