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Põhiteabedokument

Mis toode see on?

Toote liik
Toode on allfondi TRIGON - New Europe Fund aktsiaklass, on osa 
TRIGON (edaspidi "katusfond"), mis on Luksemburgi 17. detsembri 2010. 
aasta seaduse (muudetud 2010. aasta seadus) I osaga reguleeritud 
Luksemburgi investeerimisfond (fonds commun de placement - FCP) ja 
vastab seega avatud investeerimisfondi (UCITS) tingimustele. Iga allfondi 
varad ja kohustused on juriidiliselt üksteisest eraldatud.
Kestus
Fondil ei ole tähtaega. Olenemata sellest sättest võib fondivalitseja fondi 
igal ajal lõpetada.
Eesmärgid
Investeerimiseesmärk
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimispõhimõtete eesmärk on 
saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal 
investeerimiseesmärgid / investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. 
Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitikas määratletud 
kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel 
korrigeerib. Allfondi ei juhita võrdlusalusena indeksit kasutades.
Investeerimispoliitika
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimiseesmärgi 
saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90% allfondi netovarast 
reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal 
Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa 

Liiduga liitumas. Kuni 10% allfondi netovarast on lubatud investeerida 
likviidsetesse vahenditesse. Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, 
sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 
10% varadest. Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) 
investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospektis.
Jaotuspoliitika
Tulu jääb fondi.
Tellimus ja lunastamine
Põhimõtteliselt võivad investorid oma osakuid tagasi võtta igal 
Luksemburgi panga tööpäeval, välja arvatud 24. ja 31. detsembril. Osakute 
tagasivõtmise võib peatada, kui see tundub vajalikuks erandlike asjaolude 
tõttu, võttes arvesse investorite huve.
Jaeinvestorite sihtrühm
Fond on suunatud igat liiki investoritele, kes taotlevad vara kogumist või 
vara optimeerimist ja soovivad investeerida pikaajaliselt. Nad peaksid 
olema võimelised kandma kahjumit kuni investeeritud kapitali ulatuses.
Depositoorium
Fondi depositoorium on DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, mille 
registrijärgne asukoht on Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
Täiendav teave
Täielikud kriteeriumid on esitatud prospekti jaotises "Allfondi riskiprofiil" 
TRIGON - New Europe Fund.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Risiko Indikator

Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate 5 aastat.

Tegelik risk võib raha varases etapis välja vötmisel oluliselt muutuda ning 
võite saada raha tagasi.

Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes 
teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul 
toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.
Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 4 7-st, mis on keskmine 
riskiklass. See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevasest arengust on 
keskmine ning et võimalus, et kehvad turutingimused mõjutavad võimet 
teile maksta on keskmine.
Pange tähele valuutariski. Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub 
teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei 
võeta eespool antud näitajas arvesse.

Muud riskinäitajate hulka mittekuuluvad riskid võivad olla olulised:  • Likviidsusrisk • Operatsiooniriskid   Täiendavat teavet leiate prospektist.
Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis 
tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.

Eesmärk
Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistotte kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette 
nähtud selleks, et aidata Teil mõiste kaesolva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning 
aidata Teil vörrelda seda muude toodetega.

Toode

TRIGON - New Europe Fund Class A EUR (Valuuta: EUR)
ISIN: LU1687402393
TRIGON - New Europe Fund, TRIGON allfondist.
Juhtimisfirma: IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme
Veebileht: www.ipconcept.com
Lisateabe saamiseks helistage +352 2602481.
Commission de Surveillance du Secteur Financier vastutab IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme järelevalve eest seoses käesoleva 
põhiteabedokumendiga.
Käesolev PRIIP on lubatud Luksemburgis.
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme on Luksemburgis tegevusloa saanud ja seda reguleerib Commission de Surveillance du Secteur 
Financier.
Põhiteabedokumendi kosstamise kuupäev: 01-01-2023

Tootluse stsenaariumid

1 2 3 4 5 6 7

Madalam risk Kõrgem risk
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Stressistsenaarium näitab, mida võite saada tagasi äärmuslikes 
turutingimustes.
Ebasoodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus mai 2013 ja mai 2018, kasutades arvutamiseks sobivat 
võrdlusnäitajat.

Mõõdukas stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus august 2014 ja august 2019, kasutades arvutamiseks 
sobivat võrdlusalust.
Soodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringuga 
ajavahemikus detsember 2014 ja detsember 2019, kasutades 
arvutamiseks sobivat võrdlusnäitajat.

Toodud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida peate maksma oma nõustajale või turustajale. Samuti ei 
võeta arvesse teie isiklikku maksusituatsiooni, mis võib samuti mõjutada summat, mille te lõpuks saate.
See, mida te sellest tootest lõpuks saate, sõltub turu tulevast arengust. Tulevane turu areng on ebakindel ja seda ei saa kindlalt ennustada.
Näidatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium illustreerivad toote ja sobiva võrdlusaluse halvimat, keskmist ja parimat tulemust viimase 10 
aasta jooksul. Tulevikus võivad turud areneda hoopis teisiti.

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastad

Investeeringu näide: 10 000 EUR

Kui väljute pärast 1 
aastat Kui väljute pärast 5

Stsenaariumid

Minimaalne Tagatud minimaalset tulu ei ole. Te võite kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest.

Stressi-stsenaarium
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 1 810 EUR 1 900 EUR

lga aasta keskmine tulu -81,90% -28,26%

Ebasoodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 6 220 EUR 6 030 EUR

lga aasta keskmine tulu -37,80% -9,62%

Mõõdukas
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 9 400 EUR 9 600 EUR

lga aasta keskmine tulu -6,00% -0,81%

Soodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 17 870 EUR 13 610 EUR

lga aasta keskmine tulu 78,70% 6,36%

Mis juhtub, kui IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme ei saa väljamakset teha?
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetus ei mõjuta otseselt teie väljamakseid, kuna seaduses on sätestatud, et IPConcept 
(Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetuse korral ei muutu erivara maksejõuetuspensioni osaks, vaid säilib iseseisvalt.

Millised on kulud?
Selle toote müüja või nõustaja võib nõuda teilt muid kulusid. Kui see on nii, teavitab see isik teid nendest kuludest ja selgitab, kuidas need kulud teie 
investeeringut mõjutavad.
Kulud aja jooksul
Tabelites on näidatud teie investeeringust võetud summad eri liiki kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite, kui kaua te 
toodet hoiate ja kui hästi toode vajaduse korral toimib. Siin näidatud summad illustreerivad näidisinvesteeringu summat ja erinevaid võimalikke 
investeerimisaegu.
Oleme teinud järgmise eelduse: - Esimese aasta jooksul saate investeeritud summa tagasi (0% aastane tootlus). Muude hoidmisperioodide puhul oleme eeldanud, et toode toimib nii, 
nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis. - 10 000 EUR on investeeritud. 

Kui väljute pärast 1 aastat Kui väljute pärast 5

Kogukulud 143 EUR 711 EUR

Kulude mõju igal aastal (*) 1,4% 1,4% igal aastal

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad nende tootlust igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et nende keskmine aastane tootlus 
väljumisel soovitatud hoidmisperioodil on 0,6 % enne kulusid ja -0,8 % pärast kulusid.
Me võime jagada osa kuludest meie ja toote müüja vahel, et katta teile osutatud teenuseid. Isik ütleb teile summa, kui see on kohaldatavas õiguses 
nõutud.
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Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel Kui väljute pärast 1 
aastat

Sisenemiskulud Me ei võta osalustasu. 0 EUR

Väljumiskulud Me ei võta selle toote eest väljumistasu. 0 EUR

Jooksvad kulud igal aastal

Haldustasud ning muud 
administratiiv- või tegevuskulud

1,16% teie rajatise väärtusest aastas. See on hinnanguline summa, mis põhineb 
eelmise aasta tegelikel kuludel. 116 EUR

Tehingukulud
0,26% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnanguline kulu, mis tekib, 
kui me ostame või müüme toote aluseks olevaid investeeringuid. Tegelik summa 
sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.

26 EUR

Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud

Tootlustasud Selle toote eest ei võeta edukustasu. 0 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?
Riski- ja tootlusprofiili tõttu soovitame selle fondi puhul hoida vähemalt 5 aastat.  Te võite siiski fondi tagasi võtta vastavalt prospektis sätestatud tagasivõtmise viisidele. Varajane tagasivõtmine võib oluliselt mõjutada riski- ja 
tootlusprofiili. Tagasivõtmise võib ajutiselt peatada, kui asjaolud nõuavad peatamist ja see on põhjendatud, võttes arvesse investorite huve.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?
Kaebuste korral võite pöörduda IPConcept (Luxembourg) S.A. poole kirjalikult aadressil 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxembourg või e- 
posti aadressil info.lu@ipconcept.com. Lisateavet leiate ka järgmiselt veebisaidilt: www.ipconcept.com. Kaebusi toote kohta nõustava või müüva isiku 
kohta võib esitada otse sellele isikule.

Muu asjakohane teave
Täiendavat teavet allfondi kohta, hetkel kehtivat prospekti koos lisaga ja halduseeskirjadega ning viimaseid aasta- ja poolaastaaruandeid, igaüks neist 
saksa keeles, on võimalik saada tasuta tavapärastel tööaegadel fondivalitsejalt, depositooriumilt, samuti levitajalt (levitajatelt) ja makseasutus(t)elt. 
{paus}Täiendavat praktilist teavet ning jooksvaid osakute hindu saab igal ajal fondivalitseja veebilehelt ja tasuta eespool nimetatud kontoritest. Lisaks 
sellele on üksikasjad kehtiva tasustamispoliitika kohta, sealhulgas kirjeldus selle kohta, kuidas töötasu ja muid hüvitisi arvutatakse, ning töötasu ja 
muude hüvitiste määramise eest vastutavate isikute andmed, sealhulgas tasustamiskomitee koosseis, kui see on olemas, kättesaadavad fondivalitseja 
veebilehel ja neid saab tasuta paberkandjal eespool nimetatud kontoritest.{paus}Fondi päritoluliikmesriigi maksueeskirjad võivad mõjutada teie isiklikku 
maksupositsiooni. Palun konsulteerige oma maksunõustajaga fondi investeerimise maksumõjude osas. See põhiteave kirjeldab ühte fondi osakuklassi. Prospekt ja aruanded võivad sisaldada teavet fondi kõigi aktsiaklasside kohta.{paus} Põhimõtteliselt on 
võimalik vahetada osafondi või aktsiaklassi osakuid teise osafondi või aktsiaklassi osakute vastu. Üksikasjalikud andmed võimalike vahetusvõimaluste 
ja nendega seotud kulude kohta on esitatud prospektis. Fondivalitseja võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või prospekti asjakohastele osadele mittevastavate 
väidete eest.
Lisaks sellele on viimase 3 aasta tulemused ja varasemate tulemuslikkuse stsenaariumide arvutused kättesaadavad aadressil https:// 
www.ipconcept.com/ipc/download/PRIIPs_Reporting.pdf?id=1 ning täiendavad dokumendid ka fondivalitseja kodulehe www.ipconcept.com kaudu.
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Põhiteabedokument

Mis toode see on?

Toote liik
Toode on allfondi TRIGON - New Europe Fund aktsiaklass, on osa 
TRIGON (edaspidi "katusfond"), mis on Luksemburgi 17. detsembri 2010. 
aasta seaduse (muudetud 2010. aasta seadus) I osaga reguleeritud 
Luksemburgi investeerimisfond (fonds commun de placement - FCP) ja 
vastab seega avatud investeerimisfondi (UCITS) tingimustele. Iga allfondi 
varad ja kohustused on juriidiliselt üksteisest eraldatud.
Kestus
Fondil ei ole tähtaega. Olenemata sellest sättest võib fondivalitseja fondi 
igal ajal lõpetada.
Eesmärgid
Investeerimiseesmärk
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimispõhimõtete eesmärk on 
saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal 
investeerimiseesmärgid / investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. 
Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitikas määratletud 
kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel 
korrigeerib. Allfondi ei juhita võrdlusalusena indeksit kasutades.
Investeerimispoliitika
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimiseesmärgi 
saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90% allfondi netovarast 
reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal 
Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa 

Liiduga liitumas. Kuni 10% allfondi netovarast on lubatud investeerida 
likviidsetesse vahenditesse. Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, 
sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 
10% varadest. Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) 
investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospektis.
Jaotuspoliitika
Tulu jääb fondi.
Tellimus ja lunastamine
Põhimõtteliselt võivad investorid oma osakuid tagasi võtta igal 
Luksemburgi panga tööpäeval, välja arvatud 24. ja 31. detsembril. Osakute 
tagasivõtmise võib peatada, kui see tundub vajalikuks erandlike asjaolude 
tõttu, võttes arvesse investorite huve.
Jaeinvestorite sihtrühm
Fond on suunatud igat liiki investoritele, kes taotlevad vara kogumist või 
vara optimeerimist ja soovivad investeerida pikaajaliselt. Nad peaksid 
olema võimelised kandma kahjumit kuni investeeritud kapitali ulatuses.
Depositoorium
Fondi depositoorium on DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, mille 
registrijärgne asukoht on Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
Täiendav teave
Täielikud kriteeriumid on esitatud prospekti jaotises "Allfondi riskiprofiil" 
TRIGON - New Europe Fund.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Risiko Indikator

Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate 5 aastat.

Tegelik risk võib raha varases etapis välja vötmisel oluliselt muutuda ning 
võite saada raha tagasi.

Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes 
teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul 
toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.
Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 5 7-st, mis on keskmisest 
kõrgem riskiklass. See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevasest 
arengust on keskmisest suurem ning et võimalus, et kehvad 
turutingimused mõjutavad võimet teile maksta on suur.
Pange tähele valuutariski. Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub 
teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei 
võeta eespool antud näitajas arvesse.

Muud riskinäitajate hulka mittekuuluvad riskid võivad olla olulised:  • Likviidsusrisk • Operatsiooniriskid   Täiendavat teavet leiate prospektist.
Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis 
tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.

Eesmärk
Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistotte kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette 
nähtud selleks, et aidata Teil mõiste kaesolva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning 
aidata Teil vörrelda seda muude toodetega.

Toode

TRIGON - New Europe Fund Class A USD (Valuuta: USD)
ISIN: LU1687402476
TRIGON - New Europe Fund, TRIGON allfondist.
Juhtimisfirma: IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme
Veebileht: www.ipconcept.com
Lisateabe saamiseks helistage +352 2602481.
Commission de Surveillance du Secteur Financier vastutab IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme järelevalve eest seoses käesoleva 
põhiteabedokumendiga.
Käesolev PRIIP on lubatud Luksemburgis.
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme on Luksemburgis tegevusloa saanud ja seda reguleerib Commission de Surveillance du Secteur 
Financier.
Põhiteabedokumendi kosstamise kuupäev: 01-01-2023

Tootluse stsenaariumid

1 2 3 4 5 6 7

Madalam risk Kõrgem risk
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Stressistsenaarium näitab, mida võite saada tagasi äärmuslikes 
turutingimustes.
Ebasoodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus mai 2013 ja mai 2018, kasutades arvutamiseks sobivat 
võrdlusnäitajat.

Mõõdukas stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus august 2017 ja august 2022, kasutades arvutamiseks 
sobivat võrdlusalust.
Soodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringuga 
ajavahemikus august 2016 ja august 2021, kasutades arvutamiseks 
sobivat võrdlusnäitajat.

Toodud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida peate maksma oma nõustajale või turustajale. Samuti ei 
võeta arvesse teie isiklikku maksusituatsiooni, mis võib samuti mõjutada summat, mille te lõpuks saate.
See, mida te sellest tootest lõpuks saate, sõltub turu tulevast arengust. Tulevane turu areng on ebakindel ja seda ei saa kindlalt ennustada.
Näidatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium illustreerivad toote ja sobiva võrdlusaluse halvimat, keskmist ja parimat tulemust viimase 10 
aasta jooksul. Tulevikus võivad turud areneda hoopis teisiti.

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastad

Investeeringu näide: 10 000 USD

Kui väljute pärast 1 
aastat Kui väljute pärast 5

Stsenaariumid

Minimaalne Tagatud minimaalset tulu ei ole. Te võite kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest.

Stressi-stsenaarium
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 1 600 USD 1 290 USD

lga aasta keskmine tulu -84,00% -33,61%

Ebasoodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 5 950 USD 5 420 USD

lga aasta keskmine tulu -40,50% -11,53%

Mõõdukas
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 9 390 USD 8 510 USD

lga aasta keskmine tulu -6,10% -3,18%

Soodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 17 900 USD 14 220 USD

lga aasta keskmine tulu 79,00% 7,30%

Mis juhtub, kui IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme ei saa väljamakset teha?
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetus ei mõjuta otseselt teie väljamakseid, kuna seaduses on sätestatud, et IPConcept 
(Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetuse korral ei muutu erivara maksejõuetuspensioni osaks, vaid säilib iseseisvalt.

Millised on kulud?
Selle toote müüja või nõustaja võib nõuda teilt muid kulusid. Kui see on nii, teavitab see isik teid nendest kuludest ja selgitab, kuidas need kulud teie 
investeeringut mõjutavad.
Kulud aja jooksul
Tabelites on näidatud teie investeeringust võetud summad eri liiki kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite, kui kaua te 
toodet hoiate ja kui hästi toode vajaduse korral toimib. Siin näidatud summad illustreerivad näidisinvesteeringu summat ja erinevaid võimalikke 
investeerimisaegu.
Oleme teinud järgmise eelduse: - Esimese aasta jooksul saate investeeritud summa tagasi (0% aastane tootlus). Muude hoidmisperioodide puhul oleme eeldanud, et toode toimib nii, 
nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis. - 10 000 USD on investeeritud. 

Kui väljute pärast 1 aastat Kui väljute pärast 5

Kogukulud 143 USD 649 USD

Kulude mõju igal aastal (*) 1,4% 1,4% igal aastal

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad nende tootlust igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et nende keskmine aastane tootlus 
väljumisel soovitatud hoidmisperioodil on -1,8 % enne kulusid ja -3,2 % pärast kulusid.
Me võime jagada osa kuludest meie ja toote müüja vahel, et katta teile osutatud teenuseid. Isik ütleb teile summa, kui see on kohaldatavas õiguses 
nõutud.
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Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel Kui väljute pärast 1 
aastat

Sisenemiskulud Me ei võta osalustasu. 0 USD

Väljumiskulud Me ei võta selle toote eest väljumistasu. 0 USD

Jooksvad kulud igal aastal

Haldustasud ning muud 
administratiiv- või tegevuskulud

1,17% teie rajatise väärtusest aastas. See on hinnanguline summa, mis põhineb 
eelmise aasta tegelikel kuludel. 117 USD

Tehingukulud
0,26% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnanguline kulu, mis tekib, 
kui me ostame või müüme toote aluseks olevaid investeeringuid. Tegelik summa 
sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.

26 USD

Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud

Tootlustasud Selle toote eest ei võeta edukustasu. 0 USD

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?
Riski- ja tootlusprofiili tõttu soovitame selle fondi puhul hoida vähemalt 5 aastat.  Te võite siiski fondi tagasi võtta vastavalt prospektis sätestatud tagasivõtmise viisidele. Varajane tagasivõtmine võib oluliselt mõjutada riski- ja 
tootlusprofiili. Tagasivõtmise võib ajutiselt peatada, kui asjaolud nõuavad peatamist ja see on põhjendatud, võttes arvesse investorite huve.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?
Kaebuste korral võite pöörduda IPConcept (Luxembourg) S.A. poole kirjalikult aadressil 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxembourg või e- 
posti aadressil info.lu@ipconcept.com. Lisateavet leiate ka järgmiselt veebisaidilt: www.ipconcept.com. Kaebusi toote kohta nõustava või müüva isiku 
kohta võib esitada otse sellele isikule.

Muu asjakohane teave
Täiendavat teavet allfondi kohta, hetkel kehtivat prospekti koos lisaga ja halduseeskirjadega ning viimaseid aasta- ja poolaastaaruandeid, igaüks neist 
saksa keeles, on võimalik saada tasuta tavapärastel tööaegadel fondivalitsejalt, depositooriumilt, samuti levitajalt (levitajatelt) ja makseasutus(t)elt. 
{paus}Täiendavat praktilist teavet ning jooksvaid osakute hindu saab igal ajal fondivalitseja veebilehelt ja tasuta eespool nimetatud kontoritest. Lisaks 
sellele on üksikasjad kehtiva tasustamispoliitika kohta, sealhulgas kirjeldus selle kohta, kuidas töötasu ja muid hüvitisi arvutatakse, ning töötasu ja 
muude hüvitiste määramise eest vastutavate isikute andmed, sealhulgas tasustamiskomitee koosseis, kui see on olemas, kättesaadavad fondivalitseja 
veebilehel ja neid saab tasuta paberkandjal eespool nimetatud kontoritest.{paus}Fondi päritoluliikmesriigi maksueeskirjad võivad mõjutada teie isiklikku 
maksupositsiooni. Palun konsulteerige oma maksunõustajaga fondi investeerimise maksumõjude osas. See põhiteave kirjeldab ühte fondi osakuklassi. Prospekt ja aruanded võivad sisaldada teavet fondi kõigi aktsiaklasside kohta.{paus} Põhimõtteliselt on 
võimalik vahetada osafondi või aktsiaklassi osakuid teise osafondi või aktsiaklassi osakute vastu. Üksikasjalikud andmed võimalike vahetusvõimaluste 
ja nendega seotud kulude kohta on esitatud prospektis. Fondivalitseja võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või prospekti asjakohastele osadele mittevastavate 
väidete eest.
Lisaks sellele on viimase 2 aasta tulemused ja varasemate tulemuslikkuse stsenaariumide arvutused kättesaadavad aadressil https:// 
www.ipconcept.com/ipc/download/PRIIPs_Reporting.pdf?id=1 ning täiendavad dokumendid ka fondivalitseja kodulehe www.ipconcept.com kaudu.
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Põhiteabedokument

Mis toode see on?

Toote liik
Toode on allfondi TRIGON - New Europe Fund aktsiaklass, on osa 
TRIGON (edaspidi "katusfond"), mis on Luksemburgi 17. detsembri 2010. 
aasta seaduse (muudetud 2010. aasta seadus) I osaga reguleeritud 
Luksemburgi investeerimisfond (fonds commun de placement - FCP) ja 
vastab seega avatud investeerimisfondi (UCITS) tingimustele. Iga allfondi 
varad ja kohustused on juriidiliselt üksteisest eraldatud.
Kestus
Fondil ei ole tähtaega. Olenemata sellest sättest võib fondivalitseja fondi 
igal ajal lõpetada.
Eesmärgid
Investeerimiseesmärk
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimispõhimõtete eesmärk on 
saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal 
investeerimiseesmärgid / investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. 
Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitikas määratletud 
kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel 
korrigeerib. Allfondi ei juhita võrdlusalusena indeksit kasutades.
Investeerimispoliitika
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimiseesmärgi 
saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90% allfondi netovarast 
reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal 
Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa 

Liiduga liitumas. Kuni 10% allfondi netovarast on lubatud investeerida 
likviidsetesse vahenditesse. Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, 
sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 
10% varadest. Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) 
investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospektis.
Jaotuspoliitika
Tulu jääb fondi.
Tellimus ja lunastamine
Põhimõtteliselt võivad investorid oma osakuid tagasi võtta igal 
Luksemburgi panga tööpäeval, välja arvatud 24. ja 31. detsembril. Osakute 
tagasivõtmise võib peatada, kui see tundub vajalikuks erandlike asjaolude 
tõttu, võttes arvesse investorite huve.
Jaeinvestorite sihtrühm
Fond on suunatud igat liiki investoritele, kes taotlevad vara kogumist või 
vara optimeerimist ja soovivad investeerida pikaajaliselt. Nad peaksid 
olema võimelised kandma kahjumit kuni investeeritud kapitali ulatuses.
Depositoorium
Fondi depositoorium on DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, mille 
registrijärgne asukoht on Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
Täiendav teave
Täielikud kriteeriumid on esitatud prospekti jaotises "Allfondi riskiprofiil" 
TRIGON - New Europe Fund.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Risiko Indikator

Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate 5 aastat.

Tegelik risk võib raha varases etapis välja vötmisel oluliselt muutuda ning 
võite saada raha tagasi.

Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes 
teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul 
toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.
Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 4 7-st, mis on keskmine 
riskiklass. See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevasest arengust on 
keskmine ning et võimalus, et kehvad turutingimused mõjutavad võimet 
teile maksta on keskmine.
Pange tähele valuutariski. Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub 
teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei 
võeta eespool antud näitajas arvesse.

Muud riskinäitajate hulka mittekuuluvad riskid võivad olla olulised:  • Likviidsusrisk • Operatsiooniriskid   Täiendavat teavet leiate prospektist.
Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis 
tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.

Eesmärk
Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistotte kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette 
nähtud selleks, et aidata Teil mõiste kaesolva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning 
aidata Teil vörrelda seda muude toodetega.

Toode

TRIGON - New Europe Fund Class D EUR (Valuuta: EUR)
ISIN: LU1687403102
TRIGON - New Europe Fund, TRIGON allfondist.
Juhtimisfirma: IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme
Veebileht: www.ipconcept.com
Lisateabe saamiseks helistage +352 2602481.
Commission de Surveillance du Secteur Financier vastutab IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme järelevalve eest seoses käesoleva 
põhiteabedokumendiga.
Käesolev PRIIP on lubatud Luksemburgis.
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme on Luksemburgis tegevusloa saanud ja seda reguleerib Commission de Surveillance du Secteur 
Financier.
Põhiteabedokumendi kosstamise kuupäev: 01-01-2023

Tootluse stsenaariumid

1 2 3 4 5 6 7

Madalam risk Kõrgem risk



Lehekülg 2 of 3

Stressistsenaarium näitab, mida võite saada tagasi äärmuslikes 
turutingimustes.
Ebasoodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus mai 2013 ja mai 2018, kasutades arvutamiseks sobivat 
võrdlusnäitajat.

Mõõdukas stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus august 2014 ja august 2019, kasutades arvutamiseks 
sobivat võrdlusalust.
Soodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringuga 
ajavahemikus detsember 2014 ja detsember 2019, kasutades 
arvutamiseks sobivat võrdlusnäitajat.

Toodud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida peate maksma oma nõustajale või turustajale. Samuti ei 
võeta arvesse teie isiklikku maksusituatsiooni, mis võib samuti mõjutada summat, mille te lõpuks saate.
See, mida te sellest tootest lõpuks saate, sõltub turu tulevast arengust. Tulevane turu areng on ebakindel ja seda ei saa kindlalt ennustada.
Näidatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium illustreerivad toote ja sobiva võrdlusaluse halvimat, keskmist ja parimat tulemust viimase 10 
aasta jooksul. Tulevikus võivad turud areneda hoopis teisiti.

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastad

Investeeringu näide: 10 000 EUR

Kui väljute pärast 1 
aastat Kui väljute pärast 5

Stsenaariumid

Minimaalne Tagatud minimaalset tulu ei ole. Te võite kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest.

Stressi-stsenaarium
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 1 820 EUR 1 900 EUR

lga aasta keskmine tulu -81,80% -28,26%

Ebasoodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 6 170 EUR 5 800 EUR

lga aasta keskmine tulu -38,30% -10,32%

Mõõdukas
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 9 330 EUR 9 250 EUR

lga aasta keskmine tulu -6,70% -1,55%

Soodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 17 750 EUR 13 120 EUR

lga aasta keskmine tulu 77,50% 5,58%

Mis juhtub, kui IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme ei saa väljamakset teha?
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetus ei mõjuta otseselt teie väljamakseid, kuna seaduses on sätestatud, et IPConcept 
(Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetuse korral ei muutu erivara maksejõuetuspensioni osaks, vaid säilib iseseisvalt.

Millised on kulud?
Selle toote müüja või nõustaja võib nõuda teilt muid kulusid. Kui see on nii, teavitab see isik teid nendest kuludest ja selgitab, kuidas need kulud teie 
investeeringut mõjutavad.
Kulud aja jooksul
Tabelites on näidatud teie investeeringust võetud summad eri liiki kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite, kui kaua te 
toodet hoiate ja kui hästi toode vajaduse korral toimib. Siin näidatud summad illustreerivad näidisinvesteeringu summat ja erinevaid võimalikke 
investeerimisaegu.
Oleme teinud järgmise eelduse: - Esimese aasta jooksul saate investeeritud summa tagasi (0% aastane tootlus). Muude hoidmisperioodide puhul oleme eeldanud, et toode toimib nii, 
nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis. - 10 000 EUR on investeeritud. 

Kui väljute pärast 1 aastat Kui väljute pärast 5

Kogukulud 213 EUR 1 044 EUR

Kulude mõju igal aastal (*) 2,1% 2,1% igal aastal

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad nende tootlust igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et nende keskmine aastane tootlus 
väljumisel soovitatud hoidmisperioodil on 0,6 % enne kulusid ja -1,5 % pärast kulusid.
Me võime jagada osa kuludest meie ja toote müüja vahel, et katta teile osutatud teenuseid. Isik ütleb teile summa, kui see on kohaldatavas õiguses 
nõutud.
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Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel Kui väljute pärast 1 
aastat

Sisenemiskulud Me ei võta osalustasu. 0 EUR

Väljumiskulud Me ei võta selle toote eest väljumistasu. 0 EUR

Jooksvad kulud igal aastal

Haldustasud ning muud 
administratiiv- või tegevuskulud

1,86% teie rajatise väärtusest aastas. See on hinnanguline summa, mis põhineb 
eelmise aasta tegelikel kuludel. 186 EUR

Tehingukulud
0,26% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnanguline kulu, mis tekib, 
kui me ostame või müüme toote aluseks olevaid investeeringuid. Tegelik summa 
sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.

26 EUR

Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud

Tootlustasud Selle toote eest ei võeta edukustasu. 0 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?
Riski- ja tootlusprofiili tõttu soovitame selle fondi puhul hoida vähemalt 5 aastat.  Te võite siiski fondi tagasi võtta vastavalt prospektis sätestatud tagasivõtmise viisidele. Varajane tagasivõtmine võib oluliselt mõjutada riski- ja 
tootlusprofiili. Tagasivõtmise võib ajutiselt peatada, kui asjaolud nõuavad peatamist ja see on põhjendatud, võttes arvesse investorite huve.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?
Kaebuste korral võite pöörduda IPConcept (Luxembourg) S.A. poole kirjalikult aadressil 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxembourg või e- 
posti aadressil info.lu@ipconcept.com. Lisateavet leiate ka järgmiselt veebisaidilt: www.ipconcept.com. Kaebusi toote kohta nõustava või müüva isiku 
kohta võib esitada otse sellele isikule.

Muu asjakohane teave
Täiendavat teavet allfondi kohta, hetkel kehtivat prospekti koos lisaga ja halduseeskirjadega ning viimaseid aasta- ja poolaastaaruandeid, igaüks neist 
saksa keeles, on võimalik saada tasuta tavapärastel tööaegadel fondivalitsejalt, depositooriumilt, samuti levitajalt (levitajatelt) ja makseasutus(t)elt. 
{paus}Täiendavat praktilist teavet ning jooksvaid osakute hindu saab igal ajal fondivalitseja veebilehelt ja tasuta eespool nimetatud kontoritest. Lisaks 
sellele on üksikasjad kehtiva tasustamispoliitika kohta, sealhulgas kirjeldus selle kohta, kuidas töötasu ja muid hüvitisi arvutatakse, ning töötasu ja 
muude hüvitiste määramise eest vastutavate isikute andmed, sealhulgas tasustamiskomitee koosseis, kui see on olemas, kättesaadavad fondivalitseja 
veebilehel ja neid saab tasuta paberkandjal eespool nimetatud kontoritest.{paus}Fondi päritoluliikmesriigi maksueeskirjad võivad mõjutada teie isiklikku 
maksupositsiooni. Palun konsulteerige oma maksunõustajaga fondi investeerimise maksumõjude osas. See põhiteave kirjeldab ühte fondi osakuklassi. Prospekt ja aruanded võivad sisaldada teavet fondi kõigi aktsiaklasside kohta.{paus} Põhimõtteliselt on 
võimalik vahetada osafondi või aktsiaklassi osakuid teise osafondi või aktsiaklassi osakute vastu. Üksikasjalikud andmed võimalike vahetusvõimaluste 
ja nendega seotud kulude kohta on esitatud prospektis. Fondivalitseja võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või prospekti asjakohastele osadele mittevastavate 
väidete eest.
Lisaks sellele on viimase 10 aasta tulemused ja varasemate tulemuslikkuse stsenaariumide arvutused kättesaadavad aadressil https://www.ipconcept.com/ipc/download/PRIIPs_Reporting.pdf?id=1 ning täiendavad dokumendid on kättesaadavad ka fondivalitseja kodulehe kaudu 
aadressil www.ipconcept.com.
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Põhiteabedokument

Mis toode see on?

Toote liik
Toode on allfondi TRIGON - New Europe Fund aktsiaklass, on osa 
TRIGON (edaspidi "katusfond"), mis on Luksemburgi 17. detsembri 2010. 
aasta seaduse (muudetud 2010. aasta seadus) I osaga reguleeritud 
Luksemburgi investeerimisfond (fonds commun de placement - FCP) ja 
vastab seega avatud investeerimisfondi (UCITS) tingimustele. Iga allfondi 
varad ja kohustused on juriidiliselt üksteisest eraldatud.
Kestus
Fondil ei ole tähtaega. Olenemata sellest sättest võib fondivalitseja fondi 
igal ajal lõpetada.
Eesmärgid
Investeerimiseesmärk
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimispõhimõtete eesmärk on 
saavutada allfondi valuutas mõistlik kasv ja arvestada samal ajal 
investeerimiseesmärgid / investeerimisriskiga. Allfondi juhitakse aktiivselt. 
Portfelli koostab fondivalitseja eranditult investeerimispoliitikas määratletud 
kriteeriumide kohaselt, ta kontrollib seda regulaarselt ja vajadusel 
korrigeerib. Allfondi ei juhita võrdlusalusena indeksit kasutades.
Investeerimispoliitika
TRIGON - New Europe Fundi allfondi investeerimiseesmärgi 
saavutamiseks investeeritakse minimaalselt 90% allfondi netovarast 
reguleeritud väärtpaberiturgudel kaubeldavatesse aktsiatesse 2004. aastal 
Euroopa Liiduga liitunud riikides või riikides, mis eeldatavasti on Euroopa 

Liiduga liitumas. Kuni 10% allfondi netovarast on lubatud investeerida 
likviidsetesse vahenditesse. Fondil ei ole lubatud investeerida rahaturuinstrumentidesse, 
sertifikaatidesse, struktureeritud toodetesse ja võlakirjadesse rohkem kui 
10% varadest. Üksikasjalik teave fondi eelnimetatud (ja/või täiendavate) 
investeerimisvõimaluste kohta on toodud fondi kehtivas müügiprospektis.
Jaotuspoliitika
Tulu jääb fondi.
Tellimus ja lunastamine
Põhimõtteliselt võivad investorid oma osakuid tagasi võtta igal 
Luksemburgi panga tööpäeval, välja arvatud 24. ja 31. detsembril. Osakute 
tagasivõtmise võib peatada, kui see tundub vajalikuks erandlike asjaolude 
tõttu, võttes arvesse investorite huve.
Jaeinvestorite sihtrühm
Fond on suunatud igat liiki investoritele, kes taotlevad vara kogumist või 
vara optimeerimist ja soovivad investeerida pikaajaliselt. Nad peaksid 
olema võimelised kandma kahjumit kuni investeeritud kapitali ulatuses.
Depositoorium
Fondi depositoorium on DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, mille 
registrijärgne asukoht on Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
Täiendav teave
Täielikud kriteeriumid on esitatud prospekti jaotises "Allfondi riskiprofiil" 
TRIGON - New Europe Fund.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Risiko Indikator

Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate 5 aastat.

Tegelik risk võib raha varases etapis välja vötmisel oluliselt muutuda ning 
võite saada raha tagasi.

Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes 
teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul 
toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.
Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 4 7-st, mis on keskmine 
riskiklass. See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevasest arengust on 
keskmine ning et võimalus, et kehvad turutingimused mõjutavad võimet 
teile maksta on keskmine.
Pange tähele valuutariski. Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub 
teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei 
võeta eespool antud näitajas arvesse.

Muud riskinäitajate hulka mittekuuluvad riskid võivad olla olulised:  • Likviidsusrisk • Operatsiooniriskid   Täiendavat teavet leiate prospektist.
Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis 
tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.

Eesmärk
Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistotte kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette 
nähtud selleks, et aidata Teil mõiste kaesolva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning 
aidata Teil vörrelda seda muude toodetega.

Toode

TRIGON - New Europe Fund Class E EUR (Valuuta: EUR)
ISIN: LU1687403367
TRIGON - New Europe Fund, TRIGON allfondist.
Juhtimisfirma: IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme
Veebileht: www.ipconcept.com
Lisateabe saamiseks helistage +352 2602481.
Commission de Surveillance du Secteur Financier vastutab IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme järelevalve eest seoses käesoleva 
põhiteabedokumendiga.
Käesolev PRIIP on lubatud Luksemburgis.
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme on Luksemburgis tegevusloa saanud ja seda reguleerib Commission de Surveillance du Secteur 
Financier.
Põhiteabedokumendi kosstamise kuupäev: 01-01-2023

Tootluse stsenaariumid

1 2 3 4 5 6 7

Madalam risk Kõrgem risk
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Stressistsenaarium näitab, mida võite saada tagasi äärmuslikes 
turutingimustes.
Ebasoodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus mai 2013 ja mai 2018, kasutades arvutamiseks sobivat 
võrdlusnäitajat.

Mõõdukas stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringu puhul 
ajavahemikus august 2014 ja august 2019, kasutades arvutamiseks 
sobivat võrdlusalust.
Soodne stsenaarium: See stsenaarium toimus investeeringuga 
ajavahemikus detsember 2014 ja detsember 2019, kasutades 
arvutamiseks sobivat võrdlusnäitajat.

Toodud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida peate maksma oma nõustajale või turustajale. Samuti ei 
võeta arvesse teie isiklikku maksusituatsiooni, mis võib samuti mõjutada summat, mille te lõpuks saate.
See, mida te sellest tootest lõpuks saate, sõltub turu tulevast arengust. Tulevane turu areng on ebakindel ja seda ei saa kindlalt ennustada.
Näidatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium illustreerivad toote ja sobiva võrdlusaluse halvimat, keskmist ja parimat tulemust viimase 10 
aasta jooksul. Tulevikus võivad turud areneda hoopis teisiti.

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastad

Investeeringu näide: 10 000 EUR

Kui väljute pärast 1 
aastat Kui väljute pärast 5

Stsenaariumid

Minimaalne Tagatud minimaalset tulu ei ole. Te võite kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest.

Stressi-stsenaarium
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 1 810 EUR 1 900 EUR

lga aasta keskmine tulu -81,90% -28,26%

Ebasoodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 6 140 EUR 5 650 EUR

lga aasta keskmine tulu -38,60% -10,79%

Mõõdukas
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 9 270 EUR 9 020 EUR

lga aasta keskmine tulu -7,30% -2,04%

Soodne
Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada 17 650 EUR 12 800 EUR

lga aasta keskmine tulu 76,50% 5,06%

Mis juhtub, kui IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme ei saa väljamakset teha?
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetus ei mõjuta otseselt teie väljamakseid, kuna seaduses on sätestatud, et IPConcept 
(Luxemburg) S.A. Société anonyme maksejõuetuse korral ei muutu erivara maksejõuetuspensioni osaks, vaid säilib iseseisvalt.

Millised on kulud?
Selle toote müüja või nõustaja võib nõuda teilt muid kulusid. Kui see on nii, teavitab see isik teid nendest kuludest ja selgitab, kuidas need kulud teie 
investeeringut mõjutavad.
Kulud aja jooksul
Tabelites on näidatud teie investeeringust võetud summad eri liiki kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite, kui kaua te 
toodet hoiate ja kui hästi toode vajaduse korral toimib. Siin näidatud summad illustreerivad näidisinvesteeringu summat ja erinevaid võimalikke 
investeerimisaegu.
Oleme teinud järgmise eelduse: - Esimese aasta jooksul saate investeeritud summa tagasi (0% aastane tootlus). Muude hoidmisperioodide puhul oleme eeldanud, et toode toimib nii, 
nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis. - 10 000 EUR on investeeritud. 

Kui väljute pärast 1 aastat Kui väljute pärast 5

Kogukulud 265 EUR 1 290 EUR

Kulude mõju igal aastal (*) 2,7% 2,7% igal aastal

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad nende tootlust igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et nende keskmine aastane tootlus 
väljumisel soovitatud hoidmisperioodil on 0,7 % enne kulusid ja -2,0 % pärast kulusid.
Me võime jagada osa kuludest meie ja toote müüja vahel, et katta teile osutatud teenuseid. Isik ütleb teile summa, kui see on kohaldatavas õiguses 
nõutud.
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Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel Kui väljute pärast 1 
aastat

Sisenemiskulud Me ei võta osalustasu. 0 EUR

Väljumiskulud Me ei võta selle toote eest väljumistasu. 0 EUR

Jooksvad kulud igal aastal

Haldustasud ning muud 
administratiiv- või tegevuskulud

2,39% teie rajatise väärtusest aastas. See on hinnanguline summa, mis põhineb 
eelmise aasta tegelikel kuludel. 239 EUR

Tehingukulud
0,26% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnanguline kulu, mis tekib, 
kui me ostame või müüme toote aluseks olevaid investeeringuid. Tegelik summa 
sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.

26 EUR

Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud

Tootlustasud Selle toote eest ei võeta edukustasu. 0 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?
Riski- ja tootlusprofiili tõttu soovitame selle fondi puhul hoida vähemalt 5 aastat.  Te võite siiski fondi tagasi võtta vastavalt prospektis sätestatud tagasivõtmise viisidele. Varajane tagasivõtmine võib oluliselt mõjutada riski- ja 
tootlusprofiili. Tagasivõtmise võib ajutiselt peatada, kui asjaolud nõuavad peatamist ja see on põhjendatud, võttes arvesse investorite huve.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?
Kaebuste korral võite pöörduda IPConcept (Luxembourg) S.A. poole kirjalikult aadressil 4, rue Thomas Edison, L - 1445 Strassen, Luxembourg või e- 
posti aadressil info.lu@ipconcept.com. Lisateavet leiate ka järgmiselt veebisaidilt: www.ipconcept.com. Kaebusi toote kohta nõustava või müüva isiku 
kohta võib esitada otse sellele isikule.

Muu asjakohane teave
Täiendavat teavet allfondi kohta, hetkel kehtivat prospekti koos lisaga ja halduseeskirjadega ning viimaseid aasta- ja poolaastaaruandeid, igaüks neist 
saksa keeles, on võimalik saada tasuta tavapärastel tööaegadel fondivalitsejalt, depositooriumilt, samuti levitajalt (levitajatelt) ja makseasutus(t)elt. 
{paus}Täiendavat praktilist teavet ning jooksvaid osakute hindu saab igal ajal fondivalitseja veebilehelt ja tasuta eespool nimetatud kontoritest. Lisaks 
sellele on üksikasjad kehtiva tasustamispoliitika kohta, sealhulgas kirjeldus selle kohta, kuidas töötasu ja muid hüvitisi arvutatakse, ning töötasu ja 
muude hüvitiste määramise eest vastutavate isikute andmed, sealhulgas tasustamiskomitee koosseis, kui see on olemas, kättesaadavad fondivalitseja 
veebilehel ja neid saab tasuta paberkandjal eespool nimetatud kontoritest.{paus}Fondi päritoluliikmesriigi maksueeskirjad võivad mõjutada teie isiklikku 
maksupositsiooni. Palun konsulteerige oma maksunõustajaga fondi investeerimise maksumõjude osas. See põhiteave kirjeldab ühte fondi osakuklassi. Prospekt ja aruanded võivad sisaldada teavet fondi kõigi aktsiaklasside kohta.{paus} Põhimõtteliselt on 
võimalik vahetada osafondi või aktsiaklassi osakuid teise osafondi või aktsiaklassi osakute vastu. Üksikasjalikud andmed võimalike vahetusvõimaluste 
ja nendega seotud kulude kohta on esitatud prospektis. Fondivalitseja võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või prospekti asjakohastele osadele mittevastavate 
väidete eest.
Lisaks sellele on viimase 10 aasta tulemused ja varasemate tulemuslikkuse stsenaariumide arvutused kättesaadavad aadressil https://www.ipconcept.com/ipc/download/PRIIPs_Reporting.pdf?id=1 ning täiendavad dokumendid on kättesaadavad ka fondivalitseja kodulehe kaudu 
aadressil www.ipconcept.com.
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