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Date despre administrator

Politica de investiții

Acest fond este administrat de FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
Țara în care este autorizată FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.: Luxemburg. Autoritatea de supraveghere este:
Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg.

Cel puțin 70% din activele fondului sunt investite în acțiuni ale
companiilor din țări și zone geografice care se confruntă cu o
creștere economică rapidă, incluzând America Latină și
Sud-Estul Asiei, Africa, Europa de Est (inclusiv Rusia) și
Orientul Mijlociu. Fondul poate investi activele nete direct în
acțiunile China A și B.

Date de contact: FIL (Luxembourg) S.A.
Continental Europe Service Centre
2a, rue Albert Borschette
BP 2174
L-1021 Luxembourg

Are libertatea de a investi în afara zonelor geografice
principale, sectoarelor de piață, industriilor sau claselor de
active ale fondului.
Poate investi în active în mod direct sau poate avea o expunere
în mod indirect prin alte mijloace eligibile, incluzând
instrumente financiare derivate. Poate utiliza instrumente
financiare derivate în scopul reducerii riscului sau costurilor
sau al generării unui capital sau a unor venituri suplimentare,
inclusiv în scop de investiții, în conformitate cu profilul de risc
al fondului.

Descriere fond
Fondul Fidelity Emerging Markets EUR (ISIN LU0115763970) are
scopul de a asigura o creștere a capitalului pe termen lung cu
nivelul de venituri estimat scăzut.

Fondul poate alege discreționar investițiile dacă acestea sunt
conforme obiectivelor și politicilor sale. Veniturile sunt
acumulate în prețul acțiunii. Acțiunile pot fi de obicei
achiziționate și vândute în fiecare zi lucrătoare a fondului.

Benchmark
N/A

Acest fond poate să nu fie adecvat pentru investitorii care
intenționează să își vândă acțiunile din fond în termen de 5 ani.
Investiția în fond trebuie considerată ca o investiție pe termen
lung.

Limite de investiții pe clase de active și profilul de risc
Profilul de risc al fondului este ridicat fiind încadrat în clasa 6 (pe o scară de la 1 la 7).
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Durata de investire minimă recomandată
Nu este specificată.

Nivelul și structura taxelor
Nivelul și structura taxelor este detaliată în condițiile generale ale
asigurării (anexa GTC).
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Garanțiile administratorului
O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități
de fond, reprezintă atât o oportunitate de câștig cât și un risc.
Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție
a realizărilor viitoare.

