
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa
den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge en högre avkastning än
genomsnittet och långsiktig kapitaltillväxt genom riktade
investeringar i aktievärdepapper i amerikanska företag som
verkar i alla branschsektorer.

Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till Russell 1000 Index
(USD) för resultatjämförelse och riskhantering. Fonden
investerar främst i aktier och aktierelaterade instrument, som
ger exponering mot ekonomier och tillväxtmöjligheter på den
amerikanska aktiemarknaden. Detta omfattar stamaktier och
preferensaktier och andra värdepapper i amerikanska företag
som på innehavarens begäran kan omvandlas till sådana
andelar, aktieliknande instrument (warranter, andelar och
rättigheter), amerikanska depåbevis samt fastighetsfonder.
Fondens investeringsprocess grundas huvudsakligen på
fundamental analys, även om investeringsförvaltaren också
överväger kvantitativa och tekniska faktorer. Fonden använder
en metod för integrering av miljöfaktorer, sociala faktorer och
bolagsstyrningsfaktorer till att främja miljöegenskaper och
sociala egenskaper. Investeringsförvaltaren bedömer

miljöfaktorerna, de sociala faktorerna och
bolagsstyrningsfaktorerna för alla bolag och kommer inte att
investera i bolag som investeringsförvaltaren inte anser utgör
en nettovinst för intressenterna och samhället och som inte
har starka förvaltningsegenskaper för miljö, sociala frågor och
bolagsstyrning. Beslut om aktieurval baseras i slutändan på
en förståelse av företagets verksamhet och utsikter.

Fonden kan använda derivat (t.ex. optioner, terminer och
swappar) för att nå investeringsmålet och för att minska risken
eller förvalta fonden på ett effektivare sätt.

Fullständig information om fondens investeringsmål och
placeringsinriktning finns i prospektet.

Andelsklassen i denna fond betalar inte utdelning. Alla
fondens intäkter återinvesteras för att få din investering att
växa.

Du kan köpa och sälja andelar alla dagar när banker i
Luxemburg håller öppet för normal bankverksamhet, enligt
villkoren i prospektet.

Risk/avkastningsprofil

� Lägre risk Högre risk �

� Vanligtvis lägre avkastning Vanligtvis högre avkastning �

1 2 3 4 5 6 7

Tabellen med risk/avkastningsindikator illustrerar hur
andelsklassen kategoriseras i förhållande till dess potentiella
risk och avkastning. Ju högre kategori, desto större möjlig
avkastning men också desto större risk att förlora pengar. I
tabellen används en beräkningsstandard som används av alla
företag som erbjuder sådana fonder inom Europeiska unionen.

Observera att den lägsta riskkategorin inte innebär att
investeringen är riskfri.

Det skuggade området i tabellen ovan visar klassens
klassificering utifrån risk/avkastningsindikatorn. Den baseras
på hur mycket klassens kurs tidigare har ökat och minskat.

Andelsklassen klassificeras som 5 på grund av dess
exponering mot investeringar i aktievärdepapper, vars värde
tenderar att uppvisa större variationer. Observera att

beräkningen baseras på historisk information och inte på ett
tillförlitligt sätt förutspår hur andelsklassen utvecklas i
framtiden. Kategoriseringen kan ändras efter hand och
garanteras därmed inte förbli oförändrad.

Risk/avkastningsindikatorn beaktar inte följande:

• Marknadsvärdet på fondens investeringar ökar och minskar
baserat på specifika händelser och förhållanden på den
bredare aktiemarknaden. Fondens marknadsvärde varierar
också utifrån förändringar i allmänna ekonomiska
förhållanden.

• Värdet på tillgångar i fonden kan påverkas av oklarheter i
regeringspolitiken, beskattningsbestämmelser, social och
religiös instabilitet samt politisk eller annan utveckling i lagar
eller bestämmelser i de länder som fonden kan investera i.

• Det finns inga garantier för att fonden kan undvika
valutarisker. Fonden kan använda derivat för att minska eller
hantera risken.
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Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift 0,00%

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp.
I vissa fall kan du betala mindre. En bytesavgift på upp till 2
procent kan också tillämpas under vissa omständigheter.

Avgifter som debiteras fonden under året

Förvaltningsavgift 0,60%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Ej tillämpligt

Avgifterna du betalar används för att bekosta driften av
klassen, inklusive kostnader för marknadsföring och
distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella
tillväxt.

Siffran för förvaltningsavgifter grundas på en uppskattning av
förväntade kostnader och kan variera från ett år till ett annat.

Mer information om avgifter finns i prospektet som är
tillgängligt på www.rbcgam.lu.

Tidigare resultat
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Tidigare resultat ger inte tillförlitlig vägledning om framtida
resultat.

Tidigare resultat som visas inkluderar alla förvaltningsavgifter
och resultatrelaterade avgifter med undantag för
teckningsavgiften.

Tidigare resultat beräknas i USD.

Andelsklassen lanserades den 5 november 2018.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är RBC Investor Services Bank S.A.

Kopior av prospekt och senaste års- och halvårsrapporter för RBC Funds (Lux) samt övrig praktisk information kan erhållas
kostnadsfritt från sätet för RBC Funds (Lux), 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg och på webbplatsen
www.rbcgam.lu. Prospekt och finansiella rapporter utarbetas för hela RBC Funds (Lux).

Potentiella investerare ska skaffa information om skattekonsekvenserna i landet där de bor och har sin hemvist vid köp, innehav
eller försäljning av andelar i RBC Funds (Lux). Luxemburgs skattelagar kan påverka investerarens personliga skattesituation.

RBC Funds (Lux) är en paraplyfond som erbjuder olika delfonder vars tillgångar och skulder är separerade från varandra enligt
lag.

Detta dokument beskriver en andelsklass i fonden. Fonden har också andra tillgängliga andelsklasser. Mer information om
sådana klasser, inklusive registreringsländer och faktablad för investerare finns på www.rbcgam.lu.

Candriam Luxembourg och RBC Global Asset Management Inc. kan hållas ansvariga endast om ett påstående i detta faktablad
är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Alla eller en del av dina andelar kan konverteras till en annan andelsklass eller till andelar i en annan klass i en annan delfond till
RBC Funds (Lux) förutsatt att du uppfyller kraven.

RBC Funds (Lux) är auktoriserade i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).

Candriam Luxembourg är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.

Andelsklassen som presenteras i detta faktablad för investerare är representativ för andelsklass O (dist) USD. Utdelande
andelsklasser beräknas betala ut eventuella intäkter som genereras av fonden. Betalningen görs i form av kontanter eller
återinvesteras i ytterligare andelar i fonden. Prospektet innehåller mer information till investerare om de aktuella andelsklasserna.

Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns kostnadsfritt på www.rbcgam.lu. En papperskopia görs tillgänglig
kostnadsfritt på begäran till förvaltningsbolaget.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 februari 2022.


