Sammendrag av investorrettigheter

Dette dokumentet er utarbeidet som et sammendrag av dine investorrettigheter som andelseier i et
fond som forvaltes av Danske Invest Asset Management AS (DIAM). Dette sammendraget er ikke
beregnet til og kan ikke være en uttømmende liste over alle rettigheter som en investor måtte ha i
henhold til lov og forskrift. Det henvises til relevant prospekt, KIID og årsrapport for ytterligere
informasjon om dette. Du må rådføre deg med din rådgiver i relasjon til juridiske, skattemessige,
finansielle eller andre forhold som er relevante for egnetheten og hensiktsmessigheten til en eventuell
investering.
Dine viktigste investorrettigheter:
1. Rett til å motta informasjon: Som andelseier har du rett til å motta visse opplysninger om
den eller de fond og/eller andelsklasser som du har investert i.
2. Rett til adgang til årsrapport og halvårsrapport: Som andelseier har du rett til å få adgang til
årsrapporten og halvårsrapporten utarbeidet for den eller de fond som du har investert i.
For nærmere informasjon: Danske Invest
3. Rett til å klage: Som andelseier har du rett til å klage hvis du ikke er fornøyd. Hvis du er
kunde i Danske Bank Norge, vennligst se Klage eller forslag til forbedring (danskebank.no) .
Hvis du vil klage over fond forvaltet av DIAM, vennligst se Kontakt oss (danskeinvest.no)
4. Rett til å delta og stemme på valgmøte/andelseiermøte: Som andelseier registrert i
andelseierregisteret har du rett til å motta innkalling til, delta personlig eller ved fullmakt og
stemme på valgmøte eller andelseiermøte i den/de fond som du har investert i og
eventuelle møter for andelseiere i den/de andelsklasser som du har investert i.
5. Rett til innløsning: Som andelseier har du rett til å innløse dine andeler, som beskrevet i
fondets prospekt, i den eller de fond eller andelsklasser som du har investert i. Vennligst se
fondets prospekt for mer informasjon om prosessen for innløsning.
6. Retten til personvern: Som andelseier kan du ha rettigheter med hensyn til dine
personopplysninger, herunder rett til adgang til og korreksjon av dine personopplysninger,
rett til å få slettet dine personopplysninger, og i noen tilfeller rett til å fremme innsigelser
mot behandlingen av dine personopplysninger.

