Sammanfattning av investerarrättigheter
Detta dokument är i enlighet med syftet med EU´s förordning om underlättande av
gränsöverskridande distribution av fonder (Förordning (EU) 2019/1156), artikel 4 (3), avsett som en
sammanfattning av dina rättigheter som investerare i en fond som förvaltas av Danske Invest
Management A/S (DIMA). Sammanfattningen är inte avsedd at vara och utgör heller inte en
fullständig förteckning över samtliga de rättigheter som en investerare kan ha enligt lag. Vi hänvisar
till relevanta prospekt, KID/KIID och årsrapporter för ytterligare information. Vi rekommendrar dig
också att rådfråga din rådgivare vad avser juridiska, skattemässiga, finansiella och andra
förhållanden, som är relevanta för att bedöma om en investering är lämplig eller passande för dig.
De mest väsentliga investerarrättigheterna är:
1. Rätten att erhålla information : Som investerare har du rätt till att få vissa upplysningar om
den/de fonder och den/de delfonder som du har investerat i.
2. Rätten att få tillgång till årsrapporten och halvårsrapporten: Som investerare har du rätt att få
tillgång till årsrapporten och halvårsrapporten för den/de fonder du har investerat i. Vänligen se
Annual & semi-annual reports (danskeinvest.lu)
3. Rätten att framföra klagomål: Som investerare har du rätt att framföra klagomål, för det fall du är
missnöjd. Om du är kund i Danske Bank, vänligen se hantering av klagomål (danskebank.se) och
registrering av klagomål: Registrera klagomål (danskebank.se). Om du vill framföra klagomål om
fonder som förvaltas av DIMA, var vänlig se: Kontakt os (danskeinvest.dk) or Contact us
(danskeinvest.lu)
4. Rätten att delta på andeslägarstämman: Som investerare har du rätt till att motta kallelse till,
delta personligen eller via ombud och rösta på andelsägarstämman i den/de fonder du har
investerat i och eventuella möten för investerare i den/de delfonder du har investerat i.
5. Rätten till inlösen: Som investerare har du rätt till att få dina fondandelar inlösta på sätt framgår
av fondens prospekt, i den fond/fonder eller den/de delfonder, du har investerat i. Vänligen se
fondens/fondernas prospekt för ytterligare information om processen för inlösen.
6. Rätten till skydd av personuppgifter: Som investerare kan du ha rättigheter vad avser dina
personuppgifter, såsom rätt att få tillgång till och rättelse av dina personuppgifter, rätt att få dina
personuppgifter raderade och under vissa omständigheter rätt att motsätta dig behandling av dina
personuppgifter.

