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Dokument s kľúčovými informáciami
Účel
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií
sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto
produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

SRI WORLD EQUITY
podfond GENERALI INVESTMENTS SICAV
Class DX Accumulation EUR (LU0260158638)
SRI WORLD EQUITY je držiteľom oprávnenia v Luxembursku a podlieha dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Tento produkt spravuje spoločnosť Generali Investments Luxembourg S.A., ktorá je držiteľom oprávnenia v krajine Luxembursku a podlieha
dohľadu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Pre viac informácií o tomto produkte viď www.generali-investments.lu
alebo telefonicky na čísle +352 28 37 37 28.

Platné ku dňu: 1. januar 2023

O aký produkt ide?
Typ
Podiel podfondu, ktorý je súčasťou zastrešujúceho fondu v
korporátnej forme.

Splatnosť produktu s investičnou zložkou
Tento produkt nemá dátum splatnosti, príslušný orgán tvorca
produktu s investičnou zložkou (uvedený v ponukovej
dokumentácii) je oprávnený produkt ukončiť. Suma, ktorú by ste v
prípade takéhoto ukončenia dostali, môže byť nižšia ako čiastka,
ktorú ste investovali.

Ciele
Investičný cieľ Cieľom fondu je prekonať referenčnú hodnotu
a poskytnúť dlhodobé zhodnocovanie kapitálu investovaním do
akciových trhov hlavných rozvinutých oblastí (kvalifikovaných ako
regulované trhy). Tento cieľ sa bude plniť prostredníctvom analýzy
charakteristík ESG (životného prostredia, sociálnych otázok
a správy a riadenia spoločnosti) spoločností, do ktorých sa
investuje, uplatňovaním procesu zodpovedného investovania, ktorý
je bližšie popísaný v dodatku k fondu. Fond nemá žiadne
obmedzenia v súvislosti s prerozdelením podľa regiónu a pri
výbere majetkových cenných papierov bude brať do úvahy
finančné aj nefinančné kritériá.

Investičné politiky Fond podporuje charakteristiky ESG podľa
článku 8 SFDR. Fond neprofituje z označenia SRI vo Francúzsku.
Fond investuje aspoň 90% svojich čistých aktív do akcií, prioritne
prostredníctvom priamych investícií do vysokej kapitalizácie. Nízke
a stredné kapitalizácie sa však nevylučujú.

Investičný manažér podporuje environmentálne a sociálne
charakteristiky a pri výbere majetkových cenných papierov bude
priebežne uplatňovať nasledujúci proces ESG za predpokladu, že
emitenti dodržiavajú osvedčené postupy správy a riadenia
spoločností. Keďže fond bude investovať najmenej 90% svojich
čistých aktív do kmeňových akcií, tento proces výberu podľa kritérií
ESG pokryje najmenej 90% portfólia fondu.

Okrem toho môže fond investovať až 10% svojich čistých aktív do
hotovosti, nástrojov peňažných trhov, dlhových cenných papierov,
akciových cenných papierov vrátane, okrem iného, dlhových
cenných papierov prevoditeľných na kmeňové akcie, prioritných
akcií a opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, ako aj akcií
alebo jednotiek iných PKIPCP alebo PKI, ktoré nepodliehajú
procesu zodpovedného investovania.

Zásady týkajúce sa derivátov Fond môže využívať finančné
nástroje a deriváty na účely zabezpečenia, efektívnej správy
portfólia a na investičné účely. Použitie derivátových finančných
nástrojov sa obmedzuje na techniky, ktoré významne alebo
dlhodobo nemenia politiku výberu ESG. Pre každé použitie

derivátu, ak je to možné, bude mať podkladové aktívum
systematicky skóre ESG, ktoré sa zohľadní v súhrnnom skóre ESG
portfólia. Fond môže na dosiahnutie svojho investičného cieľa
použiť aj techniky požičiavania cenných papierov.

Benchmark fondu nie je v súlade s environmentálnymi a sociálnymi
charakteristikami podporovanými produktom, ktoré sa zavádzajú
prostredníctvom procesu zodpovedného investovania.

Referenčný index triedy akcií MSCI World - Net Total Return
Index

Referenčná hodnota používa Fond je aktívne spravovaný
s ohľadom na svoj benchmark, pomocou ktorého investičný
manažér vymedzuje pôvodné investičné prostredie fondu. Fond
nesleduje benchmark, ale snaží sa ho prekročiť. Investičný
manažér však bude mať úplnú voľnosť pri výbere a) zložiek
benchmarku, do ktorých bude fond investovať, na základe vyššie
uvedených kritérií ESG, s ktorými benchmark nie je v súlade, a b)
váh vybratých emitentov v rámci portfólia fondu na základe vyššie
uvedených finančných a nefinančných posúdení.
Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa rozsahu, v akom sa
výkonnosť fondu môže odchyľovať od výkonnosti benchmarku.
Investičný manažér môže investovať aj do nástrojov, ktoré netvoria
zložky benchmarku.

Spätný odkup a obchodovanie Fond je otvorený. Akcie Fondu
môžete spätne odkúpiť v ktorýkoľvek luxemburský pracovný deň.

Zásady distribúcie Trieda akcií nevypláca dividendy.

Zamýšľaný retailový investor
Fond očakáva, že typickým investorom do podfondu bude
dlhodobý investor, ktorý pozná a prijíma riziká spojené s týmto
typom investície. Je navrhnutý tak, aby tvoril súčasť investičného
portfólia.

Praktické informácie
Depozitár BNP Paribas S.A.

Ďalšie informácie Najnovší prospekt a najnovšie pravidelné
regulačné dokumenty, ako aj všetky ďalšie praktické informácie sú
k dispozícii v angličtine zadarmo u spoločnosti Generali
Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand Duch of Luxembourg alebo na e-mailovej
adrese: GILfundInfo@generali-invest.com.

Čistá hodnota aktív je k dispozícii na základe jednoduchej žiadosti u
správcovskej spoločnosti a na jej internetových stránkach
www.generali-investments.lu.

www.generali-investments.lu
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Riziká

Nižšie riziko Vyššie riziko

1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 6 rokov.

Súhrnný ukazovateľ rizika vyjadruje úroveň rizika daného produktu v
porovnaní s inými produktmi. Ukazovateľ vyjadruje

pravdepodobnosť straty peňazí v dôsledku pohybov na trhu alebo
v dôsledku našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme klasifikovali na úrovni 4 zo 7, čo predstavuje
stredne vysoká trieda rizika.

Údaj vyjadruje potenciálnu stratu pri budúcej výkonnosti vo výške
stredná úroveň a slabé trhové podmienky je možné ovplyvňujú
schopnosť Generali Investments Luxembourg S.A. vyplatiť vás.

V dôsledku vplyvu neobvyklých trhových podmienok môžu byť
vyvolané ďalšie riziká, napríklad: riziko protistrany a riziko likvidity.
Podrobnejšie informácie nájdete v prospekte.

Scenáre výkonnosti
Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo
distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na sumu, ktorú dostanete naspäť.

Čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať.

Zobrazené nepriaznivé, neutrálne a priaznivé scenáre predstavujú ilustračné príklady najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti
produktu počas posledných 11 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať naspäť za extrémnych trhových podmienok.

Nepriaznivý: tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi 2021 a 2022.

Neutrálny: tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi 2011 a 2017.

Priaznivý: tento typ scenára nastáva pre investíciu vykonanú medzi 2016 a 2022.

Odporúčané obdobie držby 6 rokoch

Vzor investície 10.000 EUR

Scenáre
Ukončenie po

1 roku

Ukončenie po
6 roky

(odporúčané
obdobie držby)

Minimum Nie je stanovený minimálny garantovaný výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.

Stresový Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

1.436 EUR
-85,6%

1.130 EUR
-30,5%

Nepriaznivý Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

8.289 EUR
-17,1%

8.398 EUR
-2,9%

Neutrálny Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

9.720 EUR
-2,8%

12.597 EUR
3,9%

Priaznivý Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

12.917 EUR
29,2%

17.481 EUR
9,8%

Čo sa stane, ak Generali Investments Luxembourg S.A. nebude schopný vyplácať?

V prípade, že tvorca produktu s investičnou zložkou nebude schopný vykonať výplatu, môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť. Prípadná
strata nie je krytá žiadnou schémou kompenzácie alebo ochrany investorov.

Aké sú náklady?
Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám predajca poskytne informácie
o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvnia vašu investíciu.

Náklady v priebehu času
V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko
investujete a ako dlho držíte produkt. Uvedené sumy predstavujú ilustračné príklady investovanej sumy a rôznych možných období
investovania.

Predpoklad:

Q V prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0%). Pre ďalšie obdobia držby predpokladáme, že uvedená
výkonnosť produktu zodpovedá neutrálnemu scenáru.

SRI WORLD EQUITY, podfond GENERALI INVESTMENTS SICAV – Class DX Accumulation EUR (LU0260158638)
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Q Investovaná suma predstavuje 10.000 EUR.

Vzor investície 10.000 EUR
Ukončenie po

1 roku

Ukončenie po
6 roky

(odporúčané
obdobie držby)

Celkové náklady 991 EUR 2.856 EUR

Ročný vplyv nákladov* 9,9% 3,6%

(*) Tento údaj vyjadruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt v
odporúčanom období držby, váš priemerný ročný výnos sa predpokladá na úrovni 7,5% pred odpočítaním nákladov a 3,9% po odpočítaní
nákladov.

Zloženie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo ukončení

Ročný vplyv nákladov na
výnos pri ukončení po
1 roku

Vstupné náklady 5,00% zo sumy, ktorú zaplatíte pri vstupe do tejto investície. To je
najvyššia čiastka, ktorá vám bude účtovaná. Skutočnú výšku poplatku vám
oznámi osoba, ktorá vám produkt predáva.

500 EUR

Výstupné náklady 2,85% vašej investície predtým, ako vám bude vyplatená. 285 EUR

Priebežné náklady zrážané v každom roku

Poplatky za vedenie účtu a
iné administratívne alebo
prevádzkové náklady

1,92% hodnoty vašej investície ročne.
Ide o odhad založený na skutočných nákladoch v minulom roku.

192 EUR

Transakčné náklady 0,14% hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov vynaložených
pri kúpe a predaji podkladových investícií pre produkt. Skutočná suma sa
bude líšiť v závislosti od objemu nákupov a predajov.

14 EUR

Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok

Výkonnostné poplatky Na produkt sa neuplatňuje žiadny poplatok za výkonnosť. 0 EUR

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?
Odporúčané obdobie držby: 6 rokov

Tento produkt je určený pre dlhodobý investície; mali by ste byť pripravení držať investíciu aspoň 6 rokov. Môžete však kedykoľvek počas
tohto obdobia bez sankcií požiadať o spätné odkúpenie svojej investície alebo si investíciu ponechať dlhšie. Podmienky spätného odkúpenia
nájdete v prospekte.

Ako sa môžem sťažovať?

Akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa osoby (alebo spoločnosti), ktorá poskytuje poradenstvo alebo predáva produkt, je možné podať priamo tejto
osobe (alebo spoločnosti) prostredníctvom príslušnej webovej stránky. Akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa produktu alebo konania jeho emitenta
možno podať v textovej podobe (napr. listom alebo e-mailom) na adrese: Generali Investments Luxembourg S.A. To the attention of the
Complaints Handling Officer 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Email: gil_complaint@generali-invest.com.

Ďalšie relevantné informácie
Ďalšie informácie Výpočty nákladov, výkonnosti a rizík obsiahnuté v tomto dokumente s kľúčovými informáciami sa riadia metodikou
predpísanou predpismi EÚ. Ďalšie informácie o tomto produkte, okrem iného dokument o zverejnení investorov, výročnú správu, polročnú
správu a aktuálnu cenu akcií, môžete získať na adrese www.generali-investments.lu.

Scenáre výkonnosti Predchádzajúce scenáre výkonnosti aktualizované každý mesiac nájdete na adrese
https://www.generali-investments.lu/products/LU0260158638.

Výkonnosť v minulosti Minulú výkonnosť za posledné 6 roky si môžete stiahnuť z našich webových stránok na adrese
https://www.generali-investments.lu/products/LU0260158638.
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