Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds.
Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de
risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst
te beleggen.

DWS Invest Convertibles, een compartiment van DWS Invest SICAV
Deelbewijscategorie FC WKN: 727467 ISIN: LU0179220412
Beheersmaatschappij: DWS Investment S.A., lid van de Deutsche Bank Groep.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een hoger dan gemiddeld rendement in euro. Om dit te bereiken wordt
het fonds wereldwijd belegd in converteerbare obligaties en obligatieleningen van binnen- en buitenlandse emittenten die in
euro zijn uitgedrukt of tegen die munt zijn ingedekt. De selectie van individuele beleggingen gebeurt naar inzicht van de
fondsbeheerder. Het fonds staat bloot aan verschillende risico's. Een gedetailleerde risicobeschrijving is terug te vinden in
het verkoopprospectus onder "Risico's". De valuta van DWS Invest Convertibles is de EUR, de valuta van de
deelbewijscategorie FC is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds
belegd. U kunt op iedere waarderingsdag de inkoop van deelbewijzen aanvragen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag de
inkoop, rekening houdend met de belangen van de beleggers, worden opgeschort.
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De berekening van het risico- en opbrengstprofiel berust op historische gegevens, die geen betrouwbare maatstaf vormen
voor het toekomstig risicoprofiel. Deze risico-indicator is aan veranderingen onderhevig; de classificatie van het Fonds kan
mettertijd veranderen en kan niet worden gegarandeerd. Ook een fonds dat in de laagste klasse (klasse 1) is
geclassificeerd vormt geen volstrekt risicoloze belegging. Het compartiment is geclassificeerd in klasse 4 omdat de
deelbewijswaarde ervan schommelt en dus zowel de kansen op verlies als winst relatief hoog kunnen zijn. De volgende
risico's zijn van wezenlijk belang en worden door het risico- en opbrengstprofiel niet adequaat weergegeven:
Een aanzienlijk gedeelte van het fonds wordt belegd in obligaties, waarvan de waarde afhangt van het vermogen van de
emittent om zijn betalingen na te komen. Het risico op wanbetaling is altijd aanwezig en kan leiden tot een verlies op uw
belegging. Voor het fonds worden met verschillende tegenpartijen aanzienlijk grote transacties met afgeleide producten
afgesloten. Indien de tegenpartij zijn betalingen (bijvoorbeeld wegens faillissement) niet nakomt, kan dit leiden tot een
verlies op uw belegging.

Kosten
De door u betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend voor beheer, administratie en bewaring, alsook de verkoop
en marketing van het fonds. Deze kosten beperken de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
Geen uitgifteprovisie
Uitstapvergoeding
Geen inkoopprovisie
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten
0,74 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding
geen
Vergoeding uit
effectenkredieten

0,03 %

De hier opgegeven lopende kosten waren ten laste van het fonds in het boekjaar dat eindigde op 31.12.2013. Ze kunnen
van jaar tot jaar veranderen. De lopende kosten zijn exclusief de prestatiegebonden vergoeding en de transactiekosten.
Meer informatie over de kosten is terug te vinden in het verkoopprospectus, onder "Kosten". Een omwisseling in
deelbewijzen van een andere deelbewijscategorie van hetzelfde of een ander compartiment van DWS Invest SICAV is in
veel gevallen met verschillende voorwaarden mogelijk. Meer bijzonderheden zijn terug te vinden onder "Omwisseling van
deelbewijzen" in het verkoopprospectus.

In het verleden behaalde resultaten

Waardeontwikkelingen uit het verleden vormen geen betrouwbare maatstaf voor de toekomstige waardeontwikkeling. Bij de
berekening worden alle kosten en vergoedingen afgetrokken die uit FC van DWS Invest Convertibles werden afgehouden.
Deelbewijscategorie FC van DWS Invest Convertibles werd in 2004 uitgegeven. De waardeontwikkeling werd berekend in
EUR.

Praktische informatie
De bewaarder is State Street Bank Luxembourg S.A., Luxemburg. Het verkoopprospectus, jaarverslag en halfjaarverslag
liggen in de taal van dit document of in het Engels bij DWS Invest SICAV beschikbaar ter inzage en u kunt ze daar
kosteloos opvragen. De huidige deelbewijswaarde en overige informatie over het fonds is in de taal van dit document of in
het Engels terug te vinden op uw lokale website van Deutsche Asset & Wealth Management of op www.dws.com, onder
"Download" van het fonds. Het fonds is onderworpen aan het Luxemburgs fiscaal recht. Dit kan gevolgen hebben, bv. voor
de manier waarop inkomsten uit het fonds worden belast. DWS Invest SICAV kan alleen aansprakelijk worden gesteld op
basis van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend of onjuist is, of niet verenigbaar is met de relevante
delen van het verkoopprospectus. DWS Invest Convertibles is een compartiment van DWS Invest SICAV, waarvoor het
verkoopprospectus en de regelmatige berichten samen worden opgesteld. De verschillende compartimenten staan niet
voor elkaar in, d.w.z. dat alleen de winsten en verliezen van het fonds voor u als belegger van tel zijn. Het fonds voert nog
andere deelbewijscategorieën, waarover u meer bijzonderheden kunt terugvinden onder "Deelbewijscategorieën". Een
omwisseling in deelbewijzen van een andere deelbewijscategorie van hetzelfde of een ander compartiment van DWS Invest
SICAV is in veel gevallen mogelijk. Meer bijzonderheden zijn terug te vinden onder "Omwisseling van deelbewijzen" in het
verkoopprospectus. Dit fonds is toegelaten in Luxemburg en wordt gereguleerd door de Luxemburgse financiële
toezichtsautoriteit (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct en stemt overeen met de toestand op 26.05.2014.

