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 Top Dividende
Deelbewijscategorie FD WKN: DWS1VB ISIN: DE000DWS1VB9
Beheersmaatschappij: Deutsche Asset Management Investment GmbH, lid van de Deutsche Bank Groep.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waardetoename op lange tot middellange termijn. Om dit
te bereiken wordt het fonds voornamelijk belegd in aandelen van binnen- en buitenlandse ondernemingen. Bij de
aandelenselectie is de hoogte van het dividendrendement een belangrijk criterium. De dividendrendementen moeten echter
niet in ieder geval boven het marktgemiddelde liggen. Binnen dit kader ligt de selectie van de individuele beleggingen in
handen van de fondsbeheerder. De valuta van het compartiment is de EUR, de valuta van de shareclass is de EUR. Het
fonds keert jaarlijks uit. U kunt op iedere beursdag uw stukken aankopen. 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 gesimuleerde gegevens die geen betrouwbare maatstaf vormen
voor het toekomstig risicoprofiel. Deze risico-indicator is aan veranderingen onderhevig; de classificatie van het Fonds kan
tussentijds veranderen en kan niet worden gegarandeerd. Ook een fonds dat in de laagste klasse (klasse 1) is
geclassificeerd vormt geen risicoloze belegging. Het fonds is geclassificeerd in klasse 5 omdat de shareclass ervan
verhoudingsgewijs sterk schommelt en dus zowel de kansen op verlies als winst relatief hoog zijn. Met name kunnen de
volgende risico's voor het fonds van belang zijn. Deze risico's kunnen de waardeontwikkeling van het fonds aantasten en zo
een nadelige weerslag hebben op de deelbewijswaarde en op het door de belegger belegde kapitaal. De deelbewijswaarde
kan op elk moment dalen onder de aankoopprijs waaraan de klant het deelbewijs heeft aangekocht.
Het fonds belegt in aandelen. Aandelen zijn onderhevig aan koersschommelingen en dus ook aan het risico op
koersdalingen. Het fonds streeft inkomsten uit dividenden na, d.i. uit verwachte uitkeringen per aandeel. Wanneer een
onderneming een kleiner dan verwacht of zelfs helemaal geen dividend uitkeert, kan dit een negatieve weerslag hebben op
de waarde van de aandelen of afgeleide producten. Een gedetailleerde risicobeschrijving en overige opmerkingen zijn terug
te vinden in het verkoopprospectus onder "Risico's".

Kosten
De door u betaalde kosten en vergoedingen zijn gebaseerd op 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
0,90 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding
geen
Vergoeding uit
effectenkredieten

0,02 %

De hier opgegeven lopende kosten waren ten laste van het fonds in het boekjaar dat eindigde op 30.09.2015. 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".

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 FD van DWS Top Dividende werden afgehouden.
Deelbewijscategorie FD van DWS Top Dividende werd in 2013 uitgegeven. De waardeontwikkeling werd berekend in EUR.

Praktische informatie
De bewaarder is State Street Bank GmbH, Duitsland. Het verkoopprospectus, jaarverslag en halfjaarverslag liggen in de
taal van dit document of in het Engels bij Deutsche Asset Management Investment GmbH beschikbaar ter inzage en u kunt
ze daar kosteloos opvragen. De huidige shareclass 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 Management of op www.dws.com, onder "Download"
van het fonds. Gegevens over het huidige vergoedingsbeleid van de Beheersmaatschappij zijn op het internet
bekendgemaakt onder www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm. Op vraag worden de gegevens u
kosteloos op papier ter beschikking gesteld. Het fonds is onderworpen aan het Duits fiscaal recht. Dit kan gevolgen hebben,
bijvoorbeeld voor de manier waarop inkomsten uit het fonds worden belast. Deutsche Asset Management Investment
GmbH 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. Het fonds voert nog andere
deelbewijscategorieën, waarover u meer bijzonderheden kunt terugvinden onder "shareclasses". Dit fonds is toegelaten in
Duitsland
en
wordt
gereguleerd
door
de
Duitse
financiële
toezichtsautoriteit
(Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht; BaFin). Deutsche Asset Management Investment GmbH is goedgekeurd in Duitsland en
wordt gereguleerd door de BaFin.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct en stemt overeen met de situatie op 18.03.2016.

