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.

NIPPON GROWTH (UCITS) FUND (het “Fonds”)
Een compartiment van E.I. Sturdza Funds plc (de “ICBE”) JPY Categorie A. ISIN: IE00B45CFP81 (de “Categorie”)

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
Het Fonds streeft ernaar het rendement op uw belegging te
maximaliseren door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen die zijn
uitgegeven in Japan.
Het Fonds belegt in een reeks aandelen en verwacht een
beleggingsportefeuille te beheren die geconcentreerd is in 30-50
afzonderlijke effecten of bedrijven. Het Fonds streeft ernaar ten
minste twee derde van het vermogen te beleggen in aandelen en
vergelijkbare effecten.

Het Fonds kan ook gebruikmaken van financiële derivaten zoals
futures en opties om de waarde van de activa in de
beleggingsportefeuille
af
te
dekken
en
om
extra
beleggingsblootstelling te verkrijgen, indien nodig. Het is
mogelijk dat een groot deel van het fondsvermogen op enig
moment belegd kan zijn derivaten. Dit kan een positieve of een
negatieve invloed hebben op de resultaten van het Fonds.
U kunt uw aandelen in het Fonds dagelijks kopen en verkopen.

De beleggingen van het Fonds zullen hoofdzakelijk genoteerd zijn
aan een Erkende Beurs en het Fonds richt zich op onderliggende
beleggingen die eenvoudig kunnen worden gekocht of verkocht op
de markt, zonder veel beperkingen op het gebied van liquiditeit.

De aandelen die u aanhoudt in het Fonds, zijn kapitalisatieaandelen.
Dit wil zeggen dat inkomsten uit de beleggingen van het Fonds niet
als dividend aan u worden uitgekeerd, maar worden opgenomen in
de waarde van uw aandelen.

Er wordt niet verwacht dat de portefeuilletransactiekosten een
wezenlijke impact zullen hebben op het rendement.

De resultaten van het Fonds worden gemeten ten opzichte van de
Tokyo Stock Price Index.

Het Fonds heeft ook de flexibiliteit om te beleggen in liquide
middelen of geldmarktinstrumenten, met inbegrip van kortlopende,
in JPY luidende staatsobligaties die zijn uitgegeven door de
Japanse overheid. Deze activa vertegenwoordigen echter geen
groot deel van de fondsbeleggingen.

Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn
om hun geld binnen twaalf maanden op te nemen.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL VAN HET FONDS
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Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is niet altijd
een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van
het Fonds.
De risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd
veranderen.
De laagste categorie niet betekent dat er sprake is van een
risicoloze belegging.
De risico-indicator voor het Fonds is 6, wat een weergave is van de
historische koersontwikkeling van het Fonds. De volgende factoren
beïnvloeden het profiel van dit Fonds:
� Beleggingen

in
aandelen
zijn
onderworpen
aan
waardeschommelingen,
afhankelijk
van
de
marktomstandigheden, die een directe invloed hebben op de
waarde van de beleggingen van het Fonds.

� Het Fonds belegt voornamelijk in één land, wat een hoger

beleggingsrisico met zich meebrengt dan beleggingen in een
fonds dat belegt in een wereldwijd gediversifieerde reeks van
landen.

� De beleggingsfocus is gericht op aandelenbeleggingen zonder

actief gebruik van instrumenten voor afdekking om het
neerwaarts risico van de portefeuillebeleggingen te beperken.
Hoewel dit betekent dat de waarde van het Fonds sneller kan
groeien wanneer de markten stijgen, is het ook mogelijk dat het
Fonds in waarde daalt wanneer de markten dalen.
Bijkomende specifieke risico's van beleggen in dit Fonds omvatten:
� Tegenpartijrisico:

het risico dat gepaard gaat met het
aanhouden van activa bij een externe derde die mogelijk de
activa niet levert of waarvan de financiële status de waarde van
de activa kan beïnvloeden.

� Bewaar- en afwikkelingsrisico: het risico dat de transacties die

het Fonds aangaat, niet naar behoren worden afgewikkeld of
geregistreerd.
� Liquiditeitsrisico: het risico dat de activa van het Fonds in

bepaalde omstandigheden slecht verhandelbaar zijn.
� Operationeel risico: de risico's verbonden aan het correct

weergeven van de waarde en het veilig bewaren van de
fondsactiva.
� Taxatierisico: het risico op wijzigingen in taxatiesystemen, met

inbegrip van juridische en regelgevende wijzigingen.
Meer informatie over alle risico's van het fonds vindt u in het
prospectus en supplement; onder “Praktische informatie” leest u
hoe u een exemplaar hiervan kunt verkrijgen.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
KOSTEN
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding

3,20%

Uitstapvergoeding

0,20%

De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers en
betreffen het bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden
voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

1,90%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

12,5% van de out performance van het Fonds
ten opzichte van de index van de benchmark,
mits deze outperformance hoger is dan het
niveau dat in de voorgaande perioden is
bereikt. Dit bedroeg 0,00% van de Categorie
voor het boekjaar dat op 31 december 2017 is
geëindigd.

Deze kosten worden gebruikt om de kosten van het beheer van het
Fonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten. In totaal verminderen deze kosten de potentiële
groei van uw belegging.
De instap- en uitstapvergoeding bevat een voorziening voor een
antiverwateringsheffing. Een antiverwateringsheffing van maximal
0,2% kan van toepassing zijn indien de inschrijvingen en terugkopen
per saldo hoger zijn dan 5% van de Intrinsieke Waarde voor enige
Waarderingsdag.
In sommige gevallen betaalt u mogelijk een lagere instap- of
uitstapvergoeding. Uw financieel adviseur of de distributeur kan u
meer informatie geven over de feitelijke instap- en
uitstapvergoeding.
Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van
de kosten die gebaseerd op de financiële gegevens op 31
december 2017. Het jaarverslag van de UCITS omvat voor elk
boekjaar de details over de gemaakte kosten. Dit cijfer kan van jaar
tot
jaar
variëren.
De
prestatievergoeding
en
de
portefeuilletransactiekosten zijn hierin niet opgenomen, met
uitzondering van de instap- of uitstapvergoedingen die het Fonds
betaalt bij de aankoop of verkoop van deelnemingen in een andere
instelling voor collectieve belegging.
Voor meer informatie over kosten verwijzen wij u naar het
betreffende hoofdstuk van het supplement, dat beschikbaar is op
www.eisturdza.com.

HISTORISCHE PRESTATIES
In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor
toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan zowel
stijgen als dalen en het is mogelijk dat u niet het ingelegde bedrag
terugkrijgt.
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De grafiek toont het jaarresultaat in JPY voor de Categorie voor elk
kalenderjaar sinds de introductie in oktober 2009. Het resultaat
wordt uitgedrukt als de procentuele verandering van de intrinsieke
waarde aan het einde van elk jaar. Het Fonds is in oktober 2009
vontstaan.
De performance wordt weergegeven na aftrek van de lopende
kosten en prestatievergoeding. Er is geen rekening gehouden met
eventuele instap- of uitstapvergoedingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
. De bewaarder van het Fonds is BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited.

. Het ICBE-prospectus, het supplement van het Fonds, de meest
recente
jaarverslagen
(en
halfjaarlijkse
verslagen),
aandelenprijzen en overige praktische informatie zijn kosteloos
verkrijgbaar in het Engels. U treft deze, samen met andere
informatie aan onder www.eisturdza.com. Deze zijn optioneel
ook verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar
info@eisturdza.com.

. Het Fonds is onderworpen aan de Ierse fiscale wet- en
regelgeving. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit van
invloed zijn op uw belegging. Neem voor meer informatie
contact op met uw adviseur.

. Het Fonds is een subfonds van het ICBE, een overkoepelende
structuur die bestaat uit een aantal verschillende fondsen. De
activa van deze Fondsen zijn afgescheiden van andere fondsen
onder de overkoepelende structuur. Dat betekent dat uw
belegging in het Fonds niet wordt aangetast door eventuele
claims die tegen een andere fonds van het ICBE worden
ingediend. Meer informatie over de overkoepelende structuur
treft u aan in het prospectus.

. De Categorie is niet representatief voor eventuele andere
aandelencategorieën van het fonds.

. Andere KIID's zijn beschikbaar voor alle andere fondsen binnen
het ICBE.

. De directie van de ICBE kan enkel aansprakelijk worden gesteld
op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de
desbetreffende delen van het prospectus en het supplement
voor het Fonds is.

. Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor
aandelen in een andere valutacategorie of voor aandelen in een
ander compartiment van de ICBE.

. Bijzonderheden van het bijgewerkte vergoedingsbeleid van de
ICBE, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe de
vergoeding en uitkeringen berekend worden en de identiteit van
de personen verantwoordelijk voor het toekennen van de
vergoeding en uitkeringen, staan ter beschikking op
www.eisturdza.com en een papieren versie van dit
vergoedingsbeleid is op verzoek gratis verkrijgbaar voor
investeerders.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 19, februari 2018.

