BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att
hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.

NIPPON GROWTH (UCITS) FUND (”Fonden”)
En delfond till E.I. Sturdza Funds plc (”Fondföretaget”) JPY Class B Accumulating. ISIN: IE00B563Q870 (den ”Representativa Andelsklassen”)

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden har som mål att maximera avkastningen på din investering
genom att främst investera i aktier som utfärdats i Japan.
Fonden investerar i ett antal aktier och har för avsikt att förvalta en
investeringsporfölj som koncentrerats till 30-50 enskilda
värdepapper eller företag. Fonden har för avsikt att minst två
tredjedelar av tillgångarna ska vara aktierelaterade värdepapper.
Fondens investeringar kommer främst att vara noterade på en
Erkänd Aktiebörs och Fonden kommer att inrikta sig på
underliggande investeringar som lätt kan köpas eller säljas på
marknaden med få likviditetsbegränsningar.
Portföljens transaktionskostnader förväntas inte påverka resultatet
substantiellt.
Fonden har även frihet att
penningmarknadsinstrument.
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Detta inkluderar kortfristiga statsobligationer som utfärdats av den
japanska regeringen och ställts ut i JPY, men dessa tillgångar
utgör ingen stor andel av Fondens investeringar.

Fonden kan även använda finansiella derivat som terminer
(futures) och optioner, både för att säkra värdet på de tillgångar
som ingår i investeringsportföljen och för att uppnå ytterligare
exponering när detta är nödvändigt. Det är möjligt att en stor
andel av Fondens tillgångar kan komma att investeras i finansiella
derivatinstrument på en och samma gång, vilket kan förbättra eller
försämra Fondens resultat.
Du kan köpa och sälja dina Fondandelar dagligen.
De andelar i JPY Class C Distributing i Fonden är
utdelningsandelar. Det innebär att Fonden har möjlighet att
välja att betala utdelning på dessa Andelar, men det är inte
Fondens nuvarande policy att betala ut utdelning på Andelar i JPY
Class C Distributing. Andelarna i Fondens övriga andelsklasser är
tillväxtandelar. Detta innebär att avkastningen från Fondens
investeringar kommer att läggas till andelsvärdet istället för att
fördelas i form av återbäring
Fondens resultat mäts mot Tokyo Stock Price Index.
Denna Fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta
ut sina pengar inom tolv månader.
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Samtidigt som det innebär att Fonden kan öka i värde snabbare
när marknaden går upp, innebär det också att Fonden kan minska
i värde när marknaderna går ned.
Ytterligare specifika risker för en investering i denna fond är:
�

Motpartsrisker: risk som förknippas med innehav av tillgångar
hos en icke närstående tredje som kanske inte levererar
tillgångarna, eller vars finansiella ställning kan påverka
tillgångarnas värde.

Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.

�

Fondens riskindikator har satts till 6, vilket speglar Fondens
historiska prisrörelser. De faktorer som påverkar Fondens profil
omfattar:

Depå- och avvecklingsrisk: risk att transaktionerna inte
avvecklas eller registreras på ett riktigt sätt.

�

Likviditetsrisk: risk att Fondens tillgångar kan ha låg likviditet
under vissa omständigheter.

�

Operativ risk: risk som hänger samman med korrekt värdering
och säker förvaring av Fondtillgångarna.

�

Risk
för
beskattning:
Risken
för
förändringar
i
beskattningssystemet, vilket innefattar juridiska förändringar
och förändringar i regelverket.

Indikatorn baseras på historiska data och är inte ett tillförlitligt
mått på Fondens framtida riskprofil.
Riskkategorin ovan är ingen garanti, utan kan ändras med tiden.

�

�

�

Investeringar i aktierelaterade värdepapper är utsatta för
värdesvängningar som beror på marknadsförhållanden som
direkt kommer att påverka värdet på investeringarna som
Fonden förvaltar.
Fonden investerar med inriktning på ett enda land. Det gör
investeringsrisken högre jämfört med en fond med
investeringar som är globalt spridda till flera länder.
Placeringsinriktningen är aktieinvesteringar utan aktiv
användning av säkringsinstrument för att begränsa risken för
nedgångar i portföljen.

Prospektet och bilagan innehåller mer information om alla risker
för fonden – se hur du får en kopia under ”Praktisk information”.

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift

3,20%

Uttagsavgift

0,20%

Ovanstående insättnings- och uttagsavgifter är det som maximalt kan
tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen
betalas ut.
Avgifter som tagits ur Fonden under året
Årlig avgift

1,90%

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

15,0% av fondens överavkastning jämfört med
benchmark index, förutsatt att
överavkastningen överstiger den nivå som
uppnåddes under föregående perioder. Denna
uppgick till 0,00% av den Representativa
Andelsklassen under det räkenskapsår som
avslutades den 31 december 2017.

Avgifterna används till att betala Fondens driftskostnader,
inclusive
marknadsföringsoch
försäljningskostnader.
Sammantaget minskar avgifterna investeringens potentiella
tillväxt.
Insättnings- och uttagsavgifterna omfattar en bestämmelse om
utspädningsavgift. En utspädningsavgift om maximalt 0,2 %
kommer att tillämpas om nettot mellan teckning och inlösen
överskrider 5 % av Nettoandelsvärdet under en och samma
Värderingsdag.
I vissa fall är det möjligt att de insättnings- och uttagsavgifter du
betalar blir lägre. Vänd dig till din finansiella rådgivare eller
Återförsäljare för att få veta de faktiska insättnings- och
uttagsavgifterna.
Siffran för de fortlöpande omkostnaderna som syns här är en
uppskattning av de omkostnader som baseras på finansiella
poster per den 31 december 2017. UCITS årliga rapport för varje
räkenskapsår kommer att i detalj ange omkostnader. Avgiften kan
ändras från år till år. Den omfattar inte prestationsbaserade
avgifter och portföljens transaktionskostnader, utom i de fall då en
insättnings-/uttagsavgift betalas av Fonden när den köper eller
säljer andelar i ett annat fondföretag.
För ytterligare information om avgifter, var god se lämpligt avsnitt
i Fondbilagan, som finns att tillgå på www.eisturdza.com.

TIDIGARE RESULTAT
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat Värdet på
din placering kan gå upp eller ner och det är inte säkert att du får
tillbaka hela placeringsbeloppet.
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Diagrammet visar det årliga resultatet i JPY för den Representativa
Andelsklassen under varje kalenderår sedan starten oktober 2009.
Detta
beskrivs
som
en
procentuell
förändring
av
nettoandelsvärdet vid varje årsslut. Fonden startades oktober
2009.
Resultatet är beräknat efter avdrag för årliga avgifter och
prestationsbaserade
avgifter.
Inga
insättningseller
uttagsavgifter är med i beräkningen.

PRAKTISK INFORMATION
. Fondens förvaringsinstitut är BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited.

. UCITS faktablad, fondtillägget, senaste årsrapporter (och
halvårsrapporter), aktiepriserna och annan praktisk information
kan erhållas utan kostnad på engelska och finns tillsammans
med annan information på webbsidan www.eisturdza.com eller
kan du som ett alternativ skicka en förfrågan om att få denna
information per e-post till info@eisturdza.com.

. Fonden lyder under irländska skattelagar och regler. Beroende
på ivilket land du bor kan detta påverka din placering. För
ytterligare upplysningar, tala med en rådgivare.

. Fonden är en delfond av UCITS, en paraplystruktur bestående
av ett antal olika fonder. Denna fonds tillgångar är skilda från
andra fonders genom paraplystrukturen vilket betyder att din
investering i fonden inte kommer att beröras av fordringar som
ställs mot en annan fond hos UCITS. Du finner ytterligare
information om paraplystrukturen i faktabladet.

. Med avseende på detta dokuments syfte är den Representativa

Hedged Class och GBP Hedged Class. Den Representativa
Andelsklassen är inte representativ för någon annan tillgänglig
andelsklass i Fonden.

. Andra KIID:s är tillgängliga för andra fonder inom UCITS.
. Fondföretaget styrelseledamöter kan hållas ansvariga endast
om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller
oförenligt
med
de
relevanta
delarna
av
Informationsbroschyren och Fondbilagan.

. Investerare kan få byta sina andelar i Fonden till andelar i en
annan valutaklass eller till andelar inom en annan delfond inom
UCITS.

. Detaljer om UCITS’ uppdaterade ersättningspolitik, vilken
inkluderar men inte begränsas till, en beskrivning av hur
ersättningar och förmåner beräknas och vem de personer är
som ansvarar för att bevilja ersättningarna finns på följande
webbsida www.eisturdza.com och en papperskopia av denna
ersättningspolitik kan på begäran och utan kostnad erhållas av
investerarna.

Andelsklassen även representativ för Fondens JPY Class C
Distributing, Euro Hedged Class, USD Hedged Class, CHF
Denna Fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över Fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2018.

