Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og
har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og risiciene forbundet med at investere i fonden. De rådes til at læse dokumentet for at
kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

AMO Japan Opportunities Equity Portfolio ("Afdelingen")
Class P EUR (Acc) (LU1950357688) ("Aktieklassen")
En afdeling i AMO UCITS Fund ("Fonden")
Administrationsselskab: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Mål og investeringspolitik
Mål
Afdelingens mål er at klare sig bedre end TOPIX Index (før
skat og med udbytter geninvesteret) på mellemlang til lang
sigt ved aktiv forvaltning og ved hovedsageligt at anvende
en kombination af bottom up- og top down-tilgang.
Hovedinvesteringsstrategi
Afdelingen forvaltes aktivt med henvisning til TOPIX Index
(før fradrag af skat med udbytter geninvesteret) ("indekset").
Skønt hovedparten af afdelingens beholdninger indgår i
indekset, er investeringsforvalteren ikke bundet af indeksets
bestanddele eller vægtning ved valg af investeringer og kan
også efter eget skøn investere i værdipapirer, der ikke
indgår i indekset. Måltrackingfejlen forventes ikke at
overstige 8 %, men dette udgør hverken en begrænsning
eller en grænse for investeringsforvalteren.

kontrolleres, således at den tildeles blandt large og mid til
small cap-aktier som reaktion på markedsforhold baseret på
en top down-analyse. Afdelingen kan også investere i
børshandlede futures med henblik på værdipapirlikviditet til
at håndtere usædvanlige markedsbegivenheder, såsom
store indløsninger eller tegninger.
Investeringshorisont
Afdelingen egner sig til investorer, der søger absolut afkast
på mellemlang til lang sigt.
Udlodningspolitik
Denne klasse er en akkumulerende aktieklasse.
Akkumulerende aktieklasser bevarer og geninvesterer al
nettoindkomst. I denne henseende bevares indkomst i den
indre værdi og afspejles i den indre værdi pr. aktie i den
relevante klasse.
Handelsfrekvens

Afdelingen investerer mindst 80 % af sine nettoaktiver i
aktier noteret i Japan. Afdelingen benytter en fleksibel
multikapitalstrategi, der søger at opnå bedre resultater end
benchmarket. Tildelingen efter markedskapitalisering

De kan sælge aktier på alle bankdage i Luxembourg, Tokyo
og London (undtagen langfredag og den 24. december hvert
år).
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Indikatoren anført ovenfor er baseret på simulerede
historiske data og vil måske ikke være en pålidelig angivelse
af underfondets fremtidige risikoprofil. Der er ingen garanti
for den viste risikokategori, og den kan ændre sig med
tiden. Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en
risikofri investering.
Denne fond er i risikokategori 6 på grund af det store spænd
i og den store hyppighed af prisbevægelser (volatilitet) i de
underliggende investeringer, som afdelingen investerer i.
Afdelingen kan udsættes for risici, der ikke indgår i
beregningen af risk/reward-indikatoren, i forbindelse med
med følgende:
Aktierisiko: Underfondets investerer i aktier i selskaber, og
værdien af disse aktier kan påvirkes negativt af ændringer i
selskabet selv, branchen eller den økonomi, som selskabet
opererer i.

Investeringer i mindre selskabers aktier: Underfondets
køber aktier i mindre selskaber. Det kan være aktier, der er
vanskelige at sælge, og derfor kan Underfondets måske
ikke begrænse et tab på sådanne aktier
Landerisiko: Fonden investerer primært i Japan, og den er
derfor mere følsom over for lokale økonomiske,
markedsmæssige, politiske eller lovgivningsmæssige
begivenheder i Japan og vil være mere påvirket af disse
hændelser end andre fonde, der investerer i en bredere vifte
af regioner.
Selskabsspecifik risiko: Enhver ændring i et bestemt
selskabs forretningsresultater, kapitalstruktur, ledelse eller
forretningskarakter kan påvirke afdelingens prissætning
negativt.
Koncentrationsrisiko: Investeringerne foretages i et
begrænset antal selskaber, hvilket gør afdelingen mere
sårbar over for udsving i værdien af disse investeringer.
Værdien af aktier og aktierelatede værdipapirer kan blive
påvirket af aktiemarkedsudsving. Andre faktorer, der kan
have indflydelse, er politiske og økonomiske nyheder,
selskabsindtjening og betydelige virksomhedshændelser.
Yderligere oplysninger om disse og andre risici findes i
afsnittet "Risikobetragtninger" i prospektet.

Gebyrer
Gebyrerne, som De betaler, anvendes til at betale omkostningerne ved driften af afdelingen, inklusive omkostningerne til
markedsføring og distribution. Disse gebyrer nedsætter Deres investerings potentielle vækst.
Tallet for de løbende gebyrer er et skøn over gebyrerne, da
aktieklassen ikke har været prissat for et helt regnskabsår
på tolv måneder.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

5,00%

Udtrædelsesgebyr

Ingen

Tegningsgebyr/indtrædelsesgebyr er op til 5,00 % af det tegnede
beløb. Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres eller før investeringsprovenuet udbetales.Der kan
blive opkrævet et udvandingsgebyr på op til 0,5 % af tegnings- eller
indløsningsbeløbet, hvis der på en prissætningsdag er indkommet
anmodninger om tegning eller indløsning, der overstiger 10 % af
afdelingens indre værdi.

Fondens årsberetning for det enkelte regnskabsår vil
indeholde oplysninger om nøjagtigt de gebyrer, der er
afholdt. Det opkrævede gebyrbeløb kan variere fra år til år.
Yderligere oplysninger om gebyrer findes i afsnittet
"Honorarer og udgifter" i fondens prospekt.

Gebyrer afholdt af afdelingen i en regnskabsperiode
Løbende gebyrer

1,80 %

Gebyrer afholdt af afdelingen under visse særlige
omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Ingen

Tidligere resultater
▀ Class P EUR (Acc) (LU1950357688)

Afdelingens lanceringsdato: 15.06.2017
Afdelingens basisvaluta: JPY

100%

Aktieklassens tidligere resultater udregnes i EUR

80%

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.
Værdien af Deres investering kan falde eller stige, og De får
måske ikke det beløb igen, som De oprindeligt investerede.
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Vi har på dette tidspunkt ikke tilstrækkelige data
til at give nyttige oplysninger om tidligere
resultater.
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Praktiske oplysninger
Depotbank:Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Yderligere oplysninger: Eksemplarer på engelsk af
prospektet og den seneste års- og halvårsberetning, der er
udarbejdet for AMO UCITS Fund som helhed samt andre
praktiske oplysninger, såsom den seneste pris på aktierne,
andre aktieklasser i afdelingen og andre afdelinger af AMO
UCITS Fund, er kan fås gratis på www.am-one-int.co.uk og
på administrationsselskabets forretningssted.
Nærmere oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik,
herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan
aflønning og goder beregnes, identiteten af personer, der er
ansvarlige for tildeling af aflønning og goder, findes ¨på
https://www.carnegroup.com/resources i afsnittet "Politikker
og procedurer". Et trykt eksemplar af udbyttepolitikken
udleveres gratis ved henvendelse.
Ombytning af aktier: På visse betingelser kan De anmode
om ombytning af alle eller nogle af Deres aktier til aktier i en
anden aktieklasse eller i en anden afdeling. Yderligere

oplysninger om, hvordan De kan gøre brug af Deres ret til
ombytning,
kan
findes
i
fondens
prospekt
og
afdelingstillægget.
Skattelovgivning: De bør være opmærksom på, at
skattelovgivningen i Luxembourg, fondens hjemland, kan
have en indvirkning på Deres personlige skatteforhold som
investor. Aktionærer, der ikke er hjemmehørende i
Luxembourg, kan beskattes i overensstemmelse med
lovgivningen i andre retsområder. Før der investeres i
fonden, bør investor drøfte konsekvenserne af at købe, eje,
overføre og indløse aktier med sin skatterådgiver.
Ansvar:AMO UCITS Fund kan kun holdes ansvarlig for
udsagn indeholdt i dette dokument, hvis de er vildledende,
upræcise eller ikke hænger sammen med de relevante dele
af fondens prospekt.
Paraplyfond: Afdelingen er en investeringsafdeling i AMO
UCITS Fund med flere investeringsafdelinger, hvis aktiver og
passiver juridisk er adskilt fra hinanden.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 14.08.2020.

