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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.

AMO Japan Opportunities Equity Portfolio ("Delfonden")
Class I EUR-Hedged (Acc) (LU1629074094) ("Aktiekategorin")
En delfond till AMO UCITS Fund ("Fonden")
Förvaltningsbolag: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Mål och placeringsinriktning
Mål
Delfondens huvudsakliga mål är att uppnå en absolut
avkastning genom en aktiv förvaltning på medellång till
lång sikt och med en nedifrån-och-upp-metod.
Huvudsaklig investeringsstrategi
Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till TOPIX
index (före skatt och med återinvesterade utdelningar)
("indexet"). Även om merparten av delfondens innehav
ingår i indexet är investeringsförvaltaren inte bunden av
dessa komponenter eller deras viktning i indexet vid
urvalet av investeringar utan är fri att investera i
värdepapper som inte ingår i indexet. Målet är att den
aktiva risken ska vara högst 8 %, men detta ska inte
utgöra
en
begränsning
eller
en
gräns
för
investeringsförvaltaren.

aktier i företag av olika börsvärden - stora, medelstora
och små - sker utifrån marknadsförhållandena baserat på
makroanalyser.
Delfonden kan även investera i
börshandlade terminskontrakt i syfte att säkra likviditet
för att hantera exceptionella marknadshändelser som
exempelvis ett stort antal teckningar eller inlösen.
Placeringshorisont
Delfonden passar investerare som avser att uppnå
absolut avkastning på medellång till lång sikt.
Utdelningspolicy
Andelsklassen är inriktad på tillväxt. Tillväxtandelsklasser
behåller och återinvesterar alla nettointäkter. Detta
innebär
att
intäkterna
räknas
in
i fondens
nettotillgångsvärde och speglas i nettoandelsvärdet för
den aktuella andelsklassen.
Handelsfrekvens

Delfonden investerar minst 80 % av nettotillgångarna i
aktier som är börsnoterade i Japan. Delfonden använder
en flexibel multikapitalstrategi (multi-capital) vars mål är
att överträffa jämförelseindexet. Fördelningen mellan

Du kan sälja aktier varje dag som är en bankdag i
Luxemburg, Tokyo och London (förutom långfredagen
och den 24 december varje år).
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Delfonden kan utsättas för risker som inte ingår i
beräkningen av indikatorn för risk/avkastning. Dessa är
förknippade med följande:

Företagsspecifika risker: Eventuella förändringar i ett
specifikt företags resultat, kapitalstruktur, ledning eller
affärsverksamhet kan ha en negativ inverkan på
delfondens värde.
Koncentrationsrisk: Investeringar sker i ett begränsat
antal företag, vilket gör delfonden mer känslig för
fluktuationer i värdet på dessa investeringar.
Det finns mer information om dessa och andra risker i
avsnittet "Riskinformation" i prospektet.

Avgifter
Avgifterna som du betalar används för att betala kostnaderna för att driva delfonden, däribland kostnaden för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Teckningsavgift

Ingen

Inlösenavgift

Ingen

En utspädningsavgift på upp till 0,50 % av tecknings- och
inlösenbeloppet kan debiteras om en tecknings- eller inlösenbegäran,
på en given värderingsdag, överskrider 10 % av delfondens
nettotillgångsvärde.

Beloppet för årliga avgifter bygger på kostnaderna för
året som slutade i december 2019.
Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller
närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Avgiften som
tas ut kan variera från år till år.
Det finns mer information om avgifter i avsnittet "Avgifter
och kostnader" i fondens prospekt.

Avgifter som tas ur delfonden under en räkenskapsperiod
Årlig avgift

1,78 %

Avgifter som tagits ur delfonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Ingen

Tidigare resultat
▀ Class I EUR-Hedged (Acc) (LU1629074094)
▀ TOPIX Index

Delfondens lanseringsdatum: 15.06.2017
Andelsklassens lanseringsdatum: 15.06.2017
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Andelsklassen följer inte indexet.
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Värdet på din investering kan såväl öka som minska,
och det är inte säkert att du får tillbaka det belopp som
du ursprungligen investerade.
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Praktisk information
Förvaringsinstitut:Brown
Brothers
Harriman
(Luxembourg) SCA
Ytterligare information: Kopior av prospektet och de
senaste halvårs- och helårsrapporterna, som tas fram för
AMO UCITS Fund som helhet, AMO UCITS Fund kan
erhållas
kostnadsfritt
på
engelska
från
förvaltningsbolagets säte. Där finns även annan praktisk
information om exempelvis den senaste kursen, www.amone-int.co.uk andra andelsklasser i delfonden och andra
delfonder.
Närmare uppgifter om den senaste ersättningspolicyn,
bland annat en beskrivning av hur ersättningar och
förmåner beräknas och vilka personer som ansvarar för
att tilldela sådana ersättningar och förmåner, finns på
https://www.carnegroup.com/resources under avsnittet
“Policies
and
Procedures”.
En
utskrift
av
ersättningspolicyn kan erhållas kostnadsfritt på begäran.
Byte av andelar: I enlighet med villkoren kan du begära
att byta alla eller en del av dina andelar mot aktier i en

annan aktiekategori eller i en annan delfond. Mer
information om byten finns i fondens prospekt och bilaga.
Skattelagstiftning:
Du
bör
känna
till
att
skattelagstiftningen i Luxemburg, som är fondens
hemland, kan inverka på din personliga skattesituation
som investerare. Innehavare som inte är bosatta i
Luxemburg kan komma att beskattas i enlighet med lagar
i andra jurisdiktioner. Före en investering i fonden ska
investerare diskutera med sina skatterådgivare vilka
följder som förvärv, innehav, överlåtelse och inlösen av
aktier kan medföra.
Ansvar:AMO UCITS Fund kan hållas ansvarigt endast
om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondens prospekt.
Paraplyfond: Delfonden är en delfond i AMO UCITS
Fundsom erbjuder flera delfonder vars tillgångar och
skulder är separerade enligt lag.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 10.02.2020.

