Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det
er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å
forstå naturen av og risikofaktorene ved å investere i dette fondet. Du rådes til å
lese det, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du skal investere.

Japan Strategic Value Fund
et under fond i Nomura Funds Ireland plc
Klasse A JPY (IE00B3VTHJ49)
Nomura Asset Management U.K. Limited er investeringsforvalter og distributør for Fondet.

Mål og investeringspolitikk

Risiko- og avkastningsprofil

Å oppnå kapitalvekst ved å investere primært i aksjer i selskaper av alle
størrelser som blir omsatt eller notert i Japan.

Risiko- og avkastningsindikatortabellen viser hvordan fondet klassifiseres
når det gjelder potensiell risiko og avkastning. Jo høyere det klassifiseres,
desto større er potensiell avkastning, men desto større er også risikoen for
å tape penger. Det er basert på tidligere data, kan endres over tid og er
kanskje ikke en pålitelig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen til fondet.
Det skraverte området i tabellen nedenfor viser fondets klassifisering når
det gjelder risiko- og avkastningsindikator.

Fondet vil ta sikte på selskaper som anses å ha gode fremtidsutsikter
for vekst, inkludert de som gjennomgår betydelige forretningsmessige
endringer.
Fondets resultater måles mot Topix Index, selv om investeringene ikke
er begrenset til selskaper i denne indeksen.
Inntil 30 % av verdien på fondet kan investeres i ikke-japanske selskaper
som driver virksomhet i Japan.
Alle inntekter fondet genererer, vil bli akkumulert og reinvestert på vegne
av investorene.
Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på alle virkedager i Dublin, London
og Tokyo.
Anbefaling: Dette fondet kan kanskje ikke være riktig valg for investorer
som planlegger å ta ut pengene innen 5 år.
Vi henvises til prospektet for å lese fullstendige opplysninger om
investeringsmål og -politikk.
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• Fondet er klassifisert i kategorien ovenfor på grunn av tidligere bevegelser
av andelskursen. Der det ikke finnes noen historikk over andelskurser for
noen del av de siste fem årene, brukes resultatutviklingen for Fondets indeks
eller aksjeklasse i stedet.
• Vær oppmerksom på at selv den laveste risikoklassen kan føre til at du kan
tape pengene dine, og at ekstreme markedsforhold kan bety at du lider store
tap i alle tilfeller, og at fondet ikke kan garanteres alltid å være i den samme
kategorien.
• Indikatoren tar ikke hensyn til følgende vesentlige risikofaktorer ved å
investere i dette Fondet:
• Svingninger i valutakursene kan ha en positiv eller negativ virkning på verdien
av investeringen din.
• Valutasikrede andelsklasser tar sikte på å gi en avkastning som ligger så
nært som mulig opptil basisvalutaens resultater i et fond ved å redusere
virkningene av bevegelser i valutakursene mellom basisvalutaen og den
sikrede valutaen. Disse teknikkene kan imidlertid ikke fjerne valutarisikoen
helt.
• Ved å fokusere investeringene i Japan vil fondet ha større eksponering mot
markedsrisiko, politisk og økonomisk risiko i dette landet enn om de var mer
diversifisert over en rekke land.
• En fullstendig liste over risikoer som kan gjelde for dette fondet kan finnes
i prospektet.
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Gebyrer
Gebyrene du betaler blir brukt til å betale kostnadene for å drive fondet,
inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten av investeringen din.
Engangsgebyrer som belastes før eller etter du investerer
Tegningsgebyr

5,00%

Innløsningsgebyr

0,00%

• Den løpende belastningen av gebyrer er basert på fjorårets utgifter og
kan variere fra år til år. Den ekskluderer kostnadene til å kjøpe eller selge
aktiva for fondet (med mindre disse aktivaene er andeler i et annet fond).
• De løpende gebyrene er beregnet per 31.12.2018.
• Du kan finne flere opplysninger om gebyrer ved å lese delen Honorarer
og utgifter i Fondets prospekt, som du finner på www.nomura-asset.co.uk.

Dette er maksimumsgebyrene som vi kan belaste dine penger før de
investeres og før vi utbetaler salgsprovenyet fra din investering. I enkelte
tilfeller kan du betale mindre, og du bør drøfte dette med din finansrådgiver.
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år
Løpende gebyr

1,57%

Gebyrer som belastes fondet under spesielle forhold
Suksesshonorar

0%

Tidligere resultater
• Du må være klar over at tidligere resultater ikke er veiledende for
fremtidige resultater.
• Fondets lanseringsdato: 26.08.2009.
• Andels-/enhetsklassens lanseringsdato: 04.01.2010.
• Resultatet beregnes i JPY.
• Alle gebyrer og honorarer, unntatt eventuelle tegningsgebyrer,
innløsningsgebyrer og byttegebyrer, er inkludert i resultatet.
• * TSE TOPIX
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Praktisk informasjon
• Dette dokumentet beskriver kun én andelsklasse og andre andelsklasser er tilgjengelige. Informasjon om hvordan man kjøper, selger og bytter andeler,
kan fås ved å kontakte Nomura Funds Ireland plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street,
Dublin 2, Irland. Telefon: +353-1-603-6273 / +44 207 521 3000. Nettsted: www.nomura-asset.co.uk. E-post: info@nomura-asset.co.uk.
• Ytterligere detaljert informasjon om fondet og andre andelsklasser i fondet, blant annet prospekt og siste års- og halvårsrapporter, kan fås gratis
ved å kontakte oss (se ovenfor). Dokumentene er tilgjengelige på engelsk.
• Nomura Funds Ireland plc tilbyr et utvalg av fond med ulike investeringsmål. Prospektet og års- og halvårsrapport omfatter alle fondene i Nomura
Funds Ireland plc. Hvis et fond har gjeld, kan aktivaene i de andre fondene ikke brukes til å innfri den.
• Annen praktisk informasjon, inkludert aktuelle andelskurser for fondet, kan fås på vårt nettsted eller ved å kontakte oss (se ovenfor).
• Fondets depotmottaker er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• Skattelovgivningen Irland kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon.
• Nomura Funds Ireland plc kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av eventuelle uttalelser i dette dokumentet, som er villedende, unøyaktige eller
uforenlige med de relevante delene av prospektet for dette fondet.
• Dette fondet er autorisert og under tilsyn av Central Bank of Ireland. Nomura Asset Management UK Limited er autorisert og regulert av FCA.
• Du har rett til å bytte fra et underfond til et annet, se prospektet eller kontakt din finansrådgiver for å få flere opplysninger.
• Detaljer om fondets utbetalingspolicy (medregnet en beskrivelse av hvordan utbetalinger og gevinst beregnes, sammensetningen av
utbetalingskomiteen og identitetene til personene som er ansvarlige for utbetalinger og gevinst) er tilgjengelige på http://www.nomura.com/nameurope/resources/upload/Remuneration_Policy.pdf eller ved å be om en gratis papirkopi (se over for kontaktopplysninger).

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 30.01.2019.
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