Viktig investorinformasjon
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for
å hjelpe deg forstå hva som er involvert og risikoene forbundet med å investere i dette underfondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en
velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Japan Dynamic Fund
Et underfond av Eastspring Investments - Klasse A - LU0560541111
Dette underfondet forvaltes av Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Mål og investeringsmandat
Mål Underfondet har som mål å øke verdien på investeringen din over lang
sikt.
Porteføljeverdipapirer Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer i
selskaper av forskjellig størrelse som befinner seg i, er registrert i, eller som
driver en vesentlig del av forretningene sine i Japan. Underfondet kan også
investere i obligasjoner og valutaer.
Investeringsprosess Når investeringer velges, ser investeringsforvalteren
etter aksjer som er undervurderte og som ser ut til å ha muligheten til å gå
opp i pris over lang sikt.
Underfondet kan bruke derivater for effektiv porteføljeforvaltning eller for
å håndtere risikoer.
Basisvaluta JPY
Referansevaluta for andelsklasse USD
Anbefaling Dette underfondet egner seg nødvendigvis ikke for investorer
som planlegger å trekke ut sine penger innen 7 år.

Terminologi
Obligasjoner Verdipapir som representerer en forpliktelse til å betale en
gjeld, med renter.
Derivater Finansielle instrumenter der verdien er knyttet til én eller flere
rater, indekser, andelskurser eller andre verdier.
Aksjer Verdipapirer som representerer en eierinteresse i et selskap.

Du kan når som helst plassere ordre for å kjøpe eller selge andeler. Ordre
som plasseres før kl. 14.00 (Luxembourg tid) på en dag hvor banker er åpne
i Luxembourg og i landet eller landene der [mesteparten av] underfondets
aktiva investeres, vil generelt bli behandlet denne dagen.
Underfondet tilbyr både akkumuleringsandeler (andeler der eventuelt
utbytte legges til andelskursen) og utbytteandeler (andeler der eventuelt
utbytte betales til investorer).

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko
1

Høyere risiko
2

3

Typisk lavere avkastning

4

5

6

eiendeler eller andre ureglementerte hendelser.

7

Typisk høyere avkastning

2 Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for fremtiden.
2 Risikokategorien som vises, garanteres ikke og kan endres over tid.
2 Den laveste kategorien betyr ikke 'risikofri'.
Underfondets risikonivå reflekterer følgende:
2 Som kategori er aksjer mer ustabile enn obligasjoner og
pengemarkedsinstrumenter.
2 Underfondet investerer i ett enkelt geografisk område.
Rangeringen reflekterer ikke de mulige effektene av uvanlige
markedsforhold eller store, uforutsette begivenheter som kan forsterke
daglige risikoer og utløse andre risikoer, som:
Motpartsrisiko Underfondet kan tape penger hvis en enhet som det gjør
forretninger med ikke vil eller ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser til
fondet.
Derivatrisiko Visse derivater kan oppføre seg uberegnelig eller kan
eksponere underfondet mot tap som er betydelig større enn det derivatet
kostet.
Fokusrisiko I den utstrekning det har eksponering mot en utsteder, et
geografisk område eller en type verdipapir som påvirkes sterkt av en negativ
hendelse, kan verdien av underfondet falle.
Likviditetsrisiko Enkelte verdipapirer kan bli vanskelige å verdsette eller
selge på ønsket tidspunkt og til ønsket pris.
Forvaltningsrisiko Forvaltningsteknikker som fungerte under normale
markedsforhold, kan være ineffektive eller ugunstige.
Operasjonell risiko I ethvert marked, men spesielt i fremvoksende
markeder, kan underfondet tape noen eller alle sine investeringer gjennom
svindel, korrupsjon, politiske eller militære handlinger, konfiskering av
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Gebyrer for denne andelsklassen
Gebyrene du betaler som investor i andelsklassen, dekker driftskostnader,
blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer resultatet av investeringen din.
Du kan være berettiget til å betale mindre enn maksimumsbeløpet som
vises for tegnings- og innløsningsgebyrer. Ta kontakt med finansrådgiveren.
Løpende gebyrer varierer fra år til år og inkluderer ikke
transaksjonskostnader for porteføljen. Løpende gebyrer er like for alle
investorene.
Du finner mer informasjon om gebyrer i prospektet (tilgjengelig
på www.eastspring.lu).

Engangsavgifter før eller etter at du investerer
Tegningsgebyr
Innløsningsgebyr

5.00%
Ingen

Maksimum som kan tas fra pengene
dine

Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i løpet av et år
Løpende gebyrer

1.60%

Basert på annualiserte utgifter for
året som ble avsluttet desember
2016.

Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår
Prestasjonshonorar

Ingen

Tidligere resultater
Japan Dynamic Fund Klasse A

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Tallet for et
gitt år viser hvor mye andelsklassen økte eller falt i verdi i løpet av dette
året. Disse resultatene gjenspeiler løpende gebyrer som belastes
andelsklassen, men ikke eventuelle startgebyrer som du må betale.

I USD

%

Underfond opprettet: 05 juli 2006
Andelsklasse opprettet:07 februar 2011

Praktisk informasjon
Depotmottaker: The Bank of New York SA/NV Luxembourg-filialen
Ytterligere opplysninger: Informasjon om SICAV-selskapet,
underfondene og tilgjengelige andelsklasser samt prospektet, den siste
årsberetningen og halvårsrapportene er tilgjengelig kostnadsfritt fra
forretningskontoret til SICAV-selskapet og på www.eastspring.lu. Disse
dokumentene er tilgjengelige på engelsk. Annen dokumentasjon er også
tilgjengelig.

hovedkontoret til SICAV-et.

Kunngjøring av kurs: Netto aktivaverdien per andel beregnes hver
aktuelle virkedag, og andelskursen er tilgjengelig fra forretningskontoret
til SICAV-selskapet og på www.eastspring.lu.
Skattelovgivning: Underfondet er underlagt skattelovgivningen i
Luxembourg. Avhengig av landet du bor i, kan dette påvirke investeringen
din. Ta kontakt med en skatterådgiver for mer informasjon.
Ansvarserklæring: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. kan bli
gjort ansvarlig ene og alene på grunnlag av utsagn i dette dokumentet
som måtte være villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse med
relevante deler av prospektet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer
beskriver et underfond i SICAV-selskapet, og prospektet og periodiske
rapporter utarbeides for hele SICAV-paraplyen. Alle underfondene i
SICAV-selskapet har atskilte aktiva og forpliktelser i henhold til
luxembourgsk lovgivning. Du kan flytte mellom underfond mot et
flyttegebyr på opptil 1 %. Du finner mer informasjon om hvordan du
flytter mellom underfond i del 2.3 i prospektet, som er tilgjengelig på
www.eastspring.lu.
Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse, blant
annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, er
tilgjengelig via internett på www.eastspring.lu og på forespørsel fra
Dette underfondet er godkjent i Storhertugdømmet Luxembourg og er under tilsyn av finanstilsynet i Luxembourg, Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. er godkjent i Storhertugdømmet Luxembourg og reguleres av finanstilsynet i Luxembourg, Commission
de Surveillance du Secteur Financier.
Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 30/06/2017.
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