Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Dette er ikke markedsføringsmateriell. Denne informasjonen er
lovpålagt for å hjelpe deg forstå karakteren til dette fondet og hvilke risikoer det medfører å investere i det. Du anbefales å lese den, slik at du kan ta
en informert beslutning om hvorvidt du vil investere.

AMO Japan Opportunities Equity Portfolio ("underfondet")
Class I JPY (Acc) (LU1629082865) ("andelsklassen")
Et underfond i AMO UCITS Fund ("fondet")
Forvaltningsselskap: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Mål og investeringspolitikk
Mål

Investeringshorisont

Hovedmålet til underfondet er å oppnå absolutt avkastning
gjennom aktiv forvaltning på middels til lang sikt, og en
tilnærming som er nedenfra og opp.

Underfondet egner seg for investorer med fokus på absolutt
avkastning på middels til lang sikt.

Hovedinvesteringsstrategi

Denne klassen er en akkumulerende andelsklasse.
Akkumuleringsandeler gir ingen rett til utbetaling av utbytte.
Den delen som tilkommer andelseieren av beløpet som er
tilgjengelig for utbyttebetaling kapitaliseres i det underfondet
som akkumuleringsandelene tilhører.

Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer og
aksjerelaterte omsettelige verdipapirer som er utstedt av
japanske selskaper eller som omsettes på regulerte
markeder i Japan, uten begrensning med hensyn til
spesifikke næringssektorer. Underfondet investerer minst 75
% av sine netto aktiva i aksjer børsnotert i Japan.
Underfondet kan også investere i børsomsatte futures med
det formål å sikre verdipapirlikviditet for dermed å være i
stand til å håndtere ekstraordinære markedshendelser, for
eksempel store innløsninger eller tegninger.

Utbyttepolitikk

Omsetningshyppighet
Du kan selge andelene dine på alle dager som er
bankvirkedager i Luxembourg, Tokyo og London (unntatt
langfredag og 24. desember).

Risiko- og avkastningsprofil
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Underfondet kan være utsatt for risikofaktorer som ikke er
med i beregningen av risiko-/avkastningsindikatoren,
forbundet med følgende:

Selskapsspesifikk
risiko:
Endringer
i
resultater,
kapitalstruktur, ledelse eller virksomhetens karakter i et
spesifikt selskap kan ha en negativ effekt på
verdivurderingen av underfondet.
Konsentrasjonsrisiko: Det gjøres investeringer i et
begrenset antall selskaper, noe som gjør underfondet mer
sårbart for svingninger i verdien av disse investeringene.
Du finner mer informasjon om disse og andre risikofaktorer
under "Risikovurderinger" i prospektet.

Gebyrer
Gebyrene du betaler brukes til å dekke underfondets driftskostnader, blant annet kostnadene for markedsføring og distribusjon.
Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.
Engangsgebyrer som belastes før eller etter investering
Tegningsgebyr

Ingen

Innløsningsgebyr

Ingen

Fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil inneholde
detaljerte opplysninger om eksakte gebyrer. Beløpet som
belastes kan variere fra år til år.
Du finner mer informasjon om gebyrer under "Gebyrer og
kostnader" i fondsprospektet.

Gebyrer som belastes underfondet i en regnskapsperiode
Løpende gebyrer

1,75 %

Gebyrer som belastes underfondet i henhold til spesifikke
betingelser
Prestasjonshonorar

Ingen

Tidligere utvikling
▀ Class I JPY (Acc) (LU1629082865)

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige
avkastning. Verdien av investeringen kan stige eller falle, og
det er ikke sikkert at du får tilbake det opprinnelige
investeringsbeløpet.
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Praktiske opplysninger
Depotbank:Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA
Tilleggsinformasjon: Kopier av prospektet og den siste
årsberetningen og halvårsrapporten, utarbeidet for AMO
UCITS Fund som helhet, på engelsk, samt annen praktisk
informasjon
som
de
siste
andelskursene,
andre
andelsklasser i underfondet, og andre underfond i AMO
UCITS Fund, er tilgjengelig gebyrfritt fra www.am-oneint.co.uk og på forvaltningsselskapets forretningskontor.
Opplysninger om de oppdaterte retningslinjene for
godtgjørelse, herunder, men ikke begrenset til en beskrivelse
av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, identiteten til
personer med ansvar for innvilgelse av godtgjørelse og
fordeler, er tilgjengelig fra www.carnegroup.com, under
"Retningslinjer og prosedyrer". Et papireksemplar av
retningslinjene for godtgjørelse er tilgjengelig vederlagsfritt på
forespørsel.

Konvertering av andeler: Underlagt visse betingelser kan
du be om å få konvertert alle eller noen av andelene dine til
andeler i en annen andelsklasse eller i et annet underfond.
Skattelovgivning:
Vær
oppmerksom
på
at
skattelovgivningen i Luxembourg, fondets hjemland, kan ha
betydning for din personlige skattesituasjonen som investor.
Andelseiere som ikke er bosatt i Luxembourg kan skattlegges
i henhold til lovene i andre jurisdiksjoner. Før de investerer i
fondet bør investorer drøfte forholdene rundt anskaffelse, eie,
overføring og innløsing av andeler med en skatterådgiver.
Ansvar:AMO UCITS Fund kan kun stilles til ansvar på
grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende,
unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante
delene av fondsprospektet.
Paraplyfond: Underfondet er en del av AMO UCITS Fund
som tilbyr flere underfond, hver med juridisk adskilte aktiva
og passiva.

Dette fondet er autorisert i Luxembourg, og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. er autorisert i Luxembourg, og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktige per 05.02.2019.

