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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 de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du 
tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering. 
 

USD "Klasse A2"-aktier i TT Emerging Markets Equity Fund (Fonden) (ISIN: IE00B40CBC28) 
en aktieklasse i en afdeling af TT International Funds plc (Selskabet) 
Mål og investeringspolitik 
• Fondens investeringsmål er at generere langsigtet 

kapitalvækst. 
• Fonden investerer i en diversificeret portefølje af 

primært aktier og aktierelaterede værdipapirer (som 
f.eks. depotbeviser, amerikanske depotbeviser, globale 
depotbeviser, participation-obligationer (participation 
notes) baseret på enkeltaktier eller aktieindeks og andre 
værdipapirer med aktier som det underliggende 
instrument (dvs. aktierelaterede værdipapirer, der ikke 
omfatter afledte finansielle instrumenter, fuldt 
finansierede aktieswaps og konvertible obligationer)), 
som handles på nye markeder, eller hvis underliggende 
værdipapirer handles på nye markeder (som defineret i 
MSCI Emerging Markets Index (Indekset)), og som 
Kapitalforvalteren mener har et robust potentiale for 
bæredygtig vækst og repræsenterer værdi i form af 
aktiver og indtægter.   

• Bortset fra i perioder med høj markedsvolatilitet eller 
andre ekstraordinære situationer (som skønnet af 
Kapitalforvalteren i samråd med Depotbanken) vil 
Fonden investere mindst 80 % af sine nettoaktiver i (i) 
aktier eller aktierelaterede værdipapirer fra selskaber, 
der er omfattet af Indekset, og/eller (ii) aktier eller 
aktierelaterede værdipapirer fra selskaber, der har 
hjemsted/størstedelen af deres økonomiske aktiviteter i 
de lande, der er omfattet af Indekset, og/eller (iii) aktier 
eller aktierelaterede værdipapirer, der handles – eller 
hvis underliggende værdipapirer handles – på børserne 
i alle eller nogle af de lande, der er omfattet af Indekset 
(herunder ordinær aktiekapital, præferenceaktier, 
warrants og fastforrentede og variabelt forrentede 
konvertible obligationer og syntetiske fastforrentede 
gældspapirer, herunder non-investment grade-
gældspapirer udstedt af selskaber og statslige  
 

institutioner verden over (højst 5 % af Fondens nettoaktiver kan 
investeres i sådanne værdipapirer). 

• Op til 20 % af Fondens nettoaktiver kan investeres i aktier, der er 
registreret eller handles på niveau 1 eller niveau 2 på børsen i 
Moskva.  

• Fonden kan købe og sælge futures og optioner (hvilket fatter 
optioner på futures, optioner på indeks og ETFS (der kan være 
omsættelige værdipapirer eller kollektive investeringsordninger) 
samt aktieoptioner) for at opfylde investeringsmålet og opnå 
eksponering. 

• Fonden kan deltage i børsintroduktioner. 
• Højst 5 % af Fondens nettoaktiver kan investeres i visse 

investeringsforeninger. 
• Fonden kan investere i underordnede likvide aktiver, idet op til 10 

% af Fondens nettoaktiver kan opbevares som kontanter (dette loft 
gælder ikke, hvis der opbevares kontanter til facilitering af store 
indfrielser). 

• Fonden forvaltes ikke mod noget bestemt benchmark. 
Kapitalforvalteren kan under iagttagelse af Fondens mål samt 
investeringspolitik og -begrænsninger frit beslutte, hvilke 
investeringer Fonden skal foretage. 

• Du kan frit købe og sælge aktier på alle handelsdage, som er 
bankdage, med forbehold for de vilkår, der fremgår af afsnittet 
Aktiehandler i Selskabets prospekt og afsnittene Central 
Information ved køb og salg/At købe aktier og At sælge aktier i 
Fondens prospekttillæg (som sammen med prospektet udgør 
Prospektet). 

• Nettoindtægten, som kan tilskrives Klasse A2-aktierne, skal 
bibeholdes i Fonden, og aktiernes værdi skal stige tilsvarende. 

 
Du kan finde flere oplysninger i afsnittene Investeringsmål og -politikker 
samt Investeringsbegrænsninger i Prospektet. 

Risiko- og afkastprofil 
 
Lav risiko Høj risiko 
 
Typisk lavere afkast Typisk højere afkast 
 
 
 
 
Den syntetiske risiko- og afkastindikator (Synthetic Risk and 
Reward Indicator (SRRI)) ovenfor viser Fondens placering, 
for så vidt angår den potentielle risiko og 
afkastmulighederne. Indikatoren er ikke et mål for risikoen 
for kurstab, men er grundlæggende et mål for de historiske 
udsving i Fondens værdi. Bemærk, at: 
• de historiske data ikke nødvendigvis er en pålidelig 

indikator for Fondens fremtidige udvikling  
• den anførte risikokategori ikke er garanteret og kan 

ændre sig over tid 
• selv den laveste risikokategori ikke er ensbetydende 

med, at investeringen er 'risikofri'. 
 
 

 
Fonden er placeret i risikokategori 6. Fonden er placeret i kategori 6 på 
grund af de store og hyppige kursudsving (volatilitet) i de underliggende 
investeringer. 
 
Nedenfor er anført de risici, der i det væsentlige er relevante for 
Fonden, og som ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i SRRI-indikatoren:  
• Blandt de relevante risikofaktorer for Fonden i forhold til dens 

investeringer i russisk-baserede værdipapirer er følgende: Politiske 
og økonomiske risici, kommercielle og kreditrelaterede risici, 
likviditetsrisici, juridiske og lovgivningsmæssige risici samt 
driftsrisici.  

• Investering på nye markeder indebærer større risici og andre 
hensyn, som man normalt ikke skal tage højde for i mere 
veletablerede økonomier eller på mere veletablerede 
værdipapirmarkeder (der kan f.eks. være tale om mindre likviditet 
og længere afviklingsperioder, hvad angår 
værdipapirtransaktionerne, og mindre pålidelige clearance- og 
forvaltningsordninger). 

• Risici forbundet med den finansielle og økonomiske krise i den 
Europæiske Monetære Union 

 
Du kan læse en mere detaljeret beskrivelse af de risikofaktorer, der 
gælder for Fonden, i afsnittet Risikofaktorer i Prospektet. 
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Omkostninger 
De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale Fondens løbende omkostninger, herunder til markedsføring og distribution.  Gebyrerne 
reducerer dit mulige afkast. 
Engangsgebyrer før eller efter investering De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale 

satser.  I nogle tilfælde kan det være, at du skal betale mindre; det kan 
din finansielle rådgiver fortælle dig mere om. Ombytning af aktier kan 
være pålagt et ombytningsgebyr på op til højst 0,40 %. På grund af 
indtrædelses- og udtrædelsesgebyret bør en investering i aktier 
betragtes som en mellemlang- til langsigtet investering.   
 
Procentsatsen for de løbende omkostninger er baseret på udgifterne 
for året, der slutter september 2015.  Procentsatsen kan variere fra år til 
år.  Procentsatsen er eksklusive porteføljetransaktionsomkostninger, 
bortset fra ved Fondens afholdelse af indtrædelses- eller 
udtrædelsesgebyrer i forbindelse med køb eller salg af andele i en 
anden investeringsforening. 
Du kan læse nærmere om gebyrer i afsnittet Honorarer og udgifter 
i Prospektet på www.ttint.com. 

Indtrædelsesgebyr  0,40 % 

Udtrædelsesgebyr 2,00 % 

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, 
før midlerne investeres eller før investeringsprovenuet 
udbetales. 
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år 
Løbende gebyrer 1,13 % 
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige 
omstændigheder 
Resultatbetinget honorar Intet 

Tidligere resultater 
 

 
 

• Fondens tidligere resultater er ikke nødvendigvis en 
indikator for den fremtidige udvikling. 

• Fonden blev lanceret første gang i 2011, og USD Klasse 
A2-aktier blev udstedt i 2014. 

Praktiske oplysninger 
• Depotbanken er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 
• Du kan få yderligere oplysninger om Fonden ved at kontakte Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, 

Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland (Administratoren). Kopi af Prospektet og seneste årsrapport og halvårsrapport 
kan fås gratis på engelsk ved henvendelse til virksomheden. Disse dokumenter kan ligeledes fås gratis på engelsk og tysk ved 
henvendelse til TT International (Kapitalforvalteren), 62 Threadneedle Street, London, EC2R 8HP, Det Forenede Kongerige. Materialet 
kan ligeledes fås på www.ttint.com.  

• Yderligere praktiske oplysninger, herunder prisen på de enkelte aktieklasser i Fonden, kan fås ved henvendelse til Administratoren. 
Prisen på de enkelte aktieklasser meddeles den irske fondsbørs umiddelbart efter prisberegningen og offentliggøres alle handelsdage på 
www.ise.ie.    

• Selskabet er et åbent paraply-investeringsselskab med variabel kapital og separat ansvar mellem afdelingerne, og derfor skal enhver 
forpligtelse, som pådrages på vegne af en afdeling, eller som kan henføres til en afdeling, afholdes ud af den pågældende afdelings 
aktiver. Dette dokument beskriver en aktieklasse i en afdeling af Selskabet, og hovedprospektet og delrapporter er udarbejdet for hele 
Selskabet. 

• Det bemærkes, at skattelovgivningen i Irland kan påvirke dine skattemæssige forhold. Det anbefales at indhente professionel 
skatterådgivning. 

• Selskabet kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse 
med de relevante dele i Prospektet. 

• Du vil på enhver handelsdag kunne anmode om, at din aktiebeholdning i en klasse i en afdeling af Selskabet (“Første Klasse”) helt eller 
delvist ombyttes til en anden klasse, som udbydes på det pågældende tidspunkt, (“Den Nye Klasse”) (idet en sådan klasse kan være i 
den samme afdeling eller i en anden afdeling), forudsat at alle kriterier anført i afsnittene Aktieombytning og Ombytningsbegrænsninger i 
Prospektet er opfyldt. 

• Du kan læse nærmere om Fondens øvrige aktieklasser i Prospektet. Du kan få yderligere oplysninger om de specifikke klasser, der 
udbydes i dit bopælsland, ved at kontakte din finansielle rådgiver. 

• Kopi af Prospektet, Central Investorinformation, Vedtægter samt årsrapport og halvårsrapport kan fås gratis ved henvendelse til den 
schweiziske repræsentant, First Independent Fund Services Ltd., Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Betalingsagent i Schweiz er NPB 
New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8022 Zürich. 

Selskabet er godkendt i Irland og er under tilsyn af den irske centralbank (Central Bank of Ireland).  
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 21. april 2016. 
 
 


