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Dokument med nøgleoplysninger 

TT Emerging Markets Equity Fund ("Fonden") 
En afdeling af TT International Funds Plc ("Selskabet") 
Klasse A2 

➢  Formål 

 
Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. 
Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå beskaffenheden, risiciene, omkostningerne og de 
potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter. 

➢  Produkt 

 
Navn:  TT Emerging Markets Equity Fund ("Fonden") Klasse A2 

ISIN:  IE00B40CBC28 

PRIIP-producent:  TT International Asset Management Ltd 

PRIIP-producentens websted:  info@ttint.com 

Telefon:  +44 (0) 20 7509 1000 

 
Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med TT International Asset Management Ltd hvad angår dette 
dokument med nøgleoplysninger. 

Denne PRIIP er autoriseret i Irland. 

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland. 

Dokumentet med nøgleoplysninger er korrekt pr. 1. januar 2023. 

➢  Hvad er dette produkt? 

 
Type: Denne Fond er en UCITS. 

Betegnelse: Ingen fast betegnelse. 

Mål: Fondens investeringsmål er at skabe langsigtet kapitalvækst. 

Fonden forvaltes aktivt. 

Fonden investerer i en diversificeret portefølje af aktier og aktierelaterede værdipapirer, såsom depotbeviser, 
amerikanske depotbeviser, globale depotbeviser, participation-obligationer for enkelt- og indeksaktier eller andre 
værdipapirer med aktier som underliggende instrument, dvs. aktierelaterede værdipapirer og konvertible 
obligationer, som handles eller for hvilke de underliggende værdipapirer handles på Emerging Markets (som 
defineret ved henvisning til MSCI Emerging Markets Index ("Benchmark-indekset")). 

Under normale markedsforhold vil Fonden investere mindst 80 % af Fondens indre værdi i (i) aktier eller 
aktierelaterede værdipapirer i selskaber, der er inkluderet i Benchmark-indekset, og/eller (ii) i aktier eller 
aktierelaterede værdipapirer i selskaber, som ikke er inkluderet i Benchmark-indekset, men hvor den pågældende 
udsteder har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller domicil beliggende i eller efter TT International Asset 
Management Ltd’s (“Investeringsforvalteren”) opfattelse udøver størstedelen af deres økonomiske aktivitet i 
landene inden for Benchmark-indekset og/eller (iii) i aktier eller aktierelaterede værdipapirer, der handles, eller for 
hvilke de underliggende værdipapirer handles, på børserne i nogle eller alle de lande, der er inkluderet i 
Benchmark-indekset (herunder ordinære aktier og præferenceaktier, warrants og fast og variabelt forrentede 
konvertible og hybride fastforrentede værdipapirer, herunder non-investment grade-værdipapirer fra udstedende 
selskaber og offentlige instanser på verdensplan (højst 5 % af Fondens indre værdi kan investeres i sådanne 
værdipapirer)). Non-investment grade-værdipapirer er værdipapirer, som er klassificeret som BB+ eller lavere af 
et kreditvurderingsbureau, eller som ikke er klassificeret, men af Investeringsforvalteren vurderes til at være af 
sammenlignelig kvalitet. 

Op til 20 % af Fondens indre værdi kan investeres i ikke-benchmark-værdipapirer. 

Du kan sælge dine aktier på alle dage inden for bankernes åbningstider i Dublin og London. 
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Fonden kan når som helst opsiges efter forudgående meddelelse til aktionærerne. 

Tilsigtet detailinvestor: Fonden er egnet til både professionelle og private kunder, da disse vilkår er defineret i 
henhold til direktivet om markeder for finansielle instrumenter (DIREKTIV 2014/65/EU). 

Depositar: Fondens aktiver opbevares gennem dens depositar, som er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) 
Limited. 

Distributionstype: Produktet er akkumulerende. 

➢  Hvad er risiciene, og hvilket udbytte kan jeg opnå? 

 
Risikoindikator 

 
Den sammenfattende risikoindikator er en vejledning til 
risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med 
andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at 
produktet vil tabe penge som følge af bevægelser på 
markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. 

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket 
er mellemrisikoklassen. 

Således vurderes de potentielle tab fra fremtidige 
resultater at ligge på et mellemniveau, og dårlige 
markedsforhold kan muligvis påvirke vores evne til at 
betale dig. 

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage 
betalinger i en anden valuta, så dit endelige afkast 
afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. 
Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren 
ovenfor.  

For andre risici, der er betydeligt relevante for 
produktet, og som ikke tages i betragtning i den 
sammenfattende risikoindikator, bedes du læse 
Fondens prospekt, som er tilgængeligt på 
www.ttint.com. 

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod 
fremtidig markedsydelse, så du kan miste en del af 
eller hele din investering. 

 
Resultatscenarier 

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af fremtidige markedsresultater. Markedsudviklingen i fremtiden er 
usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. 

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer ud fra de dårligste, gennemsnitlige og bedste 
resultater for produktet/benchmarket over de sidste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden. 

Stressscenariet viser, hvad du potentielt kan få igen under ekstreme markedsforhold. 

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, 
du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også 
kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage. 

 

Eksempel på investering, 10.000 $ 1 år 5 år 

Minimum Der er ikke noget garanteret minimum. Du kan miste en del af eller hele din 
investering.  

Stressscenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostningerne 1.730 $ 1.780 $ 

Gennemsnitligt afkast hvert år -82,74% -29,19% 

Ugunstigt scenarie1 Hvad du kan få tilbage efter omkostningerne 6.510 $ 5.790 $ 

Gennemsnitligt afkast hvert år -34,89% -10,34% 

Moderat scenarie2 Hvad du kan få tilbage efter omkostningerne 10.300 $ 14.840 $ 

Gennemsnitligt afkast hvert år 3,04% 8,22% 

 
1  Denne type scenarie opstod for en investering fra 2021-06-30 til 2022-09-30 

2  Denne type scenarie opstod for en investering fra 2013-04-30 til 2018-04-30 
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Gunstigt scenarie3 Hvad du kan få tilbage efter omkostningerne 17.140 $ 24.580 $ 

Gennemsnitligt afkast hvert år 71,43% 19,70% 

 

➢  Hvad sker der, hvis TT International Asset Management Ltd ikke er i stand til at 

udbetale? 

 
I tilfælde af insolvens hos Fonden eller Selskabet er der ingen garanti for, at Fonden eller Selskabet vil have 
tilstrækkelige midler til at betale kreditorer uden sikkerhed fuldt ud. 

➢  Hvad er omkostningerne? 

 
Omkostninger over tid 

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, 
vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering. 

Tabellerne viser de beløb, der tages ud af din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb 
afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du holder på produktet. Beløbene, der vises her, er 
illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. 

Vi har antaget følgende: 

• I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast) 

• For de øvrige holdeperioder har vi antaget, at produktets resultater er som vist i det moderate scenarie 

• Der investeres 10.000 $ 

Eksempel på investering: 10.000 $ Hvis du indløser efter 1 år Hvis du indløser efter 5 år 

Samlede omkostninger 299 $ 1.286 $ 

Årlig omkostningspåvirkning (*) 2,99% 1,81% 

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af holdeperioden. For eksempel viser det, at hvis 
du træder ud efter den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 10,03% før omkostninger og 
8,22% efter omkostninger. 

Sammensætning af omkostninger 

Tabellen nedenfor viser den årlige indvirkning af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du 
kan få ved udgangen af den anbefalede holdeperiode, og betydningen af de forskellige omkostningskategorier. 

Tabellen viser indvirkning på afkast pr. år Hvis du træder ud efter 1 år 

Engangsomkostninger 
ved ind- eller udtrædelse 

Omkostninger ved 
indtrædelse 

0,40 % af det beløb, du indbetaler, når du 
træder ind i denne investering  

40 $ 

Omkostninger ved 
udtrædelse 

1,00 % af din investering, før den udbetales 
til dig  

100 $ 

Løbende omkostninger, 
der pådrages hvert år 

Administrationsgebyrer og 
andre administrative eller 
driftsmæssige 
omkostninger 

1,02% af værdien af din investering om 
året. Dette er et estimat baseret på faktiske 
omkostninger i løbet af det seneste år. 

102 $ 

Transaktionsomkostninger 0,55% af værdien af din investering om 
året. Dette er et estimat for de 
omkostninger, der påløber, når vi køber og 
sælger de underliggende investeringer for 
produktet. Det faktiske beløb vil variere 
afhængigt af, hvor meget vi køber og 
sælger. 

55 $ 

Diverse omkostninger, 
der tages under særlige 
forhold 

Resultatgebyrer og 
medførte renter 

Der er ikke et resultatgebyr for dette 
produkt. 

0 $ 

 
3  Denne type scenarie opstod for en investering fra 2016-02-29 til 2021-02-28 
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➢  Hvor længe skal jeg beholde investeringen, og kan jeg tage mine penge ud 

tidligt? 

 
Den anbefalede minimumsholdeperiode: 5 år. 

Fonden er designet til at blive holdt på fra mellemlangt til langt sigt, og vi anbefaler, at du beholder denne investering 
i mindst 5 år. 

Du kan når som helst anmode om at tage en del af eller samtlige dine penge ud. Du kan som regel anmode om at 
købe eller sælge aktier i afdelingen på alle hverdage (som angivet i Fondens prospekt). 

Hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, vil dette øge risikoen for lavere investeringsafkast eller tab. 

➢  Hvordan kan jeg klage? 

 
Hvis du har klager over produktet, PRIIP-producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger 
produktet, kan klager indgives på følgende måder: 

i.  E-mail: ttcomplianceteam@ttint.com 

ii.  Pr. brev: TT Compliance, TT International, 62 Threadneedle Street, London, EC3N 4AL 

➢  Andre relevante oplysninger? 

 
Yderligere oplysninger: Kopier af forfatningen, prospektet, dokumenter med nøgleoplysninger om investoren og de 
periodiske rapporter og regnskaber (efter offentliggørelsen heraf) kan rekvireres gratis efter anmodning fra 
Selskabet eller Investeringsforvalteren. De er også tilgængelige på www.ttint.com. 

Tidligere resultater og resultatscenarier: Oplysninger om tidligere resultater kan findes online på www.ttint.com. 
Tidligere resultatscenarier kan findes på www.ttint.com. 

 


