Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verstrekt u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij
wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan
dit document te lezen zodat u met kennis van zaken kunt beslissen om al dan niet in dit fonds te beleggen.

GBP “Categorie A” aandelen in GDP van TT UK Equity Fund (het “Fonds”)
(ISIN: IE0034270375)
Een aandelencategorie van een compartiment van TT International Funds plc
(de "Vennootschap")
De Vennootschap wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (de "Manager")
Doelstellingen en beleggingsbeleid
• De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om kapitaalgroei op lange
termijn te realiseren.
• Het Fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk
aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten die verhandeld
worden in het Verenigd Koninkrijk.
• Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds minstens 80 %
van de netto-inventariswaarde beleggen in aandelen of aan aandelen
gerelateerde effecten die verhandeld worden op de beurzen van de
FTSE All Share Index (de "Referentie-index"), zoals gewone
aandelen, preferente aandelen, warrants (niet meer dan 5% van de
netto-inventariswaarde van het Fonds) en converteerbare
schuldinstrumenten, inclusief schuldinstrumenten die niet als
'investment grade' geklasseerd zijn (maximaal 5% van de nettoinventariswaarde van het Fonds mag in dergelijke instrumenten
belegd worden). Schuldeffecten van lagere beleggingskwaliteit zijn
schuldeffecten die een rating van BB+ of lager hebben gekregen van
een ratingbureau, of geen rating hebben gekregen maar door TT
International Asset Management Ltd (de "Beleggingsbeheerder")
worden geacht van vergelijkbare kwaliteit te zijn. Het wordt erkend dat
hieronder aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten kunnen
vallen die dubbel genoteerd staan, wat betekent dat ze zowel op de
beurzen van de Referentie-index als op andere beurzen verhandeld
worden, zoals uiteengezet in het Prospectus.
• Het Fonds mag deelnemen aan beursintroducties van de hierboven
vermelde aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten. De
Referentie-Index is een index van gewone aandelen van bedrijven die
gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk.
• Maximaal 10% van de netto-inventariswaarde van het Fonds mag
belegd worden in bepaalde instellingen voor collectieve belegging.
• Maximaal 5 % van de netto-inventariswaarde van het Fonds mag
belegd worden in aandelen die noteren of verhandeld worden op
niveau 1 of niveau 2 van de beurs van Moskou.

• Waarschuwing: gezien de instap- en uitstapvergoedingen die mogelijk
verschuldigd zijn bij de aankoop en verkoop van aandelen, dient een
belegging in het Fonds beschouwd te worden als een belegging op
middellange tot lange termijn.
• Het Fonds kan gebruikmaken van bepaalde financiële derivaten
("FDI") voor hedging, beleggingsdoeleinden en een efficiënt
portefeuillebeheer. Het resultaat van het Fonds kan sterk beïnvloed
worden door wisselkoersschommelingen.
• Het Fonds wordt actief beheerd. Het gebruikt de Referentie-index om
te helpen bij het bepalen van het universum waaruit effecten
geselecteerd moeten worden zoals hierboven beschreven, als doel
om
beter
te
presteren
en/of
voor
toekomstige
prestatievergelijkingsdoeleinden
in
marketingliteratuur.
De
Beleggingsbeheerder kan naar eigen goeddunken beslissen welke
beleggingen door het Fonds aangehouden moeten worden, maar
moet daarbij wel de investeringsdoelstelling, het beleggingsbeleid en
de beperkingen van het Fonds in acht nemen.
• U kunt elke dag waarop de banken in Dublin en Londen geopend zijn
aandelen kopen en verkopen.
• De categorie A-aandelen zijn een dividenduitkerende aandelenklasse
en de Bestuurders mogen de opbrengsten van het Fonds uitkeren.
Raadpleeg voor volledige details over de beleggingsdoelstelling, het
beleggingsbeleid en beperkingen het hoofdstuk ‘Investment Objective
and Policies’ van het supplement van het Fonds en het hoofdstuk
‘Investment Restrictions’ van het Prospectus.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Doorgaans lagere beloningen
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De SRRI van het Fonds is geklasseerd in categorie 6. El Fondo se
incluye en la categoría 6, debido a la elevada horquilla y frecuencia de
fluctuaciones de precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes
relacionadas con el Fondo.
De volgende risico's zijn van wezenlijk belang voor het Fonds, maar
worden niet op adequate wijze bestreken door de synthetische indicator:
• FDI-risico's: Financiële derivaten (FDI's) kunnen in hoog tempo
fluctueren en hefboomeffecten van FDI's kunnen verliezen
veroorzaken die groter zijn dan het oorspronkelijke bedrag dat is
betaald voor de desbetreffende FDI.
• Operationeel
risico:
Menselijke
fouten,
systeemen
verwerkingsfouten, ontoereikende procedures of controles kunnen
leiden tot verliezen voor het Fonds.
• Liquiditeitsrisico: Het Fonds kan moeite hebben met het
onmiddellijk kopen of verkopen van bepaalde aandelen, wat een
financiële weerslag kan hebben op het Fonds.
• Kredietrisico/Tegenpartijrisico: het kan voorkomen dat een partij
waarmee het Fonds contracten heeft voor aandelen niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld omdat deze de hoofdsom en
rente niet kan betalen of een FDI niet kan afwikkelen) of failliet raakt,
wat tot financieel verlies van het Fonds kan leiden.
Meer informatie over deze en andere risicofactoren die van toepassing
zijn op het Fonds, kunt u vinden in het hoofdstuk ‘Risk Factors’ van het
Prospectus.

Hoger risico
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Doorgaans hogere
beloningen
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De grafiek met de synthetische risico- en opbrengstindicator ("SRRI")
hierboven geeft aan waar het Fonds staat als het gaat om potentiële
risico's en opbrengsten. Het geeft niet aan hoe groot de kans op
kapitaalverlies is, maar is vooral een indicator van de waardestijgingen
en -dalingen van het Fonds in het verleden.
Houd er rekening mee dat:
• gegevens uit het verleden die gebruikt werden voor de berekening
van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare
indicatie voor de toekomst.
• de vermelde risicocategorie niet gewaarborgd is en na verloop van tijd
kan veranderen.
• Zelfs de laagste risicocategorie niet betekent dat er sprake is van een
risicoloze belegging.
• Beleggen in Russische effecten brengt extra risico's met zich mee
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot politieke en economische
risico's, commerciële en kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, juridische en
regelgevingsrisico's, tegenpartijrisico en operationele risico's).
• Voorts brengt beleggen in opkomende markten extra risico's met zich
mee en bijzondere aandachtspunten waarmee men doorgaans geen
rekening hoeft te houden wanneer men belegt in ontwikkeldere
economieën of effectenbeurzen (zoals de lagere liquiditeit en de
langere afwikkelingstermijn voor effectentransacties en minder
betrouwbare regelingen voor de bewaring of afwikkeling). Er zijn
risico’s verbonden aan de financiële en economische crisis in de
Europese Monetaire Unie.
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Kosten voor dit Fonds
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te
dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
De
vermelde
instapen
uitstapvergoedingen
zijn
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging in rekening
maximumcijfers. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder
worden gebracht:
– dit kunt u vernemen van uw financieel adviseur of distributeur.
0,40%
Instapvergoeding
Er kan een omruilvergoeding van maximaal 0,40% in rekening
1,00%
Uitstapvergoeding
worden gebracht voor het omruilen van aandelen.
Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op een
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
toezegging van de beleggingsbeheerder om de lopende kosten
afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van
van de aandelenklasse gedurende het jaar te beperken. Deze
uw belegging worden uitbetaald.
toezegging kan op elk moment worden opgeheven na
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders. Dit cijfer
onttrokken:
kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief
portefeuilletransactiekosten,
behalve
de
instapof
1,20%
Lopende kosten
uitstapvergoedingen die door het Fonds zijn betaald bij de aanKosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
of verkoop van deelbewijzen in een andere instelling voor
Fonds worden onttrokken:
collectieve belegging. De exacte kosten worden opgenomen in
Geen
Prestatievergoeding
de financiële overzichten voor elk jaar.
Meer informatie over de kosten vindt u in het deel
'Vergoedingen en kosten' in het Prospectus, beschikbaar op
www.ttint.com.

In het verleden behaalde resultaten
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• In het verleden behaalde resultaten vormen niet noodzakelijk
een betrouwbaar richtsnoer voor toekomstige resultaten.
• Bij de resultaten zijn alle lopende kosten, maar niet de instapof uitstapvergoedingen inbegrepen, en de resultaten zijn
berekend in GBP.
• Het Fonds is voor het eerst geïntroduceerd in 2004 en de
categorie A-aandelen in GBP zijn voor het eerst uitgegeven in
2004.
• De prestaties van het Fonds volgen de Referentie-index niet
en de prestaties van de Referentie-index worden alleen
weergegeven voor vergelijkingsdoeleinden.

Referentie-index

Praktische informatie
• De bewaarder is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
• Meer informatie over het Fonds is verkrijgbaar bij Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges
Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ierland (het "Administratiekantoor"). Engelstalige (en bepaalde anderstalige) exemplaren van
het Prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos en op verzoek verkrijgbaar bij de Vennootschap en de
Beleggingsbeheerder, 62 Threadneedle Street, Londen, EC2R 8HP, Verenigd Koninkrijk. Deze documenten zijn ook beschikbaar op
www.ttint.com.
• Details over het beloningsbeleid van de Beheerder zijn te vinden op de website van de Beheerder,
https://www.carnegroup.com/resources. Een papieren exemplaar is op verzoek gratis verkrijgbaar bij het kantoor van de Beheerder.
Andere praktische informatie, zoals de koers van elke aandelencategorie van het Fonds, is verkrijgbaar bij het administratiekantoor.
• De Vennootschap is een open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en met een paraplustructuur waarbij de aansprakelijkheid
tussen de compartimenten gescheiden is. Bijgevolg zullen alle schulden in naam van of toe te schrijven aan een bepaald compartiment,
vereffend worden met de activa van dat compartiment. In dit document wordt een aandelencategorie van een compartiment van de
Vennootschap beschreven, maar het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de volledige Vennootschap.
• Houd er rekening mee dat de belastingwetgeving van Ierland van invloed kan zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. Wij raden u aan om
hierover professioneel fiscaal advies in te winnen.
• De Beheerder kan slechts aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect
of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus is.
• De aandelen in het Fonds kunnen worden omgewisseld voor aandelen van een ander compartiment van de Vennootschap of een andere
categorie van het Fonds, onderhevig aan bepaalde voorwaarden en in naleving van de beleggingsvereisten van dergelijke andere
categorieën of compartimenten, zoals vastgelegd in de hoofdstukken ‘Exchange of Shares’ en ‘Limitations on Exchange’ van het
Prospectus.
• Meer specifieke informatie over andere aandelencategorieën van het Fonds staat beschreven in het Prospectus. Informatie over de
specifieke categorieën die beschikbaar zijn in uw rechtsgebied/land van verblijf is verkrijgbaar bij uw financieel adviseur.
• Exemplaren van het Prospectus, documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten van de Vennootschap en de jaarlijkse en
halfjaarlijkse verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG,
Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Het betaalkantoor in Zwitserland is NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.
Aan de Vennootschap is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Aan de Beheerder is in
Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16 februari 2022.
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