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Basfakta för investerare 
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som 
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den 
så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

Klass B1-andelar i brittiska pund för TT Environmental Solutions Fund (”fonden”)  
(ISIN: IE00BMGL3238) 
En andelsklass i en delfond som tillhör TT International Funds plc (”bolaget”) 
Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (”förvaltaren”). 

Mål och placeringsinriktning 
  

• Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt 
som speglar investeringsresultatet för de övergripande globala 
aktiemarknaderna samtidigt som den följer vissa miljökriterier för 
investeringar. 

• Fonden investerar i en diversifierad portfölj med aktier och 
aktierelaterade värdepapper, t.ex. depåbevis, amerikanska 
depåbevis, globala depåbevis, enkla eller indexrelaterade 
deltagarbevis för aktier och andra värdepapper med aktier som 
det underliggande värdepapperet dvs. aktierelaterade 
värdepapper, fullt finansierade aktieswappar och konvertibla 
obligationer som omsätts på aktiemarknader i hela världen och 
emitteras av företag som TT International Asset Management Ltd 
(”investeringsförvaltaren”) anser tillhandahåller lösningar på 
miljöproblem och för vilka investeringsförvaltaren anser att det 
finns goda utsikter till hållbar utveckling och som motsvarar ett 
värde i form av tillgångar och avkastning. 

• Fonden strävar efter att investera över 50 procent av sina 
tillgångar i emittenter som genererar minst 50 procent av sin 
omsättning eller rörelsevinst från verksamhet som bidrar till att 
lösa ett miljöproblem. Fonden kan dock även investera högst 
50 procent av substansvärdet i företag som bidrar till väsentliga 
förbättringar av miljöfrågor men vars omsättning eller rörelsevinst 
från sådana aktiviteter ännu inte står för 50 procent av företagets 
verksamhet. 

• De huvudsakliga miljöteman man riktar in sig på finns i följande 
sektorer: (i) ren energi (ii) rena transporter (iii) skogs- och jordbruk 
(iv) ansvarsfull konsumtion (v) återvinning och cirkulär ekonomi 
(vi) hållbar användning och skydd av vatten samt (vii) 
elektrifiering, elektrisk och industriell effektivitet. 
Investeringsförvaltaren har dock handlingsfrihet att identifiera 
ytterligare sektorer som bidrar till att lösa ett miljöproblem. 

• Fonden kan investera högst 20 procent av sitt substansvärde i 
likvida medel och motsvarande tillgångar (vilket kan omfatta 
penningmarknadsinstrument) där detta till exempel behövs som 
stöd för exponering mot finansiella derivatinstrument (”derivat”) 
eller under marknadsförhållanden då investeringsförvaltaren vill 
tillämpa en defensiv investeringsstrategi. 

• Fonden kan köpa och sälja terminer och optioner (inklusive 
optioner på terminer, aktieindex, börshandlade fonder och aktier) i 
strävan efter investeringsmålet, för att skapa exponering mot de 
instrument som anges ovan samt för effektiv portföljförvaltning. 

• Fonden får delta i börsintroduktioner för ovan angivna aktier och 
aktierelaterade värdepapper. 

• De konvertibla obligationer i vilka fonden investerar emitteras av 
företag världen över. De kan ha fast eller rörlig ränta och kan ha 
låga kreditbetyg. Skuldinstrument med låga kreditbetyg är 
skuldinstrument vars kreditbetyg från ett kreditvärderingsinstitut är 
BB+ eller lägre, eller som saknar kreditbetyg men som enligt 
investeringsförvaltarens bedömning håller motsvarande kvalitet. 

• Högst 10 procent av fondens substansvärde får investeras i vissa 
investeringsfonder. 

• Rekommendation: På grund av den tecknings- och inlösenavgift 
som kan tas ut när andelar tecknas eller återköps bör en 
investering i fonden göras på medellång eller lång sikt. 

• Fonden får använda vissa derivat för kurssäkring, investeringar 
och effektiv portföljförvaltning. 

• Fondens resultat kan påverkas kraftigt av växelkursrörelser. 
• Fonden förvaltas aktivt. Den använder MSCI ACWI Index 

(”jämförelseindexet”) som referens för jämförelse av fondens 
resultat. I jämförelseindexet beaktas inte miljö-, samhälls- och 
bolagsstyrningsfaktorer och det har inte utformats i syfte att nå 
fondens mål för hållbara investeringar. 

• Du kan köpa och sälja andelar alla dagar då banker i Dublin och 
London håller öppet för handel. 

• Klass B1 är en ackumulerande andelsklass och nettointäkterna 
från andelarna ska behållas i fonden och andelarnas värde ska 
öka utifrån detta. 

Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning 
samt investeringsbegränsningar finns i avsnittet ”Investeringsmål 
och placeringsinriktningar” i fondbilagan och avsnittet 
”Investeringsbegränsningar” i prospektet. 

 

Risk/avkastningsprofil 
  

Lägre risk Högre risk 
 

Typisk lägre avkastning Typisk högre avkastning 
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I den syntetiska risk-/avkastningsindikatorn ovan (”SRRI”) klassas 
fonden vad gäller möjlig risk och avkastning. Det är inte ett mått på 
risken för kapitalförlust utan i själva verket ett mått på tidigare upp- 
och nedgångar i värdet på fonden. 
Observera: 

• Historiska data som används för beräkningen av SRRI (syntetisk 
risk-/avkastningsindikator) kan vara ett otillförlitligt mått på 
fondens framtida resultat. 

• Riskkategorin som visas gäller inte garanterat i framtiden och kan 
förändras med tiden. 

• Inte ens den lägsta kategorin innebär en riskfri investering. 
• Investeringar i Rysslandsbaserade värdepapper innebär 

ytterligare risker (som omfattar, utan att begränsas till, politiska 
och ekonomiska risker, kommersiella risker och kreditrisker, 
likviditetsrisker, rättsliga och regleringsmässiga risker, 
motpartsrisker samt operativa risker). 

• Investeringar på tillväxtmarknader innebär ytterligare risker och 
särskilda överväganden måste göras som inte normalt förknippas 
med investeringar i andra mer etablerade ekonomier eller 
värdepappersmarknader (bland annat mindre likviditet och 
operativa risker). 

• Det finns också risker som är förknippade med den finansiella och 
ekonomiska krisen som påverkar Europeiska monetära unionen 
och de globala effekterna av covid-19-pandemin. 

 

Fondens syntetiska risk-/avkastningsindikator är 6. Fonden tillhör 
kategori 6 eftersom prissvängningarna (volatiliteten) är stora hos de 
underliggande investeringar till vilka fonden är knuten. 
Följande substantiella risker för fonden återges inte korrekt av den 
syntetiska risk-/avkastningsindikatorn: 
• Derivatrisk: värdet av derivat kan variera snabbt och hävstång 

via dem kan orsaka förluster som är större än beloppet som 
ursprungligen betalades för det aktuella derivatet. 

• Operativ risk: mänskliga fel eller system- och processfel samt 
otillräckliga förfaranden eller kontroller kan leda till förluster för 
fonden. 

• Likviditetsrisk: fonden kan ha svårt att snabbt köpa eller sälja 
vissa värdepapper, vilket kan påverka fonden ekonomiskt. 

• Kredit-/motpartsrisk: en part med vilken fonden ingår avtal om 
värdepapper kan underlåta att uppfylla sina förpliktelser (t.ex. inte 
betala amortering eller ränta eller avräkna ett derivat) eller gå i 
konkurs, vilket kan exponera fonden mot ekonomisk förlust. 

I avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet ges mer information om alla 
riskfaktorer som gäller för fonden. 
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Avgifter för denna fond 

Avgifterna används till att betala driftkostnaderna för fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa kostnader 
minskar investeringens möjliga avkastning. 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter 
investeringstillfället: 

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximital. I 
vissa fall kan du betala mindre. Du kan få information om dessa 
avgifter från din finansiella rådgivare eller distributör. En 
bytesavgift på högst 0,40 procent kan tas ut vid byte av andelar. 
Siffran för årliga avgifter baseras på ett åtagande från 
investeringsförvaltaren att begränsa andelsklassens årliga 
avgifter under året. Detta åtagande kan dras tillbaka när som 
helst vid förhandsmeddelande till andelsägarna. Denna siffra kan 
variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens 
transaktionskostnader, utom i de fall en tecknings- eller 
inlösenavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar 
i ett annat fondföretag. De exakta avgifterna anges i 
redovisningen för varje år. 
Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och 
kostnader” i prospektet, som du hittar på www.ttint.com. 

Teckningsavgift 0,40 % 

Inlösenavgift 1,00 % 

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras 
eller innan vinsten på din investering betalas ut. 

Avgifter som debiteras fonden under året: 

Årliga avgifter 0,82 % 

Avgifter som debiteras fonden under särskilda 
omständigheter: 

Resultatrelaterad avgift Ingen 

 
Tidigare resultat 

Fonden startade 2020. Eftersom klass B1-andelar inte ännu har resultatuppgifter för ett helt kalenderår saknas det uppgifter som skulle 
kunna ge investerare en bild av tidigare resultat. 

Praktisk information 
• Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited är förvaringsinstitut. 

• Mer information om fonden kan beställas från Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 
54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland (”administratören”). Kopior av prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten på 
engelska (och vissa andra språk) kan beställas utan kostnad från bolaget och investeringsförvaltaren, 62 Threadneedle Street, London, 
EC2R 8HP, Storbritannien. Dokumenten finns även tillgängliga på www.ttint.com. 

• Mer information om förvaltarens ersättningspolicy finns på förvaltarens webbplats https://www.carnegroup.com/resources. En 
papperskopia tillhandahålls utan kostnad på begäran från förvaltarens kontor. Annan praktisk information inklusive priset för varje 
andelsklass i fonden kan fås från administratören. 

• Bolaget är ett öppet investeringsbolag med paraplyfond och rörligt kapital samt separat ansvar mellan delfonderna. Följaktligen ska alla 
ekonomiska förpliktelser som en delfond ådrar sig eller kan tillskrivas dras av från den delfondens tillgångar. Detta dokument beskriver en 
andelsklass i en delfond i bolaget. Huvudprospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för hela bolaget. 

• Observera att skattelagstiftningen i Irland kan inverka på din skattesituation. Det är rekommenderat att begära skatterådgivning. 

• Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med berörda delar av 
prospektet. 

• Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan delfond i bolaget eller en annan klass i fonden, förutsatt att vissa villkor uppfylls och att 
kraven uppfylls för investering i sådana andra klasser eller delfonder som anges i avsnitten ”Byte av andelar” och ”Begränsningar för 
byte” i prospektet. 

• Närmare information om fondens andra andelsklasser finns i prospektet. Du kan få information om vilka klasser som finns till försäljning i 
din jurisdiktion/där du är bosatt från din finansiella rådgivare. 

• Kopior av prospektet, basfakta för investerare, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporter kan beställas utan kostnad från den 
schweiziska representanten, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Ombud för betalning i 
Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich. 

Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn över 
fonden utövas av Irlands centralbank. 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2022. 

  


