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Dokument med nyckelinformation 

TT European Opportunities Long/Short Fund (”Fonden”) 
En delfond av TT International Funds Plc (”Företaget”) 
Klass C2 

➢  Syfte 

 
Detta dokument tillhandahåller nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte ett 
marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens karaktär, risker, 
kostnader och potentiella vinster och förluster, och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. 

➢  Produkt 

 
Namn:  TT European Opportunities Long/Short Fund (”Fonden”) Klass C2 

ISIN:  IE00BJ7W3P71 

PRIIP-produktutvecklare:  TT International Asset Management Ltd 

PRIIP-produktutvecklarens webbplats:  info@ttint.com 

Telefon:  +44 (0) 20 7509 1000 

 
Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av TT International Asset Management Ltd gällande detta dokument 
med nyckelinformation. 

Denna PRIIP är auktoriserad på Irland. 

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited är auktoriserad på Irland och regleras av Irlands centralbank. 

Dokumentet med nyckelinformation gäller per den 1 januari 2023. 

➢  Vad är denna produkt? 

 
Typ: Denna Fond är en UCITS. 

Löptid: Ingen fast löptid. 

Mål: Fondens investeringsmål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt. 

Fonden förvaltas aktivt och investerar i en diversifierad portfölj av både långa och syntetiska korta positioner 
huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som främst omsätts i Europa. 

Under normala marknadsförhållanden investerar Fonden huvudsakligen i aktier eller aktierelaterade värdepapper, 
bland annat i stamaktier, preferensaktier, depåbevis, optioner, CFD-kontrakt, swappar, warranter och konvertibla 
skuldebrev inklusive skuldebrev med låga kreditbetyg (högst 10 procent av Fondens substansvärde får investeras 
i skuldebrev med låga kreditbetyg). 

Upp till 20 % av Fondens substansvärdet får investeras i globalt noterade aktier och aktierelaterade värdepapper 
där TT International Asset Management Ltd (”Investeringsförvaltaren”) anser att det finns goda utsikter till hållbar 
utveckling och som motsvarar ett värde i form av tillgångar och avkastning för att Fonden ska nå sina 
investeringsmål. 

Fonden kan ta både långa och korta positioner och dessa positioner väntas ligga inom ett nettointervall på 60 % 
lång och högst -30 % kort av Fondens substansvärde. 

Korta positioner tas via: terminer (inklusive indexterminer), optioner (inklusive aktieoptioner, optioner på terminer, 
index och EFT:er), spot- och terminskontrakt på valuta, CFD-kontrakt och swappar som kan ge exponering mot 
alla typer av värdepapper i vilka Fonden får investera. 

Fonden kan utnyttja sina positioner för att generera en nominell exponering utöver Fondens substansvärde när det 
beräknas med VaR-metodik i enlighet med centralbankens krav. Hävstång är en investeringsteknik för att få 
exponering mot en tillgång utan att helt äga tillgången. Avsikten är att fondens hävstång under normala 
marknadsförhållanden ska ligga mellan 80 och 200 procent, men den kan ibland vara högre eller lägre än detta. 
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Du kan sälja andelar alla dagar då banker i Dublin och London håller öppet för handel. 

Fonden kan upphävas när som helst vid förhandsmeddelande till Andelsägarna. 

Avsedd icke-professionell investerare: Fonden är lämplig för både professionella och icke-professionella 
kunder, eftersom villkoren är definierade enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (direktiv 
2014/65/EU). 

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehas av dess Förvaringsinstitut som är Northern Trust Fiduciary 
Services (Ireland) Limited. 

Fördelningstyp: Produkten är ackumulerande. 

➢  Vilka är riskerna och vilken avkastning kan jag få? 

 
Riskindikator 

 
Den sammanfattade riskindikatorn är en vägledning till 
risknivån för denna produkt jämfört med andra 
produkter. Den visar risken att produkten tappar värde 
på grund av rörelser på marknaden eller på grund av 
att vi inte kan betala dig. 

Vi har klassificerat denna produkt som 2 av 7 vilken är 
en låg riskklass. 

Detta klassificerar de potentiella förlusterna från 
framtida resultat som en låg nivå och ogynnsamma 
marknadslägen påverkar mycket sannolikt inte vår 
förmåga att betala dig. 

Var medveten om valutarisker. Du får betalningar i 
en annan valuta vilket innebär att den slutliga 
avkastningen beror på växlingskursen mellan de 
två valutorna. Denna risk har inte beaktats i 
indikatorn som visas ovan.  

Mer information om risker som är i sak relevanta för 
produkten och som inte har beaktats i den 
sammanfattade riskindikatorn finns i Fondens 
Prospekt på www.ttint.com. 

Denna produkt inkluderar inte skydd mot framtida 
marknadsresultat vilket innebär att du kan förlora en 
del av eller hela din investering. 

 
Resultatscenarier 

Din avkastning från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingar i framtiden är osäkra 
och kan inte förutsägas exakt. 

De ofördelaktiga, måttliga och fördelaktiga scenarierna som visas är illustrationer med produktens/jämförelsens 
sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas på mycket olika sätt 
i framtiden. 

Stresscenariot visar din avkastning i extrema marknadsförhållanden. 

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar kanske inte alla kostnader som 
du betalar till din rådgivare eller återförsäljare. Siffrorna som visas tar inte din personliga finansiell situation i 
beaktande vilket kan påverka din avkastning. 

 

Exempelinvestering på 10 000 GBP 1 år 5 år 

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela 
din investering.  

Stresscenario Vad du kan få tillbaka efter kostnader 8 000 GBP 7 690 GBP 

Genomsnittlig avkastning varje år -19,96 % -5,11 % 

Ofördelaktigt scenario1 Vad du kan få tillbaka efter kostnader 9 670 GBP 9 790 GBP 

Genomsnittlig avkastning varje år -3,34 % -0,42 % 

 
1  Denna typ av scenario skedde för en investering från 30/4 2021 till 30/9 2022. 
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Måttligt scenario2 Vad du kan få tillbaka efter kostnader 10 120 GBP 11 230 GBP 

Genomsnittlig avkastning varje år 1,21 % 2,34 % 

Fördelaktigt scenario3 Vad du kan få tillbaka efter kostnader 11 780 GBP 13 660 GBP 

Genomsnittlig avkastning varje år 17,82 % 6,44 % 

 

➢  Vad händer om TT International Asset Management Ltd inte kan betala? 

 
I händelse av insolvens av Fonden eller Företaget finns det ingen garanti att Fonden eller Företaget har tillräckliga 
medel för att till fullo betala borgenärer utan säkerhetsrätt. 

➢  Vilka är kostnaderna? 

 
Kostnad med tiden 

Personen som rådger dig om eller säljer dig denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om detta är fallet 
tillhandahåller denna person dig med information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering. 

Tabellerna visar beloppen som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror 
på hur mycket du investeringar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är en illustration 
baserad på ett belopp för en exempelinvestering och olika möjliga investeringsperioder. 

Vi har antagit: 

• Under det första året får du tillbaka beloppet som du har investerat (0 % årlig avkastning) 

• För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger resultat enligt det måttliga scenariot 

• 10 000 GBP investeras 

Exempelinvestering: 10 000 GBP Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år 

Totala kostnader 358 GBP 1 332 GBP 

Årlig kostnadseffekt(*) 3,58 % 2,32 % 

(*)Detta illustrerar hur kostnader reducerar avkastningen varje år över innehavsperioden. Det visar till exempel att om du löser in 
vid den rekommenderade innehavsperioden är din genomsnittliga årliga avkastning beräknad att vara 4,66 % innan kostnader 
och 2,34 % efter kostnader. 

Kostnadssammansättning 

Tabellerna nedan visar effekten varje år av de olika typerna av kostnader på investeringsavkastningen som du kan 
få i slutet av den rekommenderade innehavsperioden och vad de olika kostnadskategorierna innebär. 

Tabellen visar effekten på avkastning per år Om du löser in efter 1 år 

Engångskostnader vid 
teckning eller inlösning 

Teckningskostnader 0,40 % av beloppet du betalar in när du 
tecknar dig för denna investering  

40 GBP 

Inlösningskostnader 1,00 % av investeringen innan den betalas 
ut till dig  

100 GBP 

Löpande kostnader som 
dras varje år 

Förvaltningsavgifter 
och andra 
administrativa eller 
driftskostnader 

1,48 % av värdet på investeringen per år 
Detta är en uppskattning baserad på de 
faktiska kostnaderna över det senaste året. 

148 GBP 

Transaktionskostnader 0,65 % av värdet på investeringen per år 
Detta är en uppskattning av kostnaderna 
när vi köper och säljer de underliggande 
investeringarna för produkten. Det faktiska 
beloppet varierar beroende på hur mycket 
vi köper och säljer. 

65 GBP 

 
2  Denna typ av scenario skedde för en investering från 31/10 2012 till 31/10 2017. 

3  Denna typ av scenario skedde för en investering från 30/4 2016 till 30/4 2021. 
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Extra kostnader som 
dras under särskilda 
förhållanden 

Resultatrelaterade 
avgifter och särskilda 
vinstandelar 

0,01 % Det faktiska beloppet varierar 
beroende på hur väl din investering 
presterar. Uppskattningen av aggregerade 
kostnader ovan inkluderar genomsnittet 
över de senaste 5 åren. Mer information 
om resultatavgifter finns i avsnittet ”Avgifter 
och kostnader” i Prospektet som du hittar 
på www.ttint.com. 

1 GBP 

 

➢  Hur länge ska jag inneha produkten och kan jag ta ut mina pengar i förväg? 

 
Den rekommenderade innehavsperioden: 5 år. 

Fonden är utformad att innehas på medellång till lång sikt och vi rekommenderar att du innehar denna investering 
i minst 5 år. 

Du kan begära att ta ut en del av eller alla dina pengar när som helst. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja 
andelar i delfonden på alla arbetsdagar (enligt Fondens Prospekt). 

Om du löser in i ett tidigt skede ökar det risken för lägre investeringsavkastning eller en förlust. 

➢  Hur kan jag skicka in ett klagomål? 

 
Om du har klagomål om produkten, PRIIP-produktutvecklarens uppförande eller personen som rådger dig om eller 
säljer dig produkten kan du skicka in dessa på följande sätt: 

i.  E-post: ttcomplianceteam@ttint.com 

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

➢  Annan relevant information? 

 
Ytterligare information: Du kan på begäran erhålla kostnadsfria kopior av stadgar, dokument med nyckelinformation 
för investerare och efter publicering, regelbundna rapporter och räkenskaper från Företaget eller 
Investeringsförvaltaren. De finns även tillgängliga på www.ttint.com. 

Tidigare resultat och resultatscenarier: Information om tidigare resultat finns online på www.ttint.com. Tidigare 
resultatscenarier finns på www.ttint.com. 

 


