Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. 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.

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund (”fonden”)
En delfond i Tokio Marine Funds Plc (”bolaget”)
Fonden förvaltas av Bridge Fund Management Limited (”förvaltaren”)
Klass H (CHF) IE00BYYTL300
Mål och placeringsinriktning
Mål
Fonden har som mål att uppnå en avkastning som överstiger TOPIX
Total Return Index (”indexet”) och maximera tillväxt på medellång till
lång sikt genom att investera i börsnoterade aktier i Japan.
Placeringsinriktning
Fonden kommer att konstruera en koncentrerad portfölj bestående av
cirka 20–40 företag som väljs genom bottom-upanalys.
Fonden förvaltas aktivt och investerar främst i börsnoterade aktier
och/eller aktierelaterade värdepapper i företag hemmahörande i Japan
eller företag med en övervägande del av sin affärsverksamhet i Japan.

Ackumulering
Alla intäkter från fonden kommer att ackumuleras och återinvesteras för
dessa ackumulerande andelars innehavares räkning.
Handel
Du kan lösa in dina andelar i fonden varje affärsdag, som är varje dag
(utom lördag och söndag) då banker vanligen har öppet i Irland,
Storbritannien och Japan.
Övrig information
Dessa klasser använder sig inte av valutasäkring.
Investeringsförvaltaren rekommenderar 3–5 års investering i fonden.

Fondens resultat mäts mot indexet, men valet av aktier begränsas inte
av indexet.

Mer information samt fondens fullständiga investeringsmål, inriktning
och strategi hittar du i bolagets prospekt och bilagan om fonden.

Risk/avkastningsprofil
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Lägre risk
Vanligtvis lägre avkastning
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Högre risk

Ytterligare specifika risker med att investera i fonden inbegriper:
Valutarisk
Att investera i tillgångar i en annan valuta än din egen exponerar värdet
på din investering mot den risk som är kopplad till fluktuerande
utländska valutakurser.

Vanligtvis högre avkastning

Historiska data som används vid beräkningen av samlingsindikatorn
kan vara en otillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Denna
indikator är ett förväntat mått på fondens volatilitet. Ju högre en fonds
tidigare volatilitet är, desto högre är siffran på skalan och desto större är
sannolikheten att investerarna i denna fond kan ha gjort förluster såväl
som vinster. Den lägsta siffran på skalan innebär inte att en fond är
riskfri. Fonden har klassificerats som kategori 6 , eftersom denna
kategori bäst beskriver fondens volatilitetsnivå.
Den risk- och avkastningsprofil för fonden som visas garanteras inte
förbli likadan och kan ändras med tiden. Detta innebär att det inte kan
garanteras att fonden alltid kommer att tillhöra samma kategori.
Fonden har en högriskklassning eftersom den investerar i aktier vars
värde med tiden kan gå upp och ned i större utsträckning än vissa
andra investeringar. Följaktligen får en investerare eventuellt inte
tillbaka hela det investerade beloppet och en investering bör endast
göras av personer som kan tåla en förlust på sin investering.
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Koncentrationsrisk
Fonden kan inneha ett begränsat antal investeringar eller kan inneha
koncentrerade positioner, vilket leder till en brist på diversifiering. Om
en enskild investering faller i värde kan det ha en större effekt på
fondens värde än om fonden hade innehaft ett större antal investeringar
eller fler positioner.
Landsrisk
Fonden investerar med fokus på ett enda land vilket ökar risken med att
investera jämfört med en fond som investerar i ett globalt diversifierat
urval av länder.

Operativ risk
Detta innefattar risker som hör ihop med förvaringen av tillgångar. Det
förvaringsinstitut som innehar fondens tillgångar är föremål för
oberoende extern revision och står under myndigheternas tillsyn.

Avgifter för denna fond
Dessa avgifter används för att betala kostnaderna för driften av
fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution.
Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

EJ TILLÄMPLIGT

Inlösenavgift

EJ TILLÄMPLIGT

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I
vissa fall kan du få betala mindre – din ekonomiska rådgivare kan
upplysa om detta. Du kan debiteras en utspädningsavgift vid teckning
eller inlösen av fonden.

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
Årlig avgift

Siffran för årliga avgifter är en uppskattning baserad på förra årets
kostnader, nämligen det år som slutade i december 2021. Denna siffra
kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte:
Resultatrelaterade avgifter
Portföljtransaktionskostnader, förutom när det gäller en tecknings/inlösenavgift som betalas av bolaget vid köp eller försäljning av
andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

0.85%(*)

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

EJ TILLÄMPLIGT

(*) För att hjälpa fonden att minimera sina årliga kostnader
kommer fondens investeringsförvaltare och distributör att påta sig
alla kostnader om fondens totalkostnadsandel överstiger 0,85 %
av fondens substansvärde. Under sådana omständigheter kommer
investeringsförvaltaren/distributören att minska beloppet för sin
årliga avgift genom ett maxbelopp för avgiften.

Mer information om avgifter och avståendet finns i avsnittet
Avgifter och kostnader i prospektet och bilagan om fonden, som
är tillgängliga på
https://www.tokiomarineam.com/uk/ucits/index.html.
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Tidigare resultat är inte någon tillförlitlig indikator på
framtida resultat.
Siffrorna visar hur mycket fondens andelsklasser
ökade eller minskade i värde under varje år.
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*Datakälla: TOPIX Total Return Index (Euro) är föremål för den äganderätt som
innehas av Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE)

Tidigare resultat beräknas utifrån fondens
substansvärde efter avdrag för avgifter.
Fonden lanserades i augusti 2010
Andelsklassens resultat spårar inte indexet i
diagrammet.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.











Substansvärdet per andel i fonden beräknas i japanska yen och betalning och handel kommer att utföras i den relevanta andelsklassens valuta.
Substansvärdet per andel i fonden kommer att publiceras dagligen och finnas på internet på www.euronext.com och uppdateras efter varje
beräkning av substansvärdet.
Fonden lyder under Irlands skattelagar och -förordningar. Beroende på i vilket land du har din hemvist kan detta påverka din investering. Tala
med en rådgivare om du vill ha mer information.
Du har rätt att byta från en fond i bolaget till en annan, vilket kommer att vara föremål för fondens bytesavgift om en sådan avgift tas ut i
framtiden. Styrelsen har för närvarande ingen avsikt att ta ut någon bytesavgift. Se bolagets prospekt och bilagan om fonden för mer information
om hur du byter.
Fondens tillgångar är separerade från andra fonder i bolaget, vilket innebär att en fonds skulder inte kan påverka en annan fond. Mer information
om bolaget finns i prospektet. Prospektet och de periodiska rapporterna är i bolagets namn.
Exemplar av bolagets och fondens prospekt och års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på engelska av handläggaren genom att
kontakta BBH.Dublin.TA@bbh.com.
Förvaltarens aktuella ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt
identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner finns tillgänglig på
https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Ett pappersexemplar av ersättningspolicyn är tillgängligt för investerare kostnadsfritt
på begäran.
Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i
bolagets prospekt och fondbilagan.

Detta bolag godkändes i Irland den 19 mars 2010 och står under tillsyn av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 07/07/2022.
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