Faktablad med basfakta för investerare : Detta faktablad riktar sig till investerare och
innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Detta 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.
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Guinness Asian Equity Income Fund endelfond i Guinness Asset Management Funds plc
Mål- och placeringsinriktning
Fonden strävar efter att öka det belopp du investerar under ett
antal år. För att göra detta investerar fonden i andelar i olika
företag som bedriver verksamhet i Asien. Fonden kommer
typiskt att investera i minst fyra olika länder. Fonden anses
vara aktivt förvaltad med hänvisning till MSCI AC Pacific Ex
Japan-indexet (”Benchmark”) på grund av det faktum att den
använder
benchmarken
enbart
för
prestationsjämförelsessyften. Benchmark används inte för att

definiera fondens portföljsammansättning eller som ett
resultatmål och fonden kan investeras helt i värdepapper som
inte utgör del av benchmarket. Alla eventuella intäkter till
fonden kommer att återinvesteras för att öka värdet på din
investering. Du kan sälja din investering på alla bankdagar på
Irland. Rekommendation: denna fond lämpar sig förmodligen
inte för investerare som vill dra sig ur inom fem år.
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Risk- och avkastningsindikatorn visar fondens potentiella risk
och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell
avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar.
Det skuggade området i tabellen visar fondens rankning.
Fonden är rankad som en fond med högre risk eftersom dess
pris har uppvisat höga fluktuationer historiskt sett. Detta
bygger på resultat av tidigare investeringar och du bör tänka på
att fonden kan utvecklas annorlunda i framtiden och att dess
gradering kan komma att ändras, Historiska data är inte alltid

en tillförlitlig indikering för framtiden. Vänligen beakta att även
fonder med låg rankning kan innebära att du förlorar pengar.
Utöver den risknivå som anges av indikatorn, finns det även
andra risker med denna fond. Fonden investerar främst i
andelar och värdet på dessa kan minska eller öka pga. en rad
olika faktorer som t.ex. företagets resultat och börsmarknaden
samt svängande valutakurser. Värdet på din investering kan
öka eller minska och kanske blir din utdelning mindre än det du
har investerat. Mer information om risker finns i prospektet.

Denna fond är auktoriserad i Irland och reglerad av den irländska centralbanken. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och reglerat av den irländska
centralbanken.
Denna nyckelinvesterarinformation är korrekt per 14 februari 2020.
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Avgifter
De avgifter du betalar används för att driva fonden, inklusive
kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som
investeringstillfället.
Teckningsavgift
Inlösenavgift

debiteras

före

eller

efter
Inget
2,00%

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

0,99%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Inget

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximala
siffror. Detta är det maximala belopp som kan tas ut av dina
pengar innan de har investerats respektive innan behållning av
investering har betalats ut. I vissa fall betalar du mindre - din
finansiella rådgivare kan berätta mer om saken. Du slipper
inlösenavgift om du behåller din investering i minst 30 dagar.
De årliga avgifterna är baserade på utgifter för 2019. Detta
belopp kan variera från år till år. Den innefattar inte portföljens
transaktionskostnader. För mer information om avgifter, se
avsnitt 3 i fondens prospekt som finns på
www.guinnessfunds.com\pdfdocuments\prospectus.pdf

Tidigare resultat
30
21,2 22,5

20
10
0
-10
-11,2-10,2

-20

Grafen visar årligt resultat i EUR för fonden med ett
lanseringsdatum: 08/05/2017
Tidigare resultat är inte en indikator för framtida resultat.
Resultaten har beräknats efter fondens fortlöpande utgifter
men avspeglar inte kostnader för tecknings- och
inlösenavgifter,
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Praktisk information
Depositarie: JP Morgan Bank (Ireland) PLC är depositariet för
denna fond.
Mer information: Mer information får du kostnadsfritt från
administratören eller på webbplatsen
www.guinnessfunds.com. Denna information innehåller de
fullständiga prospekten och de senaste årsrapporterna/
halvårsrapporterna på engelska och tyska. Prospektet och
rapporterna gäller alla delfonder och paraplyfonden. Det
senaste priset finns på webbplatsen www.guinnessfunds.com.
Detaljer om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy,
inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur
ersättningar och förmåner beräknas finns på https://
www.linkassetservices.com/what-we-do/funds-solutions/irishmanagement-company och en papperskopia av denna
ersättningspolicy finns kostnadsfritt för investerare på begäran.
Praktisk information: Fondens administratör är Link Fund
Administrators (Ireland) Ltd, 2 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland e-post dublinta@linkgroup.ie

Skattelagstiftning: Fonden är underställd irländsk
skattelagstiftning. Detta kan påverka din personliga
skatteställning.
Ansvarsdeklaration: Link Fund Manager Solutions (Irland)
Limited kan endast hållas ansvariga för tillkännagivanden i
detta dokument som är missledande, falska eller inte stämmer
överens med de relevanta delarna i prospektet för denna fond.
Fondinformation: Fonden är en delfond i Guinness Asset
Management Funds plc ("paraplyfonden"). Enligt irländsk lag
råder det segregerad ansvarsskyldighet mellan delfonder.
Detta innebär att tillgångarna hos en delfond inte får användas
för att uppfylla ansvarsskyldigheten hos en annan delfond, Du
kan växla till en annan andelsklass, antingen i denna fond eller
någon av de övriga delfonderna i denna paraplyfond, under
förutsättning att du berättigad att investera i denna klass.
Ingen avgift tas ut om du byter, Information om hur du byter får
du från administratören.

Denna fond är auktoriserad i Irland och reglerad av den irländska centralbanken. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och reglerat av den irländska
centralbanken.
Denna nyckelinvesterarinformation är korrekt per 14 februari 2020.
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