Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå
fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

M&G (Lux) Asian Fund

en afdeling i M&G (Lux) Investment Funds 1
USD Klasse A – Akkumulerende aktier ISIN-nr. LU1670618344

Forvaltet af M&G Luxembourg S.A.

Mål og investeringspolitik

Risk og reward-profil

Fonden søger at give en kombination af kapitalvækst og indtægter for at levere et
afkast, der er højere end afkastet på aktiemarkedet i Asien/Stillehavsområdet
(eksklusive Japan) set over en femårig periode.
Kerneinvestering: Mindst 80 % af fonden investeres i aktier i virksomheder, der
er hjemmehørende i eller har størstedelen af deres forretningsaktiviteter i AsienStillehavsområdet (eksklusive Japan). Fonden kan investere i China A-aktier via
Shanghai-Hong Kong Stock Connect samt Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Andre investeringer:Desuden kan fonden investere i likvide midler eller aktiver,
der hurtigt kan omsættes til likvide midler.
Derivater: Fonden kan anvende derivater for at reducere risici og fondens
forvaltningsomkostninger.
Strategi i korte træk: Investeringsforvalteren investerer i aktier i virksomheder,
hvor de langsigtede udsigter anses for at være undervurderede. Aktievalget
styres ud fra en grundig analyse af de enkelte virksomheder med specifikt fokus
på deres indtjeningsniveau, praksis for deres virksomhedsledelse samt
værdiansættelsen af deres aktier. Investeringsforvalteren vælger aktier med
udprægede indtjeningsprofiler for dermed at opbygge en fond, der potentielt set
kan klare sig under en række forskellige markedsforhold.
Benchmark:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Benchmarket er en komparator, som kan anvendes til at måle fondens resultater.
Det er et indeks med nettoafkast, som omfatter udbytte efter fradrag af
udbyttebeskatning. Indekset er blevet valgt som fondens benchmark, da det
genspejler omfanget af fondens investeringspolitik. Benchmarket anvendes
udelukkende til at måle fondens resultater og indskrænker ikke opbygningen af
fondens portefølje.
Fonden forvaltes aktivt. Investeringsforvalteren har fuldstændig frihed til at
bestemme, hvilke investeringer fonden skal eje, fastholde og sælge. Fondens
beholdning kan afvige væsentligt fra benchmarkets bestanddele.
For uafdækkede og valutaafdækkede aktieklasser er benchmarket vist i
aktieklassens valuta.

Lav risiko

Følgende oplysninger kan findes på M&G-webstedet:
￭ En forklaring af nogle udtryk, der bruges i dette dokument: https://
docs.mandg.com/docs/glossary-master-dk.pdf
￭ Prospektet inklusive fondens mål og investeringspolitik.
Øvrige oplysninger
De kan købe og sælge aktier i fonden på alle børsdage. Ordrer, der modtages før
13.00 (Luxembourg-tid), ekspederes til den pågældende dagskurs.
Eventuelle indtægter fra fonden bliver lagt til værdien af Deres investering.
Ud over de gebyrer, der angives i afsnittet om gebyrer, pådrager fonden sig
omkostninger ved porteføljetransaktioner, der betales ud af fondens aktiver.
Dette kan påvirke Deres afkast betydeligt.
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Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at
trække deres penge ud inden for 5 år.
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￭ Den ovenstående risk/reward-indikator er baseret på simulerede historiske data
og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for aktieklassens fremtidige
risikoprofil. Denne aktieklasse er henført til risikoklasse 6, da den historisk set har
udvist store stigninger og fald i værdi.
￭ Det garanteres ikke, at det viste risikotal forbliver uændret, og det kan ændre sig
med tiden.
￭ Det laveste risikotal er ikke ensbetydende med en risikofri investering.
De største risici, der kan indvirke på resultatet, er anført nedenfor:
￭ Værdien af og indtægter fra fondens aktiver vil både falde og stige. Dette vil få
værdien af Deres investering til at falde såvel som stige. Der er ingen garanti for,
at fonden opnår sit mål, og De risikerer at få mindre tilbage end Deres oprindelige
investering.
￭ Investering i nye vækstmarkeder indebærer en større risiko for tab som følge af
faktorer som blandt andet større politiske, skattemæssige, økonomiske,
valutamæssige, likviditetsmæssige og lovgivningsmæssige risici. Der kan være
vanskeligheder med at købe, sælge, opbevare eller vurdere investeringer i
sådanne lande.
￭ Fonden kan eksponeres for forskellige valutaer. Valutakursudsving kan påvirke
værdien af Deres investering i negativ retning.
￭ Fonden kan investere i China A-aktier. Investeringer i aktiver fra Kina er
underlagt ustabile politiske, tilsynsmæssige og økonomiske forhold, hvilket kan
medføre vanskeligheder ved salg af eller indsamling af indtægter fra disse
investeringer. Derudover foretages sådanne investeringer via Stock Connectsystemerne, som kan være mere følsomme over for clearing-, betalings- og
modpartsrisiko. Disse faktorer kan medføre, at fonden lider tab.
￭ Under exceptionelle omstændigheder, hvor aktiver ikke kan værdiansættes med
rimelighed eller skal sælges med en stor rabat for hurtigt at skaffe kontanter, kan
vi midlertidigt suspendere fonden i alle investorers bedste interesse.
￭ Fonden kan tabe penge, hvis en modpart, som den gør forretninger med,
undlader eller er ude af stand til at betale sin gæld til fonden.
￭ Operationelle risici som følge af fejl i bl.a. transaktioner, værdiansættelse,
regnskabsføring og regnskabsaflæggelse kan også påvirke værdien af Deres
investeringer.
Yderligere detaljer om de for fonden gældende risikofaktorer findes i fondens
prospek på www.mandg.dk/literature

Tidligere resultater
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Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

1,80%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Intet

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb, og i visse
tilfælde betaler De muligvis mindre. De kan få oplyst de gebyrer, der gælder for
Deres investering, ved at kontakte Deres finansielle rådgiver, distributør eller, hvis
De har investeret direkte hos os, kan De kontakte os vha. oplysningerne, der
findes i afsnittet med praktiske oplysninger.
Ovenstående tal for løbende gebyrer er et skøn over gebyrerne på grund af en
ændring i gebyrstrukturen, som træder i kraft 1. oktober 2020.
Tallet for løbende gebyrer kan variere fra år til år og inkluderer ikke omkostninger
ved porteføljetransaktioner. Revisionsgebyrer og depottransaktionsgebyrer
afholdes af M&G, indtil fondens størrelse overstiger 200 millioner euro. Nærmere
oplysninger om gebyrerne findes i fondens årsberetninger for de enkelte
regnskabsår.
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M&G (Lux) Asian Fund
Referentie-index

￭ Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.
￭ Tidligere resultater er blevet beregnet inklusive skat, de løbende gebyrer og det
resultatbetingede honorar, men eksklusive indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer.
￭ Fonden blev lanceret 26 oktober 2018 og USD Klasse A akkumulerende lanceret
26 oktober 2018.
￭ Tidligere resultater frem til lanceringen af aktieklassen er resultaterne for
aktieklassen US Dollar Class A Accumulation i M&G Asian Fund, der blev
sammenlagt med denne aktieklasse.
￭ Benchmarkresultatet beregnes i USD.
Benchmark:
01 januar 2011 til 30 juni 2011 - MSCI AC Far East ex Japan Gross Return Index
01 juli 2011 til 25 oktober 2018 - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Gross Return
Index
26 oktober 2018 til 31 december 2020 - MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return
Index

For yderligere oplysninger om gebyrer henvises De til de pågældende afsnit i
Prospektet på www.mandg.dk/literature
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Praktiske oplysninger
Depositaren er State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
De kan få flere oplysninger om denne fond ved at gå til www.mandg.dk/literature, hvor De finder en kopi af Prospektet, stiftelsesoverenskomsten og den seneste
års- eller halvårsinvesteringsberetning og årsregnskabet. Disse dokumenter er på engelsk og kan rekvireres gratis. På vores websted kan De også finde andre
oplysninger, som f.eks. aktiekurser.
Denne fond er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg, hvilket kan få indvirkning på Deres personlige skattemæssige stilling. De bør kontakte en rådgiver for at
få flere oplysninger.
M&G Luxembourg S.A. drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller i uoverensstemmelse med de relevante dele i
fondens Prospekt.
Denne fond er en underfond af M&G (Lux) Investment Funds 1, en paraplyfond etableret som Société d’investissement à capital variable (SICAV). Prospektet samt
års- og halvårsinvesteringsberetninger og årsregnskabet omfatter oplysninger om alle underfondene i M&G (Lux) Investment Funds 1.
Hver enkel underfonds aktiver i paraplyinvesteringsforeningen SICAV er adskilt ved lov. Det betyder, at aktiverne udelukkende tilhører den pågældende underfond
og ikke må stilles til rådighed til betaling af en anden underfonds eller paraplyinvesteringsforeningens (SICAV) forpligtelser.
De kan ombytte til andre underfonde i M&G (Lux) Investment Funds 1. Et indtrædelsesgebyr kan være gældende. Oplysninger om ombytning findes i fondens
prospekt eller ved at ringe til M&G’s kunderådgivning på +352 2605 9944
Der kan være andre aktieklasser for fonden som angivet i det relevante prospekt.
Hvis De ønsker at læse de seneste oplysninger om den aflønningspolitik, der gælder for M&G Luxembourg S.A., herunder en beskrivelse af, hvordan aflønning og
goder beregnes, aflønningsudvalgets sammensætning, samt hvilke personer der er ansvarlige for tildeling af aflønning og goder, kan De finde disse på
www.mandg.dk/remuneration. De kan gratis rekvirere en papirkopi af disse oplysninger, hvis De ønsker det.

Fonden er godkendt i Luxembourg og underlagt Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A. er autoriseret i
Luxembourg af CSSF.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 15 februar 2021.

