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

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
Fonden er en afdeling i Capital International Fund (CIF). Fonden forvaltes af Capital
International Management Company Sàrl, en del af Capital Group.

Klasse
ISIN

B JPY
LU1029763395

Mål og investeringspolitik
Fonden søger at opnå langsigtet kapitalvækst
ved normalt at investere i selskaber
hjemmehørende i og/eller med primært
forretningssted i Japan.
Væsentlige træk
Fonden investerer primært i aktier fra
japanske selskaber, som er godkendt til

officiel notering eller handles på andre
regulerede markeder. Den forvaltes for hver
enkelt aktie uden reference til
indeksvægtning. Den fokuserer på investering
i selskaber med langsigtet vækstpotentiale.
Fonden anvender ikke short-selling eller
gearing.

Investorer kan købe og sælge aktier i fonden
dagligt. Fonden egner sig muligvis kun til
langsigtet investering.
Udbytte
Klassens aktier er akkumulerende, og der er
ingen udlodning af udbytte.
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Lavere risiko
Potentielt lavere afkast
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Højere risiko
Potentielt højere afkast

Fonden vurderes til 6 som følge af arten af
dens investeringer, som kan indebære
nedennævnte risici. Disse faktorer kan
enkeltvis eller kombineret indvirke på værdien
af fondens investeringer eller udsætte fonden
for tab.
• Aktierisiko: Kurserne på aktier kan falde
som følge af visse begivenheder, herunder
begivenheder, der direkte vedrører de
selskaber, hvis værdipapirer ejes af fonden,
den generelle markedsudvikling, lokale,

Historiske data, som anvendes til beregning af denne indikator, er ikke nødvendigvis en
pålidelig indikator for fremtiden. Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig
med tiden. Den laveste kategori er ikke risikofri.

regionale eller globale politiske, sociale
eller økonomisk ustabile forhold og
valutaudsving.
• Likviditetsrisiko: Nogle værdipapirer,
primært unoterede værdipapirer og/eller
værdipapirer, som handles på OTCmarkeder, vil under visse omstændigheder
ikke blive handlet hurtigt nok på markedet
til at undgå tab.
• Driftsrisiko: Fonden kan investere på
markeder med afviklingssystemer, der er

dårligere organiserede end på
udviklingsmarkederne. Afviklingen kan
forsinkes, og likvide midler eller
værdipapirer tilhørende fonden kan
bringes i fare.
• Modpartsrisiko: Andre finansielle
institutioner yder tjenester for fonden i
form af depotopbevaring af aktiver eller
som modpart i finansielle kontrakter såsom
afledte instrumenter. Der er risiko for, at
modparten ikke opfylder sine forpligtelser.
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Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens
drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres
investerings potentielle vækst. De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er det maksimum,
som kan trækkes fra din kapital. I visse tilfælde betaler du mindre og skal kontakte din
økonomiske rådgiver eller distributør herom.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr
5.25%
Udtrædelsesgebyr
Intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt
kan fratrækkes, før midlerne investeres /
før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer
1.66%
Gebyrer afholdt af fonden under visse
særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar
Intet

De løbende gebyrer er baseret på udgifter for de seneste 12 måneder. Beløbet kan variere fra år
til år. Det omfatter ikke porteføljetransaktionsomkostninger, som påvirker afkast.
Yderligere oplysninger om gebyrer samt eventuel udgiftsbegrænsning fremgår af afsnittet
"Udgifter" i prospektet og seneste års- eller halvårsrapporter på capitalgroup.com/
international.

Tidligere resultater
Fonden blev lanceret i 2006 og denne
aktieklasse i 2006.

% B JPY

Afkastet beregnes i JPY efter alle løbende
gebyrer men uden indregning af
indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer.
Tidligere resultater er ingen garanti for
fremtidige resultater.
2012 - 2013: Klassen var inaktiv i løbet af
denne periode.

Praktiske oplysninger
Om transaktioner
Enkeltpersoner opfordres til at investere med hjælp fra en rådgiver, som kan hjælpe med
tegning, ombytning og indløsning. Enkeltpersoner, som ønsker at investere direkte, skal kontakte
os for at få udleveret en kontoåbningsformular og transaktionsbestillingsformular. Investorerne
kan udskifte deres aktier i fonden med aktier i samme eller en anden afdeling i
paraplystrukturen, forudsat at visse krav, der er anført i prospektet, er opfyldt.

Meddelelser
Fonden er hjemmehørende i Luxembourg.
Dine skattemæssige konsekvenser afhænger
af din skattemæssige status i dit bopælsland.
Kontakt din rådgiver for yderligere
oplysninger.

Yderligere oplysninger
Prospektet, seneste års- og halvårsrapporter (fås gratis på engelsk), øvrige aktieklasser og
seneste daglige kurser findes på capitalgroup.com/international. Denne fond er en afdeling af
CIF, en paraplystruktur, der omfatter forskellige afdelinger. Dette dokument er specifikt for den
fond og aktieklasse, der er anført i starten af dette dokument. Prospektet, års- og
halvårsberetningerne er udarbejdet for paraplystrukturen. Hver fonds aktiver og passiver er i
henhold til loven adskilt, hvilket betyder, at ingen individuel fond kan holdes ansvarlig med sine
aktiver for en anden fonds passiver inden for paraplystrukturen. Læs mere om den opdaterede
aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og
fortjeneste beregnes, identiteterne af de personer, der er ansvarlige for tildelingen af aflønning
og fortjeneste, herunder aflønningsudvalgets sammensætning, hvis et sådant udvalg findes, på
https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. På anmodning gøres en kopi af
aflønningspolitikken tilgængelig vederlagsfrit i trykt form.

Capital International Management Company
Sàrl drages kun til ansvar for oplysninger i
dette dokument, hvis de er vildledende,
unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med
de relevante dele i fondens prospekt.
Depositar
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Kontakt
Capital Group Investor Services
Gratisnummer: 00 800 243 38637 i EU og Schweiz (9.00 til 18.00 CET).
Uden for EU og Schweiz: tlf. +352 46 26 85 611 eller fax +352 46 26 85 432.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 11 februar 2019.
Capital International Fund er godkendt i Luxembourg og kontrolleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg).

