Faktablad för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.

Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS
ETF (USD), en delfond i Tabula ICAV (ISIN: IE000DOZYQJ7)
(”delfonden”)
EUR H Dist.
Investeringsförvaltare: Haitong International Asset Management (HK) Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited
Mål och placeringsinriktning
Delfonden är passiv och har som mål att följa utvecklingen av iBoxx MSCI
ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index.
– Delfonden kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål främst genom
att investera i en portfölj av högränteföretagsobligationer i USD med hemvist i
Asien ex-Japan som, så långt det är praktiskt möjligt, återspeglar indexets
sammansättning.
– Delfonden kommer att använda sig av en urvalsstrategi och kommer
därför kanske inte att inneha alla beståndsdelar i indexet och kanske inte
heller i samma proportioner som deras viktning i indexet. När sampling
används kommer investeringsförvaltaren att använda
branschstandardverktyg som är lättillgängliga för alla investeringsfonder som
använder sig av en samplingstrategi.
– Alla indexkomponenter måste vara komponenter i iBoxx MSCI ESG USD
Asia ex-Japan High Yield Capped Index. Indexet är konstruerat på ett sådant
sätt att emittenterna granskas med avseende på ESG-standarder och
produktinvolvering enligt MSCI ESG Researchs definition. Detta inkluderar:
Termiskt kol, vuxenunderhållning, alkohol, spel, tobak, kontroversiella vapen,
kärnvapen, konventionella vapen, civila skjutvapen, kärnkraft, genetiskt
modifierade organismer och rekreationskannabis. Vidare utesluter indexet
emittenter som bryter mot FN:s Global Compact eller andra
anmärkningsvärda kontroverser i samband med allvarlig social eller
miljömässig påverkan. Dessutom tillämpas ESG-tilt– och
momentumfaktorer. Indexet tillämpar ett emittenttak på 3 % och ett sektortak
på 50 %.

Risk och avkastningsprofil
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Indikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på
framtida risk- och avkastningsprofil för andelsklassen.
Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tid.
Den lägsta kategorin (kategori 1) innebär inte att det inte finns någon risk.
Andelsklassen är klassificerad som 4 på grund av typen av investeringar och
frekvensen av prisrörelser, vilken inkluderar nedanstående risker som kan
påverka andelsklassens värde eller exponera den för förluster.
– Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan gå upp eller ned och du
får eventuellt inte tillbaka det investerade beloppet.
– Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär det inte finns tillräckligt många
köpare eller säljare för att delfonden enkelt ska kunna sälja eller köpa
investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten ger några utfästelser
om eller ställer några prognoser gällande likviditet.

– Delfondens andelsklass kommer att dela ut utdelning kontant en gång
per halvår.
– Denna delfond kanske inte är lämplig för kortsiktiga investeringar.
– Andelsklassen är denominerad i EUR, delfondens basvaluta är i USD.
– Under normala förhållanden kan auktoriserade deltagare handla med
aktier direkt med delfonden. Andra investerare kan dagligen handla med
aktier genom en mellanhand på börser där aktierna handlas.
För mer information om Delfondens aktieklass, se tillägget för delfonden
och prospektet för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna på
tabulaim.com.

– Motpartsrisk: Delfonden kan drabbas av förluster om ett institut som
tillhandahåller tjänster som t.ex. förvaring av tillgångar eller agerar som
derivatmotpart blir insolvent.
– ESG-screening: Screeningkriterierna för miljö, sociala frågor och
styrning är inbäddade i indexurvalsprocessen, som syftar till att utesluta
obligationer som emitterats av företag som är involverade i vissa
verksamheter. Investeringsförvaltaren är inte ansvarig för att övervaka
screeningprocessen eller bekräfta att alla obligationer som klarar
screeningprocessen är utgivna av företag med adekvata miljömässiga,
sociala eller styrningsstandarder.
– Kreditrisker: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden
kan inte betala inkomst eller återbetala kapital till delfonden vid
förfallodagen.
– Risk för högavkastande värdepapper: Priserna på högränteobligationer
är sannolikt mer känsliga för negativa ekonomiska förändringar eller
enskilda emittenters utveckling än värdepapper med högre kreditbetyg,
vilket kan leda till att högränteemittenter inte kan fullgöra sina kapital–
och räntebetalningsskyldigheter. Sekundärmarknaden för värdepapper
med hög avkastning kan vara mindre likvid än marknaderna för
värdepapper av högre kvalitet.
– Risk för tillväxtmarknader: emittenter från tillväxtmarknader är i
allmänhet mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än
utvecklade marknader. Andra faktorer inkluderar en större "likviditetsrisk",
restriktioner för investeringar eller överföring av tillgångar,
utebliven/försenad leverans av värdepapper eller betalningar till fonden och
hållbarhetsrelaterade risker.
För mer information om riskerna för delfonden, se tillägget för delfonden
och prospektet för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna på
tabulaim.com.

Indexet är immateriell egendom som tillhör indexleverantören. Indexleverantören sponsrar inte och stöder inte aktivt andelsklassen. Se delfondens
informationsbroschyr för en fullständig friskrivelse.

Avgifter för den här andelsklassen
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
Teckningsavgift: Ingen*
Inlösenavgift: Ingen*
Avgifter som debiteras delfonden under ett år
Förvaltningsavgifter: 0.65%
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift: Ingen

Pågående avgifter har inte baserats på en beräkning i efterhand eftersom
delfonden lanserades för mindre än ett kalenderår sedan. Löpande avgifter
har därför uppskattats baserat på den förväntade totala avgiften som
kommer att tas från delfondens tillgångar under ett år, i enlighet med
delfondens tillägg. Det exkluderar portföljtransaktionskostnader och skatter
eller tullavgifter för återbalansering av portföljen, förutom när det gäller en
ingångs- / utträdesavgift som betalas av delfonden när man köper eller
säljer andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar om någon.
Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” och
bilaga, som finns på tabulaim.com.

* Gäller ej investerare på sekundärmarknader. Investerare på
sekundärmarknader (som köper eller säljer andelar på en börs) kan
debiteras vissa avgifter av sina aktiemäklare. Information om sådana
eventuella avgifter kan erhållas från aktiemäklarna i fråga. Godkända
parter som handlar direkt med delfonden betalar transaktionskostnader
relaterade till teckning och inlösen.

Tidigare resultat
– Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
– Delfonden lanserades den 02.09.2021.
– Andelsklassen lanserades den 17.11.2021.
– Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och
inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna.
Den här tabellen har medvetet lämnats tom eftersom tillgängliga
resultatuppgifter motsvarar mindre än ett års tid.
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Praktisk information
– Förvaringsinstitut är HSBC Continental Europe.
– Ytterligare information om delfonden och andelsklassen kan erhållas från den senaste finansiella års- och halvårsrapporten på engelska och vissa
andra språk. Dessa finns, tillsammans med uppgifter för underliggande investeringar för andelsklassen och senaste substansvärde per andel, på Tabulas
webbplats tabulaim.com. Du kan också ringa +44 20 3909 4700 eller kontakta din finansiella rådgivare eller mäklare.
– Delfonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.
– Förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av varje uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av prospektet och tillägget för fonden.
– Andelsklassens indikativa intradagssubstansvärde finns på www.deutsche-boerse.com.
– Delfonden är en del av Tabula ICAV, ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning med separerat ansvar mellan delfonder. Tillgångarna och
skulderna för varje delfond i Tabula ICAV är enligt lag separerade från varandra och investerares och långivares rättigheter i förhållande till en delfond ska
normalt begränsas till tillgångarna för delfonden i fråga. Tabula ICAV består av flera delfonder som var och en emitterar en eller flera andelsklasser. Det
här dokumentet har sammanställts för en specifik andelsklass. Informationsbroschyren samt finansiella års- och halvårsrapporter utarbetas för Tabula
ICAV.
– Endast auktoriserade aktörer kan byta till andelar i en annan andelsklass för delfonden eller en annan delfond för Tabula ICAV.
– Mer information om förvaltarens ersättningspolicy finns på https://kbassociates.ie. En papperskopia av ersättningspolicyn kommer att tillhandahållas
kostnadsfritt på begäran.

Denna delfond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.
Haitong International Asset Management (HK) Ltd. är auktoriserat och reglerat av Securities and Futures Commission i Hongkong.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 17/11/2021.

