CENTRAL INVESTORINFORMATION

Epoch Investment Partners, Inc.

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.

Epoch Global Choice Fund ("fonden")
GLOBAL CHOICE B INSTL USD (IE00B965D461)
en fond i Epoch Investment Funds plc
Denne fond forvaltes af Epoch Investment Partners, Inc.

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
Investeringsmål
Fonden søger at opnå langsigtet kapitalvækst med en lavere volatilitet
end gennemsnittet ved at investere i globale selskaber med fine
risk/reward-profiler.

Investeringspolitik
Fonden investerer typisk i en koncentreret portefølje (20-35 selskaber)
med lange positioner i globale egenkapitalinstrumenter (f.eks.
selskabsaktier), som er noteret eller handles på kontrollerede markeder
og børser. Fonden kan investere i globale selskaber på tværs af et udvalg
af markedskapitaliseringer og sektorer, herunder en mindre investering i
selskaber på nye vækstmarkeder. Selskaberne udvælges ud fra deres
vækstpotentiale, og om de konsekvente er i stand til at skabe fri likviditet
og allokere den på en intelligent måde til gavn for aktionærerne. Disse
selskaber er typisk mindre volatile, da de konsekvent er i stand til at
skabe
og
øge

likviditet. Fonden kan have både USD-denominerede værdipairer og
ikke-USD-denominerede værdipapirer.

Fondsvaluta

Afdelingens referencevaluta er USD.

Indtægt

Indtægterne fra fonden udbetales ikke, men geninvesteres i stedet med
henblik på at øge værdien af Deres investering.

Investeringshorisont

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, der
planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.

Tegning og indløsning

De kan købe og sælge aktier i fonden på alle dage, hvor bankerne i Irland
og børsen New York har åbent.

RISK/REWARD-PROFIL
Lavere risiko
risiko

Potentielt lavere afkast

Højere
Potentielt højere afkast

Hvorfor er denne afdeling i denne kategori?

Afdelingens kapital er ikke garanteret. Afdelingen investeres i finansielle
markeder og anvender teknikker og instrumenter, som kan have
forskellige udsving, således at der kan opstå gevinster eller tab.

Er der andre specifikke risici?
Investeringsrisiko - fonden investerer i værdipapirer globalt,
Denne risikoindikator er baseret på historiske data og giver ikke
nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.
Den laveste kategori er ikke en risikofri investering.
Risk/reward-kategorien kan ændres over tid og garanteres ikke.
Deres investering i fonden er ikke garanteret. Fonden investeres i
finansielle aktiver og instrumenter og anvender finansielle teknikker,
som kan haveforskellige udsving, således at der kan opstå gevinster eller
tab.
En kategori 1-fond er ikke en risikofri investering - risikoen for at miste
Deres penge er lille, men chancen for gevinst er også begrænset. Med en
kategori 7-fond, er risikoen for at miste Deres penge høj, men der er
også chance for en stor gevinst. Skalaen med de syv kategorier er en
kompleks skala, hvor 2 f.eks. ikke er dobbelt så risikabel som 1.

aktiekurserne kan stige eller falde på grund af en række faktorer, der
påvirker de globale aktiemarkeder.

Koncentrationsrisiko - fondens investeringer er koncentreret i USA.
Det betyder, at fonden kan blive mere følsom over for værdiudsving som
følge af negative økonomiske eller forretningsmæssige forhold i USA.
Fonden kan være udsat for en højere grad af risiko og volatilitet end en
fond, der følger en mere diversificeret strategi.

Valutarisko - fonden er denomineret i USD, men kan have aktiver, som

er denomineret i andre valutaer. Værdien af Deres aktier kan stige og
falde som følge af ændringer i kurserne mellem disse valutaer.
De kan læsere mere om risici i afsnittet "Risikofaktorer" i prospektet.

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 angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. De kan i
visse tilfælde betale mindre. De kan få yderligere oplysninger om dette
hos Deres finansielle rådgiver. Der opkræves for øjeblikket ikke sådanne
gebyrer.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der sluttede
december 2015. Dette tal justeres med de indførte budgetændringer for
2014. Dette tal kan variere fra år til år. Det ekskluderer:

Indtrædelsesgebyr

5,00 %

Udtrædelsesgebyr

3,00 %

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres, og før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer, der afholdes af fonden over et år
Løbende gebyrer

0,80 %

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

ingen

■ Resultatafhængige gebyrer
■ Omkostningerne ved porteføljetransaktioner med undtagelse af et
ind-/udtrædelsesgebyr, der betales af investeringsinstituttet, når
der købes eller sælges aktier/andele i et andet institut for kollektiv
investering, er udeladt.
Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, bedes De læse
afsnittet Gebyrer i prospektet, som kan rekvireres hos Epoch Investment
Partners på følgende e-mailadresse:
ClientServicesGroup@eipny.com eller hos State Street Fund Services på
følgende e-mailadresse: EpochlS@statestreet.com.

TIDLIGERE RESULTATER
Tidligere resultater er ikke nogen pålidelig indikator for fremtidige
resultater.

% ■ GLOBAL CHOICE B INSTL USD (IE00B965D461)

Afdelingen blev lanceret i marts 2013 og aktieklassen den 13/10/2014.
De tidligere resultater er beregnet i USD og udtrykkes som en procentvis
ændring i afdelingens indre værdi ultimo hvert år.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Depositar:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78
Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Irland

Epoch Investment Funds plc

Denne centrale investorinformation beskriver en fond i selskabet Epoch
Investment Funds plc. Der udarbejdes prospekt og periodiske rapporter
for hele selskabet.

Dokumenter og yderligere oplysninger

Kopier af prospektet for fonden og Epoch Investment Funds plc samt
andre oplysninger, herunder om, hvordan De kan købe og sælge aktier,
kan rekvireres hos Epoch Investment Partners på følgende
e-mailadresse: ClientServicesGroup@eipny.com.
Eller ved henvendelse til State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78
Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 Irland: Telefon: + 353 1 242 5431
Fax: +353 1 438 9542 E-mail: EpochlS@statestreet.com.
Dette dokument er tilgængeligt på engelsk.

Aktiekurser

De seneste offentliggjorte aktiekurser i fonden kan fås på Bloomberg,
Morningstar og Reuters eller i den normale arbejdstid hos State Street
Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,
Irland ved at sende en e-mail til: price.publication@statestreet.com eller
Epoch Investment Funds plc ClientServicesGroup@eipnv.com.

Fondsadskillelse

Epoch Investment Funds plc er en paraplyfond med adskilt hæftelse
mellem afdelingerne. Dette betyder, at fondens beholdninger i henhold
til irsk lov fastholdes separat fra beholdninger i andre af Epoch
Investment Funds plc's afdelinger, og Deres investering i fonden
påvirkes ikke af eventuelle krav rettet mod en anden afdeling i Epoch
Investment Funds plc.

Ret til ombytning

Med forbehold for de restriktioner, der gælder for investorernes
valgbarhed for en bestemt aktieklasse, kan en investor til enhver tid
ombytte sine aktier i en klasse til aktier i en anden klasse. Der henvises
til prospektet, hvis De ønsker yderligere oplysninger.

Skat

Irsk skattelovgivning kan påvirke Deres personlige skattemæssige
stilling.

Ansvar

Bestyrelsesmedlemmerne i Epoch Investment Funds plc kan kun drages
til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende,
unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i
prospektet for Epoch Investment Funds plc. Denne fond er godkendt af
den irske centralbank. Epoch Investment Partners, Inc er godkendt i USA
og reguleres af United States Securities and Exchange Commission.

Denne afdeling er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. Epoch Investment Partners, Inc. er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank. Denne
centrale investorinformation er korrekt pr. 16/02/2016.

