Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds.
Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ATLAS Global Infrastructure Fund (the Fund): Series B EUR Unhedged Share Class (INC)
ISIN: IE00BKTZQN06
een subfonds van ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV (the ICAV)
Het fonds wordt beheerd door KBA Consulting Management Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei op de
middellange tot lange termijn te realiseren.
Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van beursgenoteerde
infrastructuuraandelen, ofwel rechtstreeks op de markt waar de bedrijven
gevestigd zijn ofwel indirect via aan aandelen gerelateerde effecten.
Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingen worden niet
geselecteerd aan de hand van een benchmark. De resultaten van het
fonds worden vergeleken met de G7-inflatie +5% ("de benchmark").
De portefeuille biedt blootstelling aan wereldwijde bedrijven die
infrastructuurgerelateerde activiteiten uitoefenen in diverse sectoren,
waaronder elektriciteits-, gas- en waterbedrijven, transport,
communicatie en gemeenschaps- en sociale infrastructuur.
Aandeleneffecten omvatten gewone en preferente aandelen. Aan
aandelen gerelateerde effecten omvatten Global en American
Depository Receipts die genoteerd zijn op Europese en NoordAmerikaanse beurzen.
Het fonds mag niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde beleggen in
effecten van opkomende markten.
Het fonds kan 10% van de intrinsieke waarde beleggen in closed-ended
instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van REIT's (real
estate investment trusts of vastgoedfondsen).

het vermogen beleggen in andere instellingen voor collectieve belegging.
Het fonds kan ook maximaal 10% van de intrinsieke waarde aanhouden
in effecten die niet beursgenoteerd zijn. Het fonds kan ook kasgeld,
bankdeposito's en kortlopende schuldinstrumenten met een vaste of
variabele rente (inclusief commercial paper, floating rate notes,
certificates of deposit, vrij overdraagbare promesses en ongedekte
obligaties) aanhouden.
Het fonds kan transacties in financiële derivaten aangaan voor
beleggingsdoeleinden en/of voor efficiënt portefeuillebeheer. Hoewel het
gebruik van derivaten tot extra blootstelling kan leiden, zal deze nooit
hoger zijn dan de intrinsieke waarde van het fonds.
Afgedekte aandelencategorieën zullen afdekking op basis van 'lookthrough' (proportionele afdekking) toepassen om de valutablootstelling
van de activa af te dekken naar de valuta van de aandelencategorieën.
U kunt dagelijks aandelen kopen of verkopen. Het fonds luidt in
Amerikaanse dollars.
Er wordt geen garantie gegeven dat het fonds de beleggingsdoelstelling
haalt. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan
zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Voor nadere informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid
van het fonds verwijzen wij u naar het Prospectus op
www.atlasinfrastructure.com

De REIT's waarin het fonds belegt, zullen genoteerd zijn op een
gereglementeerde beurs of markt. Het fonds kan ook maximaal 10% van
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Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie
voor de toekomst.
 De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan na
verloop van tijd variëren.
 De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een
'risicoloze' belegging.
Het fonds is ingedeeld in categorie 5 van de risico-indicator. Het fonds
valt in categorie 5 vanwege de aard van de beleggingen. Dit betekent
dat de aankoop van deelbewijzen in het fonds een middelhoog risico van
dergelijke schommelingen met zich meebrengt.
Materiële risico's voor het fonds waarmee deze indicator geen rekening
houdt, zijn onder meer:
Liquiditeitsrisico: Het is mogelijk dat het fonds in moeilijke
marktomstandigheden een effect niet tegen de volledige waarde kan

verkopen, wat invloed kan hebben op de resultaten en waardoor het
fonds mogelijk de terugkoop van aandelen moet opschorten.
Operationeel risico: Risico van verlies als gevolg van menselijke fouten,
ontoereikende of falende interne systemen, processen of
controlemaatregelen of als gevolg van externe gebeurtenissen bij de
Beleggingsbeheerder,
het
Administratiekantoor
en
andere
dienstverleners die tot verstoringen van de fondsactiviteiten leiden, wat
verliezen kan opleveren.
Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan verschillende valuta's en
wisselkoersschommelingen kunnen tot verliezen leiden.
Risico als gevolg van beperkte spreiding: Hoewel het fonds belegt in een
gespreide portefeuille van infrastructuureffecten, kan beleggen in een
enkele beleggingscategorie grotere risico's met zich meebrengen dan
beleggen in meerdere beleggingscategorieën.
Derivatenrisico: Het is mogelijk dat een derivaat niet het verwachte
resultaat oplevert en tot verliezen leidt die groter zijn dan de kosten van
dit derivaat.
Voor alle informatie over de relevante risico's verwijzen wij u naar
de hoofdstukken over risicofactoren in het prospectus en
supplement.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te
dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

Geen kosten

Uitstapvergoeding

Geen kosten

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

0,60%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

Geen kosten

De ICAV behoudt zich het recht voor om een 'antiverwateringsheffing' vast te stellen om het verschil tussen de koers
waartegen de activa worden gewaardeerd en/of gekocht en
verkocht (marktspread) te dekken, in het geval dat het fonds
inschrijvings- of terugkoopverzoeken heeft ontvangen die per
saldo hoger zijn dan 5% van de intrinsieke waarde van het fonds.
Het cijfer voor de lopende kosten is beperkt tot maximaal 0,60%
per jaar.
Het cijfer voor de lopende kosten is een schatting gebaseerd op
de vergoedingen die voor vergelijkbare aandelenklassen binnen
het Fonds gelden. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren en
portefeuilletransactiekosten zijn hierbij niet inbegrepen.
Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het
hoofdstuk over vergoedingen en uitgaven in het prospectus
en supplement.
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In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in
Amerikaanse dollars (USD).
Introductiedatum van het fonds: 03/10/2017
Introductiedatum van de aandelencategorie: 27/05/2020
Indien het historische rendement voor een bepaald kalenderjaar
niet wordt weergegeven, waren er niet voldoende gegevens voor
dat jaar beschikbaar om een bruikbare indicatie van de in het
verleden behaalde resultaten te bieden.

2021

Fonds

19,1

Benchmark

9,3

Praktische informatie
De bewaarder van het fonds is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
De ICAV is onderworpen aan het belastingregime in Ierland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie, afhankelijk van
het land waar u woont. Wij raden u aan professioneel belastingadvies in te winnen.
De Beheermaatschappij van de ICAV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus en het supplement van het fonds.
Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op de Series B EUR Unhedged Share Class (INC) van het fonds. Specifiekere
informatie over het fonds, met inbegrip van informatie over het kopen, verkopen en omruilen van aandelen, vindt u in het prospectus en het
supplement. Let op: het is mogelijk dat niet alle aandelencategorieën van het fonds geregistreerd zijn voor distributie in uw jurisdictie.
De ICAV is opgezet als een paraplufonds met een gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dit houdt in dat de activa en
passiva van elk subfonds bij wet gescheiden zijn, zodat een belegger geen rechten kan uitoefenen met betrekking tot de activa van een
subfonds waarvan hij geen aandelen bezit.
Nadere informatie over het beloningsbeleid van de Beheerder van de ICAV, met inbegrip van een beschrijving van de wijze waarop
beloningen en vergoedingen worden berekend, en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de
beloningen en vergoedingen, is beschikbaar op de website www.kbassociates.ie. Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos
verkrijgbaar.
Nadere informatie, met inbegrip van exemplaren van het prospectus, het supplement, jaar- en halfjaarverslagen en de actuele
inschrijvings- en terugkoopkoersen, is kosteloos verkrijgbaar bij het Administratiekantoor, Northern Trust International Fund Administration
Services (Ireland) Limited.

Aan deze ICAV is in Ierland als icbe vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Aan de Beheerder is in Ierland vergunning
verleend en deze staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10 februari 2022.
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