Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Lovverket krever
denne informasjonen for at du skal forstå egenskapene og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese dette, slik at
du kan foreta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere eller ikke.

ATLAS Global Infrastructure Fund (the Fund): Series B GBP Unhedged Share Class (INC)
ISIN: IE00BKTZQP20
et underfond i ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV (the ICAV)
Fondet forvaltes av KBA Consulting Management Limited

Mål og investeringspolitikk
Fondet søker å oppnå inntekts- og kapitalvekst på middels til lang sikt.
Fondet vil investere i en diversifisert portefølje av børsnoterte
infrastrukturaksjer, enten direkte i hjemmemarkedet, eller indirekte
gjennom aksjerelaterte verdipapirer.
Fondet er aktivt forvaltet, og valg av investeringer gjøres ikke ut fra en
referanseindeks. Fondets utvikling sammenlignes med G7-inflasjonen +5
% («Referansen»).
Porteføljen vil gi eksponering til globale selskaper som er engasjert i
infrastrukturrelaterte virksomheter i forskjellige sektorer, herunder
elektrisitets-,
gassog
vannforsyningsselskaper,
transport-,
kommunikasjon-, fellesskaps- og samfunnsinfrastruktur.
Aksjer omfatter ordinære aksjer og preferanseaksjer. Aksjerelaterte
verdipapirer omfatter globale og amerikanske innskuddsbevis som er
notert på europeiske og nordamerikanske børser.
Fondet kan ikke investere mer enn 10 % av verdijustert egenkapital i
verdipapirer fra fremvoksende markeder.
Fondet kan investere 10 % av netto aktivaverdien i kollektive
investeringsordninger med fast kapital, noe som omfatter eiendomsfond.

sin nettokapital i andre kollektive investeringsordninger. Fondet kan også
ha opptil 10 % av netto aktivaverdien investert i unoterte verdipapirer.
Fondet kan også ha beholdninger av kontanter, bankinnskudd og
kortsiktige gjeldsinstrumenter med fast eller flytende rente, blant annet
commercial paper, sertifikater med flytende rente, innskuddssertifikater,
fritt omsettelige veksler og obligasjoner.
Fondet kan inngå transaksjoner i finansielle derivatinstrumenter med
investering og/eller effektiv porteføljeforvaltning som formål. Selv om
bruk av derivater kan gi ekstra eksponering, vil denne aldri være høyere
enn fondets netto aktivaverdi.
Sikrede andelsklasser vil foreta gjennomgående sikring for å styre
valutaeksponeringen til aktiva tilbake mot andelsklassens valuta.
Du kan kjøpe eller selge andeler daglig. Fondet er pålydende
amerikanske dollar.
Det foreligger ingen garanti for at fondet vil oppnå sitt investeringsmål.
Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger
å trekke ut pengene sine innen 5 år.
Du finner mer informasjon om fondets mål og investeringspolitikk i
prospektet, på www.atlasinfrastructure.com

Ethvert eiendomsfond som fondet vil investere i, skal være børsnotert på
en regulert børs eller marked. Fondet kan også investere opptil 10 % av
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Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på
fremtiden.
 Risikokategorien som er vist er ikke garantert og kan endre seg
over tid.
 Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".
Fondets SRRI er i kategorien 5. Fondet er i kategori 5 på grunn av
karakteren til dets investeringer. Dette betyr at kjøp av andeler i fondet er
knyttet til middels risiko for slike svingninger.
Vesentlige risikoer for fondet som det ikke tas hensyn til i denne
indikatoren, omfatter følgende:
Likviditetsrisiko: Under vanskelige markedsforhold er det ikke sikkert
fondet vil være i stand til å selge et verdipapir for den fulle verdien, noe

som kan påvirke avkastningen og føre til at fondet blir nødt til å
suspendere innløsning av andeler.
Operasjonell risiko: Risiko for tap som følge av menneskelige feil eller
interne systemer, prosesser eller kontroller som svikter, eller av eksterne
hendelser
hos
forvalteren,
administratoren
eller
andre
tjenesteleverandører, kan føre til forstyrrelser av fondets drift og resultere
i tap.
Valutarisiko: Fondet vil bli eksponert mot forskjellige valutaer, og
endringer i valutakurser kan forårsake tap.
Risiko forbundet med mangel på diversifisering: Selv om fondet er
eksponert mot en diversifisert portefølje med infrastrukturverdipapirer,
kan investering i én aktivaklasse medføre større risiko enn å investere i
flere aktivaklasser.
Derivatrisiko: Det er ikke sikkert et derivat vil fungere som forventet, og
det kan føre til tap som er større enn det derivatet koster.
Du finner fullstendige opplysninger om de relevante risikoene i
delene om risikofaktorer i prospektet og tillegget.
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Gebyrer
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten av din investering.
ICAV-fondet forbeholder seg retten til å pålegge et "antiutvanningsgebyr" for å dekke markedsspreader (forskjellen mellom
kursene som aktiva verdsettes til og/eller kjøpes og selges til), når
det mottas forespørsler om netto tegning eller innløsning som
overstiger 5 % av fondets netto aktivaverdi.
Tallet for løpende gebyrer har et tak på 0,60 % p.a.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer
Startgebyr

Ikke gebyr

Sluttgebyr

Ikke gebyr

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år
Løpende gebyrer

0,60%

Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til visse spesifikke vilkår
Prestasjonshonorar

Ikke gebyr

Tallet for løpende gebyrer er beregnet og basert på gebyrene som
gjelder tilsvarende andelsklasser i fondet. Tallet kan variere fra år
til år og omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader.
Du finner mer informasjon om gebyrer i delen som omhandler
gebyrer og kostnader i prospektet og tillegget.
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Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en indikasjon for
fremtidig utvikling.
Tidligere utvikling er beregnet i USD.
Fondets lanseringsdato: 03/10/2017
Andelsklassens lanseringsdato: 01/04/2020
Der ingen tidligere utvikling er oppgitt, var det utilstrekkelige data
for kalenderåret til å gi en nyttig indikasjon av tidligere utvikling.

4
2
0









2017

2018

2019

2020

2021

Fond

11,7

Referanseindeks

9,3

Praktisk informasjon
Depotmottakeren er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
ICAV-fondet er underlagt skattelovene og -forskriftene i Irland. Avhengig av hvilket land du bor i, kan dette påvirke din personlige
skatteposisjon. Du anbefales å rådføre deg med en profesjonell skatterådgiver.
ICAV-fondets forvalter kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de
relevante delene i prospektet og tillegget for fondet.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder Series B GBP Unhedged Share Class (INC) i fondet. Du finner mer spesifikk informasjon
om fondet, blant annet om hvordan du kjøper, selger og bytter andeler, i prospektet og tillegget. Vær oppmerksom på at ikke alle
andelsklasser i fondet kan bli registrert for betaling av utbytte i din jurisdiksjon.
ICAV-fondet er strukturert som et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at eiendelene og gjelden til hvert
underfond er adskilt ved lov, slik at en investor ikke har noe krav på kapitalen til et underfond han/hun ikke eier andeler i.
Detaljer om godtgjørelsepolitikken til ICAV-forvalteren, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til
personene med ansvar for tildeling av godtgjørelse og ytelser, er tilgjengelig på www.kbassociates.ie, og en papirkopi vil gjøres tilgjengelig
vederlagsfritt på forespørsel.
Annen praktisk informasjon, inkludert kopier av prospektet, tillegg, årsrapporter og halvårsrapporter samt detaljer om de siste tegnings- og
gjenkjøpsprisene er tilgjengelig vederlagsfritt fra Administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland)
Limited.

Dette ICAV-fondet er godkjent som et UCITS-fond i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Forvalteren er godkjent i Irland og
reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.
Dette dokumentet med viktig informasjon for investorer er nøyaktig per 10 februar 2022.
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