
 

 

FAKTABLAD 
Syfte 

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag 
för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att 
jämföra den med andra produkter. 

 

 

ATLAS Global Infrastructure Fund 

 

PRODUKT  
 

Produkt: ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV - ATLAS Global Infrastructure Fund - Series A GBP Hedged Share Class 

Produktutvecklare: ATLAS Infrastructure Partners (UK) Limited (the “Investment Manager”)  

Produktkod: IE00BF6X3197  

Webbplats: www.Atlasinfrastructure.com  

Behörig myndighet: ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV är auktoriserad i Ireland och regleras av Central Bank of Ireland. Denna 
Priip-produkt är auktoriserad i Irland. 

Hemvistland: Irland 

  

Faktabladet gäller per den: 01-01-2023  

 

VAD INNEBÄR PRODUKTEN? 
 

Typ: 

UCITS 

Löptid: 

Produkten har ingen fast löptid. 

Mål: 

Fondens mål är att uppnå inkomst- och kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. 

Målgrupp: 

Denna produkt passar investerare som vill uppnå tillväxt genom en aktivt förvaltad fond investerad i aktier. Investerare ska vara medvetna om att deras 
kapital kan gå förlorat och att värdet på deras investering och eventuell inkomst som härrör från den både kan öka och minska. 
 

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Lägre risk Högre risk 

 

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5år. Den 
faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i 
förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att 
du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala 
betydande extra kostnader för förtida inlösen. 
 

Riskindikator 

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån 
för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt 
det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av 
marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. 

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg 
riskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från 
framtida resultat på en medellåg nivå, och det är osannolikt att 
dåliga marknadsförhållanden kommer påverka fondens 
förmåga att betala dig. 

 

Mer information om de risker som fonden ställs inför finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet. 
 

Resultatscenarier 

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas 
exakt. 

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt 
jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. 
 



 

 

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år 
Investering 10 000 GBP 

Överlevnadsscenarier 
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora 
hela eller delar av din investering. 

Om du löser in efter 1 år  
Om du löser in efter 5 år  

(rekommenderad innehavstid) 

Stresscenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

9 310 GBP 9 230 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år - 6,9 % - 1,59 % 

Negativt scenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

10 510 GBP 11 530 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år 5,11 % 2,89 % 

Neutralt scenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

10 710 GBP 14 160 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år 7,08 % 7,21 % 

Positivt scenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

11 560 GBP 16 530 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år 15,6 % 10,57 % 

 

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas 
ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. 

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 11-2021 och 10-2022. 

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 07-2015 och 06-2020. 

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 11-2017 och 10-2022. 
 

VAD HÄNDER OM ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV INTE KAN GÖRA NÅGRA 
UTBETALNINGAR? 
 

Du kan drabbas av ekonomisk förlust om produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet inte uppfyller sina skyldigheter. 

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera en förlust, varken delvis eller fullt ut. 
 

VILKA ÄR KOSTNADERNA? 

  

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader 
och om hur de påverkar din investering. 

Kostnader över tid 

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur 
länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga 
investeringsperioder: 

Vi har antagit följande: 

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i 
enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 

- GBP 10 000 investeras. 
 
 

Investering 10 000 GBP Om du löser in efter 1 år  Om du löser in efter 5 år  

Totala kostnader 139 GBP 1 010 GBP 

Årliga kostnadseffekter* 1,39 % 1,49 % 
 

 

*Detta   visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det   visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade 
innehavstiden   beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli   8,70 % före kostnader och   7,21 % efter kostnader. 
 



 

 

Kostnadssammansättning 

Engångskostnader vid teckning eller inlösen 
Om du löser in efter 1 

år  

Teckningskostnader Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt. ej tillämpligt  

Inlösenkostnader 
Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan 
komma att göra det. 

ej tillämpligt 

Löpande kostnader  

Förvaltningsavgifter och andra 
administrations- eller 
driftskostnader 

1,03 % Den årliga avgiften omfattar löpande kostnader för fonden inklusive distribution och 
marknadsföring. Däremot ingår inte transaktionskostnader och resultatrelaterade avgifter. 

104 GBP 

Portföljtransaktionskostnader 
0,34 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår 
när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att 
variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.  

34 GBP 

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter  

Resultatrelaterad avgift Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. ej tillämpligt  

 

 

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID? 
 

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5  år 
 
Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. 
 

HUR KAN JAG KLAGA? 
Om det uppstår oväntade problem vad gäller förståelse, handel eller hantering av produkten är du välkommen att ta direktkontakt med ATLAS Global 
Infrastructure UCITS ICAV.   
Webbplats: Atlasinfrastructure.com  
E-post: 
Telefon: 

info@atlasinfrastructure.com 
44 20 3890 4700  

 

 

ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV kommer hantera ditt ärende och återkommer så snart som möjligt. 
 

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION 
  

• Vi rekommenderar att du utöver detta faktablad läser prospektet som finns på vår webbplats. 
• Denna produkts tidigare resultat visas här https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BF6X3197_sv_FI-SE.pdf. Tidigare 

resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden. Dokumenten för denna 
produkts tidigare resultat visas här https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BF6X3197_sv_FI-SE.xlsx. 

• Investeringsförvaltaren kan ta diskretionära beslut vid valet av fondens investeringar, med förbehåll för fondens mål och placeringsinriktning. 
• Det finns specifika materiellt relevanta risker för fonden som är knutna till användningen av derivatinstrument, såsom marknadsrisk, kontroll- och 

övervakningsrisk, likviditetsrisk, motparts- och avräkningsrisk, juridiska risker samt andra risker (däribland att derivatinstrument inte är perfekt 
korrelaterade till underliggande värdepapper, räntor och index). 


