
 

 

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION 
Formål 

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt 
risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre 
produkter. 

 

 

ATLAS Global Infrastructure Fund 

 

PRODUKT  
 

Produkt: ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV - ATLAS Global Infrastructure Fund - Series B USD Hedged (Inc) 

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

Produktkode: IE00BMFH4183  

Websted: www.Atlasinfrastructure.com  

Kompetente myndighed: ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV er godkendt i Ireland og reguleres af Central Bank of Ireland. Denne PRIIP 
er godkendt i Irland. 

Hjemstedsland: Irland 

  

Dokumentet er gyldigt pr.: 01-01-2023  

 

HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM? 
 

Type: 

UCITS 

Løbetid: 

Dette produkt er ikke underlagt en fastsat løbetid. 

Mål: 

Det er fondens mål at opnå indtægt og kapitalvækst på mellemlang til lang sigt. 

Forventet detailinvestor: 

Dette   produkt er beregnet til investorer, som søger vækst via en aktivt forvaltet   fond, der investerer i aktier. Investorer skal forstå, at der er risiko   
forbundet med deres investering, og at værdien af deres investering og al   afledt indtægt kan falde såvel som stige. 
 

HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Lavere risiko Højere risiko 

 

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder 
produktet i 5år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du 
indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du vil 
muligvis ikke kunne indløse dine aktier tidligere. Du skal muligvis 
betale betydelige ekstra omkostninger for at indløse tidligere. 
 

Risikoindikator 

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i 
forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at 
produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi 
vi ikke er i stand til at betale dig. 

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav 
risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige 
resultater til et lavt niveau, og dårlige markedsforhold vil højst 
sandsynligt ikke påvirke fondens evne til at udbetale til dig. 

 

Yderligere oplysninger om de risici, fonden står over for, er inkluderet i "Risk Factors" (risikofaktorer) i prospektet. 
 

Resultatscenarier 

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke 
forudsiges præcist. 

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de 
bedste resultater for produktet/et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. 
 



 

 

Anbefalet minimumsinvesteringsperiode: 5 år 
Investering 10 000 USD 

Overlevelsesscenarier 
Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at 
miste en del af eller hele din investering. 

Ved exit efter 1 år  
Ved exit efter 5 år  

(den anbefalede 
investeringsperiode) 

Stressscenarie 
Hvad du eventuelt får tilbage efter 
omkostninger 

9 960 USD 9 950 USD 

 Gennemsnitligt afkast hvert år - 0,4 % - 0,1 % 

Ufordelagtigt scenarie 
Hvad du eventuelt får tilbage efter 
omkostninger 

10 510 USD 11 300 USD 

 Gennemsnitligt afkast hvert år 5,11 % 2,47 % 

Moderat scenarie 
Hvad du eventuelt får tilbage efter 
omkostninger 

10 660 USD 13 650 USD 

 Gennemsnitligt afkast hvert år 6,63 % 6,42 % 

Fordelagtigt scenarie 
Hvad du eventuelt får tilbage efter 
omkostninger 

11 320 USD 14 940 USD 

 Gennemsnitligt afkast hvert år 13,22 % 8,36 % 

 

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller dit 
distributionsselskab. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. 

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. 

Ufordelagtig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 11-2021 og 10-2022. 

Moderat: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 11-2015 og 10-2020. 

Fordelagtig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 11-2017 og 10-2022. 
 

HVAD SKER DER, HVIS ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV IKKE ER I STAND TIL AT 
FORETAGE UDBETALINGER? 
 

Du kan lide et økonomisk tab, hvis producenten eller depositaren misligholder sine forpligtelser. 

Der er ingen kompensations- eller garantiordning, der kan opveje hele eller noget af dette tab. 
 

HVILKE OMKOSTNINGER ER DER? 

  

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om 
disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf. 

Omkostninger over tid 

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, 
hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på 
investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder: 

Vi har antaget: 

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig 
som vist i det moderate scenarie. 

- USD 10 000 investeres. 
 
 

Investering 10 000 USD Ved exit efter 1 år  Ved exit efter 5 år  

Omkostninger i alt 94 USD 657 USD 

Årlig omkostningsmæssig konsekvens* 0,94 % 1,01 % 
 

 

*Dette   illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af   investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med 
den   anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at   være 7,43 % før omkostninger og   6,42 % efter omkostninger. 
 



 

 

Omkostningernes sammensætning 

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit Ved exit efter 1 år  

Oprettelsesomkostninger Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr for dette produkt. ikke relevant  

Exitomkostninger 
Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig dette produkt, kan 
gøre det. 

ikke relevant 

Løbende omkostninger  

Forvaltningsgebyrer og andre 
administrations- eller 
driftsomkostninger 

0,60 % De løbende gebyrer er fondens driftsudgifter inklusive distribution og markedsføring, men 
eksklusive transaktionsomkostninger og resultatgebyrer. 

60 USD 

Porteføljetransaktionsomkostni
nger 

0,34 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved 
køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil 
variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.  

34 USD 

Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser  

Resultatgebyr Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt. ikke relevant  

 

 

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS? 
 

Anbefalet minimumsinvesteringsperiode: 5  år 
 
Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år. 
 

HVORDAN KAN JEG KLAGE? 
I tilfælde af uventede problemer med at forstå, handle eller håndtere produktet kan du kontakte ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV direkte.   

Websted: Atlasinfrastructure.com  
E-mail: 
Telefon: 

info@atlasinfrastructure.com 
44 20 3890 4700  

 

 

ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV behandler din anmodning og giver tilbagemelding så snart som muligt. 
 

ANDEN RELEVANT INFORMATION 
  

• Vi opfordrer dig til at læse prospektet på vores hjemmeside omhyggelig sammen med dette dokument. 
• Produktets tidligere resultater kan findes her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BMFH4183_da_DK.pdf. Bemærk, at 

tidligere resultater ikke er vejledende for fremtidige resultater. De giver ikke en garanti for fremtidige afkast. Dokumentet med tidligere scenarier 
for produktet findes her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BMFH4183_da_DK.xlsx. 

• Investeringsforvalteren kan foretage skønsmæssige valg, når denne beslutter, hvilke investeringer fonden skal eje i henhold til fondens mål og 
investeringspolitik. 

• Der er specifikke risici, der er væsentligt relevante for fonden, associeret med anvendelsen af afledte instrumenter herunder markedsrisiko, 
kontrol- og overvågningsrisiko, likviditetsrisiko, modparts- og afregningsrisiko, juridisk risiko og andre risici (herunder for eksempel afledte 
instrumenters manglende evne til at korrelere perfekt med underliggende værdipapirer, rentesatser og indekser). 


