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Basfakta för investerare 
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är 
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du 
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

ATLAS Global Infrastructure Fund (the Fund): SERIES C GBP UNHEDGED SHARE CLASS (INC) 

en delfond i ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV (the ICAV) ISIN-kod IE00BMFH4746 

Fonden är förvaltad av: KBA Consulting Management Limited 
 

Mål och placeringsinriktning  
Fondens mål är att uppnå inkomst- och kapitaltillväxt på medellång till 
lång sikt.  
 
Fonden är investerad i en diversifierad portfölj av börsnoterade 
aktieinvesteringar i infrastruktur, antingen direkt på den marknad där de 
är domicilierade eller indirekt via aktierelaterade värdepapper. 
 
Fonden är aktivt förvaltad och investeringsurvalet bygger inte på någon 
referens till ett jämförelseindex. Fondens resultat jämförs med G7 
Inflation +5% (”jämförelseindexet”). 
 
Portföljen ger exponering mot globala företag med verksamheter 
kopplade till infrastruktur inom olika branscher, såsom el-, gas- och 
vattenförsörjning, transport, kommunikationer, samhällsinfrastruktur och 
social infrastruktur. 
 
Aktierna består av stamaktier och preferensaktier. De aktierelaterade 
värdepapperen består av globala och amerikanska depåbevis noterade 
på europeiska och nordamerikanska börser. 
Fonden får inte investera mer än 10 % av sitt substansvärde i 
värdepapper på tillväxtmarknader. 
 
Fonden kan investera 10 % av sitt substansvärde i slutna företag för 
kollektiva investeringar, däribland fastighetsinvesteringsbolag. 
 
De fastighetsinvesteringsbolag som fonden investerar i ska vara 
noterade på en reglerad börs eller marknad. Fonden kan även investera 

högst 10 % av sitt substansvärde i andra kollektiva investeringsfonder. 
Upp till 10 % av fondens substansvärde kan också utgöras av 
investeringar i värdepapper utanför börsen. Fonden kan även inneha 
likvida medel, banktillgodohavanden och kortfristiga skuldinstrument med 
fast eller rörlig ränta såsom företagscertifikat, skuldebrev med rörlig 
ränta, inlåningsbevis, fritt överlåtbara skuldebrev och andra 
skuldförbindelser. 
 
Fonden kan göra transaktioner med finansiella derivat i investeringssyfte 
och/eller för att uppnå en effektiv portföljförvaltning. Även om 
användningen av derivat kan leda till ytterligare exponering kan den 
aldrig överstiga fondens substansvärde. 
 
Säkrade aktiekategorier använder säkring med genomlysningsmetoden 
för att hantera tillgångarnas valutaexponering tillbaka till aktiekategorins 
valuta. 
 
Du kan köpa eller sälja aktier dagligen. Fonden är noterad i US-dollar. 
 
Det finns ingen garanti för att fonden kommer att kunna uppnå sitt 
investeringsmål. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar 
att ta ut sina pengar inom fem år. 
 
Mer information om fondens mål och placeringsinriktning hittar du i 
prospektet som finns på www.atlasinfrastructure.com 
 

 
 
 
 
 

Risk/avkastningsprofil 
Lägre risk Högre risk 

 

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 
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 Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden. 
 Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras 

med tiden. 
 Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. 

Fondens samlingsindikator för risk och avkastning rankas på nivå 5. 
Fonden tillhör riskkategori 5 på grund av karaktären på dess 
investeringar. Det betyder att köp av andelar i fonden är förknippade 
med en medelhög risk för sådana fluktuationer. 
Substantiella risker kopplade till fonden som inte återges av denna 
indikator är följande: 

Likviditetsrisk: I svåra marknadssituationer är det möjligt att fonden inte 
kan sälja ett värdepapper till sitt fulla värde, vilket kan påverka resultatet 
och leda till att fonden skjuter upp inlösen av dess aktier. 
Operativ risk: Risk för förlust som beror på mänskliga fel, olämpliga eller 
felaktiga interna system, processer eller kontroller eller externa 
händelser hos förvaltaren, administratören eller andra 
tjänsteleverantörer. Detta kan leda till avbrott i fondens verksamhet och 
resultera i förluster. 
Valutarisk: Fonden är exponerad mot olika valutor och förändringar i 
växelkurser kan orsaka förluster. 
Risk knuten till brist på diversifiering: Även om fonden är exponerad mot 
en diversifierad portfölj av värdepapper inom infrastruktur kan en 
investering i en viss tillgångsklass innebära en större risk än att investera 
i många olika tillgångsklasser. 
Derivatrisk: Det är inte säkert att ett derivat fungerar som förväntat och 
detta kan orsaka förluster som är större än kostnaden för derivatet. 
Fullständig information om relevanta risker finns i avsnitten om 
riskfaktorer i prospektet och tillägget.   



 

Denna ICAV-fond är auktoriserad som ett fondföretag i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras 

av Central Bank of Ireland. 

 

Dessa basfakta för investerare gäller per den 02 mars 2021. 
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Avgifter 

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. dessa avgifter 
minskar investeringens potentiella tillväxt. 
 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift Ingen avgift 

Uttagsavgift Ingen avgift 

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 0,80% 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift Ingen avgift 

 

ICAV-fonden förbehåller sig rätten att ta ut en ”utspädningsavgift” 
för att täcka marknadsspreadarna (skillnaden mellan de kurser till 
vilka tillgångarna är värderade och/eller köpta och sålda) om 
begäran om nettoteckning eller nettoinlösen överstiger 5 % av 
fondens substansvärde. 

Siffran för årliga avgifter har en övre gräns på 0.80% per år. 

Den årliga avgiften är en uppskattning och bygger på de avgifter 
som är tillämpliga för liknande andelsklasser inom fonden. Siffran 
kan variera från år till år och omfattar inte portföljens 
transaktionskostnader. 

Mer information om avgifter hittar du i avsnittet om avgifter 
och kostnader i prospektet och tillägget.  

 

 

Tidigare resultat 

 

 

 Denna andelsklass lanserades 2020-06-22 och det saknas 
således uppgifter som kan ge investerare en användbar bild 
av tidigare resultat. 

 

Praktisk information 
 Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 

 Denna ICAV-fond lyder under irländsk skattelagstiftning. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din personliga 
skattesituation. Vi rekommenderar att du vänder dig till en professionell skatterådgivare. 

 ICAV-fondens förvaltare kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de 
relevanta delarna av fondens prospekt eller tillägg. 

 Dessa basfakta för investerare beskriver fondens SERIES C GBP UNHEDGED SHARE CLASS (INC). Mer specifik information om fonden, 
bland annat om hur man köper, säljer och byter aktier, finns i prospektet och tillägget. Det är inte säkert att fondens alla aktiekategorier är 
registrerade för distribution i din jurisdiktion. 

 Denna ICAV-fond är organiserad som en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonderna. Detta betyder att tillgångarna och 
skulderna i varje delfond är juridiskt separerade från varandra så att inte investerare kan göra anspråk på tillgångar i en delfond som de 
inte äger några aktier i. 

 Uppgifter om ICAV-fondens förvaltares ersättningspolicy med en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, samt vilka personer 
som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner finns på www.kbassociates.ie och en papperskopia med denna information kommer 
att kunna beställas utan kostnad. 

 Annan praktisk information såsom de senaste tecknings- och inlösenpriserna kan erhållas från administratören, Northern Trust International 
Fund Administration Services (Ireland) Limited. 
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