
 

Nøkkelinformasjon for investorer 
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Dette er ikke markedsførings-

materiale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå arten av den risiko som knytter seg til 

investering i fondet. Du anbefales å lese den slik at du kan treffe en informert beslutning om å investere eller 

ikke. 

 
 

ISIN: IE0008844197 

 

US DOLLAR UNITS 

Atlantis Asian Fund  
Et underfond av Atlantis International Umbrella Fund 
 
Forvaltet av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.  

I 
 

Målsettinger og retningslinjer for investering 

 

Fondet tar sikte på å generere langsiktig verdiøkning av 

kapitalen. 

 

Fondet investerer primært i egenkapital eller egenkapital-

relaterte verdipapirer utstedt av selskaper i Asia (unntatt 

Japan). Disse verdipapirene kan være notert eller 

forhandlet på en rekke regulerte børser, selv om fondet vil 

kunne investere opp til 10 % av sin netto formue i ikke-

børsnoterte selskaper. 

 

Investeringsforvalteren har tillatelse til å velge hvilke 

investeringer fondet skal besitte. Fondet investerer i 

selskaper som investeringsforvalteren og fondets rådgiver 

antar er underpriset, og som gjennomgår en vekst som 

ennå ikke er reflektert i aksjekursen. 

 

 

Fondet anvender MSCI All Country Far East ex Japan 

Index som referanseindeks for å beregne sine gebyrer og 

for sammenligning av resultater. 

 

Investorer har mulighet til å løse inn sine enheter i fondet 

alle virkedager.  

 

Alle inntekter som oppstår av fondets investeringer blir 

vanligvis reinvestert.  

 

Se avsnittene om «Målsettinger og retningslinjer for 

investering» i tillegget til fondets prospekt for ytterligere 

informasjon. 

 

Risiko- og gevinstprofil 

 

 
 

Risiko- og gevinstindikatoren er basert på tidligere 

resultater og kalkulert i samsvar med europeisk 

lovgivning. Den er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator 

for fondets fremtidige risikoprofil. 

 

Kategoriplasseringen av fondet er ikke garantert og vil 

kunne endre seg i fremtiden. 

 

Heller ikke fond i den laveste kategori (1) er risikofri.  

 

Hvorfor er fondet satt i denne kategorien? 

 

Fond i denne kategorien har vist en høy historisk 

volatilitet. Volatiliteten angir hvor mye fondets verdi 

 

 

har beveget seg opp og ned tidligere. 
 

Fondet investerer i noen fremvoksende markeder hvor 

det kan være en vesentlig risiko for politiske eller 

økonomiske endringer som kan gi negativ påvirkning på 

verdien av investeringene der. 

 

Fondet investerer også i aksjer i små til mellomstore 

selskaper som kan ha et mer begrenset marked enn 

verdipapirer utstedt av større selskaper. 

 

Denne aksjeklassens netto formuesverdi er kalkulert i US 

dollar mens fondets investeringer har pålydende i 

valutaene for de land hvor det er investert. Fondets 

resultater kan derfor påvirkes negativt av endringer i 

valutakurser. 

 

Fullstendige detaljer om fondets risikofaktorer er inkludert 

i fondets prospekt. 
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Gebyrer for dette fondet 

 

De gebyrebe du betaler brukes for å dekke kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnader med å markedsføre og distribuere 

det. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i din investering. 

 

Engangsgebyrer belastet før eller etter din investering  

Inngangsgebyr: 0,00 % 

Avslutningsgebyr: 0,00 % 

Dette er det maksimale som kan trekkes ut av dine penger 
før eller etter din investering. 

Gebyrer belastet fra fondet i løpet av et år 

Løpende gebyrer: 2,10 % 

Gebyrer belastet fra fondet på bestemte betingelser 

Resultatgebyr: Fondet mottar et gebyr på opp til 
0,50 % avhengig av i hvilken 
utstrekning det presterer bedre enn 
standardverdien for MSCI All 
Country Far East ex Japan Index.  

 

 

Inngangs- og avslutningsgebyrene som vises er maksimumstall. 

Du kan få oppgitt de aktuelle gebyrene fra din finansielle 

rådgiver eller distributør. 

 

Det løpende gebyret er basert på fondets totale kostnader for 

forrige regnskapsår som ble avsluttet 31. desember 2016. Dette 

tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke: 

 resultatgebyrer 

 porteføljens transaksjonskostnader, unntatt i de tilfeller 

fondet betaler inngangs-/avslutningsgebyr når det kjøper 

eller selger andeler i et annet kollektivt investeringsforetak. 

 

Et resultatgebyr på 0,50% ble betalt for fondets siste 

regnskapsår. For mer informasjon om gebyrer, vennligst 

konferer med den relevante del av fondets prospekt. 

 

Tidligere resultater 

  
 

Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for 

fremtidige resultater.  

 

De tidligere resultater som vises er netto for alle 

belastninger unntatt inngangs-, avslutnings- eller 

ombyttingskostnader. 

 

Selv om fondet måler sine resultater mot en 

referanseindeks, er det ikke et indeksfond.  

 

Fondet ble lansert i 1999. Denne aksjeklassen ble 

lansert i 1999. 

 

De tidligere resultater som vises er beregnet i US 

dollars. 
 

Praktisk informasjon 

Depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) 

Limited. 
 

Ytterligere informasjon på engelsk om Atlantis International 

Umbrella Fund (paraplyfondet), inkludert de seneste 

andelsprisene, prospektet samt beretning og regnskaper, er 

tilgjengelig vederlagsfritt fra Atlantis Investment Management 

(Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, 

Dublin 2, Irland (e-post investment@atlantis-investment.com), 

eller i Storbritannia fra Global Funds Registration Ltd, 2nd Floor, 

Golden House, 30 Great Pulteney Street, London W1F 9NN, 

Tel: +44(0) 207 532 4208. 

 

Fondet er underlagt skattelovene i Irland. Dette kan ha 

innvirkning på din personlige skatteposisjon. For ytterligere 

informasjon, vennligst snakk med din personlige skatterådgiver. 
 

Atlantis Investment Management (Ireland) Limited vil kunne 

holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av eventuelle utsagn i 

dette dokument som måtte være misvisende, unøyaktig eller 

inkonsistent i forhold til relevante deler av prospektet for fondet.  

 

Fondet er et underfond av Atlantis International Umbrella Fund 

(“paraplyfondet”). Du vil kunne bytte til andeler i andre 

underfond av paraplyfondet. Detaljer om regler for ombytting 

kan du finne i prospektet. Formuene i hvert underfond er adskilt 

fra andre underfond av paraplyfondet. Prospektet og periodiske 

rapporter utarbeides for hele paraplyfondet. 
 

Kun én andelsklasse av fondet, USD, som er utvalgt som 

representativ for andelsklassene som angis i pund sterling og 

euro, er blitt beskrevet. Ytterligere informasjon angående disse 

aksjeklassene er tilgjengelig i prospektet. 
 

Både dette fondet og Atlantis Investment Management (Ireland) 

Limited er autorisert i Irland og underlagt regulering fra 

Sentralbanken i Irland.  
 

Detaljer om forvalterens oppdaterte retningslinjer om belønning, 

inkludert en beskrivelse av hvordan belønninger og fordeler 

beregnes samt identiteten til de personene som er ansvarlig for 

tildeling av belønninger og fordeler, finnes på www.atlantis-

investment.com, og en papirversjon av disse retningslinjene for 

belønning er tilgjengelig vederlagsfritt for investorene på 

forespørsel. 
 

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per 10 

august 2017. 

 


