
 

Essentiële Beleggersinformatie 
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen 

marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te 

geven in de aard en risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan de informatie te lezen, opdat u met 

kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. 

 
 

 

ISIN: IE0008844197 

 

US DOLLAR UNITS 

Atlantis Asian Fund 
Een subfonds van het Atlantis International Umbrella Fund 
 
Beheerd door Atlantis Investment Management (Ireland) Limited. 
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Doelstellingen en Beleggingsbeleid 

 

Het fonds is gericht op het genereren van langdurige 

vermogensgroei. 

 

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen of aan aandelen 

gerelateerde effecten uitgegeven door ondernemingen die in 

Azië (met uitzondering van Japan) zijn gevestigd. Deze effecten 

kunnen aan diverse gereguleerde beurzen zijn genoteerd of 

worden verhandeld, hoewel het fonds maximaal 10% van het 

netto vermogen in niet-genoteerde ondernemingen mag 

beleggen.  

 

Het is de vermogensbeheerder van het fonds toegestaan te  

kiezen welke beleggingen in het fonds worden aangehouden. 

Het  

  

fonds investeert in ondernemingen die volgens de 

vermogensbeheerder en de fondsadviseur ondergewaardeerd 

worden en een groei doormaken die nog niet in hun 

aandelenkoers is weergegeven. 

 

Het fonds maakt gebruik van de MSCI All Country Far East ex 

Japan Index als benchmark om de kosten te berekenen en de 

resultaten te vergelijken. 

 

Beleggers kunnen op elke handelsdag hun participaties in het 

fonds verkopen. 

 

Het is gebruikelijk om het inkomen dat voortvloeit uit de 

beleggingen van het fonds opnieuw te investeren. 

 

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de onderdelen 

‘Investment Objective and Policies’ van het supplement bij het 

prospectus van het fonds. 

 

Risico- en opbrengstprofiel 

 

1 2 3 4 5 6 7

Doorgaans lagere opbrengsten

Doorgaans lager risico

Doorgaans hogere opbrengsten

Doorgaans hoger risico

 

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op resultaten in 

het verleden en berekend in overeenstemming met Europese 

wetgeving. Het is mogelijk dat deze geen betrouwbare indicatie 

is van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. 

 

Het is niet gegarandeerd dat de categorisatie van het fonds in 

de toekomst onveranderd blijft. 

 

Zelfs fondsen in de laagste categorie (1) zijn niet risicovrij. 

 

Waarom bevindt het fonds zich in deze categorie? 

 

Fondsen in deze categorie hebben een hoge mate van 

historische volatiliteit getoond. Volatiliteit beschrijft de mate 

waarin de waarde van het fonds in het verleden is  

 

gestegen en gedaald. 

 

Het fonds belegt in een aantal opkomende markten met een 

aanzienlijk risico van politieke of economische veranderingen 

die de waarde van de investeringen die daar worden gehouden 

negatief zouden kunnen beïnvloeden.  

 

Bovendien belegt het fonds in de aandelen van een aantal 

kleine tot middelgrote ondernemingen die een beperktere markt 

kunnen hebben dan aandelen die door grotere ondernemingen 

worden uitgegeven.  

 

De nettovermogenswaarde van deze unitklasse wordt berekend 

in US dollars, terwijl de beleggingen van het fonds worden 

weergegeven in de valuta’s van de landen waarin het investeert. 

De resultaten van het fonds kunnen derhalve negatief worden 

beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen. 

 

Het prospectus van het fonds bevat alle details van de 

risicofactoren van het fonds.  
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Kosten voor dit fonds 

De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het fonds te dekken, hieronder vallen ook de marketing- en 

distributiekosten. De kosten verlagen de potentiële groei van de belegging.De getoonde in- en uitstapvergoedingen zijn 

maximumpercentages. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke kosten. 

 

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden 
aangerekend 

Instapvergoeding: 0,00% 

Uitstapvergoeding: 0,00% 

Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen worden 
ingehouden voor- of nadat deze wordt belegd. 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden 
onttrokken 

Lopende kosten: 2,10% 

Kosten die onder specifieke voorwaarden aan het fonds worden 
onttrokken 

Prestatievergoeding: Het fonds ontvangt een vergoeding 

van maximaal 0,50% afhankelijk van 

de mate waarin het beter presteert dan 

de benchmark MSCI All Country Far 

East ex Japan Index. 
 

 

De lopende kosten zijn gebaseerd op de totale uitgaven van 

het fonds in het afgelopen boekjaar dat eindigde op 31 

december 2016. Dit cijfer kan per jaar variëren. In deze 

kosten zijn de volgende niet opgenomen:  

 prestatievergoeding; en 

 portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van in-

/uitstapkosten die door het fonds worden betaald als 

participaties in een andere collectieve 

beleggingsonderneming worden gekocht of verkocht 

 

In het laatste boekjaar van het fonds werd een 

prestatievergoeding van 0,50% uitgekeerd. Voor meer 

informatie over kosten verwijzen wij u naar het relevante deel 

van het prospectus van het fonds. 

 

In het verleden behaalde resultaten 

 In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 

toekomst. 

 

In de weergegeven in het verleden behaalde 

resultaten is rekening gehouden met alle kosten, 

met uitzondering van instap-, uitstap- of 

overstapkosten. 

 

Hoewel het fonds de resultaten met de benchmark 

vergelijkt, is het geen indextracker. 

 

Het fonds werd in 1999 gelanceerd. Deze unitklasse 

werd in 1999 gelanceerd. 

 

In het verleden behaalde resultaten worden getoond 

in US dollars. 

 

Praktische informatie 

Depositaris: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 
 

Nadere informatie in de Engelse taal over het Atlantis 

International Umbrella Fund (het “paraplufonds”), inclusief de 

laatste unitprijzen, het prospectus en het jaarverslag, zijn 

kosteloos verkrijgbaar bij Atlantis Investment Management 

Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, 

Ireland (e-mail: investment@atlantis-investment.com) of, in het 

Verenigd Koninkrijk bij Global Funds Registration Ltd, 2nd Floor, 

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

+44(0) 207 532 4208.   
 

Het fonds is onderworpen aan de belastingwetgeving van Ierland. 

Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingpositie. Neem 

contact op met uw persoonlijke belastingadviseur voor nadere 

informatie.Atlantis Investment Management (Ireland) Limited kan 

enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit 

document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet 

in overeenstemming met de desbetreffende delen van het 

prospectus voor het fonds is.  
 

Het fonds is een subfonds van het Atlantis International Umbrella 

Fund (“het paraplufonds”). U kunt overstappen op participaties in 

een ander subfonds van het paraplufonds. Informatie betreffende 

overstapregels is te vinden in het 

prospectus. Het vermogen van elk subfonds is gescheiden 

van andere subfondsen in het paraplufonds. Het prospectus 

en periodieke verslagen worden voor het gehele 

paraplufonds opgesteld. 
 

Slechts één unitklasse van het fonds, US Dollar Units, die is 

geselecteerd als zijnde representatief voor de andere 

unitklassen in Britse ponden en euro’s, is beschreven. Voor 

nadere informatie over deze unitklassen verwijzen wij naar 

het prospectus.  
 

Zowel dit fonds als Atlantis Investment Management (Ireland) 

Limited is goedgekeurd in Ierland en staat onder toezicht van 

de Centrale Bank van Ierland. 
 

Informatie over het meest recente beloningsbeleid van de 

manager, met inbegrip van maar niet beperkt tot een 

beschrijving van de berekening van de beloning en 

uitkeringen is beschikbaar op www.atlantis-investment.com 

en een gedrukt exemplaar van dit beloningsbeleid wordt op 

verzoek gratis aan beleggers verstrekt. 
 

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 10 

augustus 2017. 

 


