
 

Viktig information för investerare 
Det här dokumentet innehåller viktig information om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. 

Informationen måste tillhandahållas enligt lag för att hjälpa dig att förstå fonden och de risker som är 

förknippade med en investering i den.  Du bör läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.  

 

ISIN: IE0008844197 

 

US DOLLAR UNITS 

Atlantis Asian Fund 
En underfond till Atlantis International Umbrella Fund 
 
Förvaltad av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.  

I 
 

Inriktning och investeringspolicy 

 

Fonden syftar till att skapa långsiktig kapitaltillväxt.  

 

Fonden investerar främst i aktier eller aktierelaterade värdepapper 

som utfärdas av företag baserade i Asien (dock inte i Japan). 

Dessa värdepapper kan vara noterade eller handlas på en rad 

olika reglerade börser. 

Fonden får dock endast investera upp till 10 % av sina 

nettotillgångar i onoterade företag.  

 

Fondens investeringsförvaltare kan välja vilka investeringar 

fonden ska göra. Fonden investerar i företag som 

investeringsförvaltaren och fondrådgivaren anser vara 

undervärderade och håller på att växa på ett sätt som ännu inte 

återspeglas i aktiepriset.  

 

 

Fonden använder sig av MSCI All Country Far 

East ex Japan Index som referenspunkt för att 

beräkna avgifter och utvärdera fondens 

prestation.  

 

Investerare har möjlighet att lösa in sina 

fondandelar på varje bankdag.  

 

Vanligtvis återinvesteras alla intäkter som fonden 

genererar. 

 

Se avsnittet ”Investment Objective and Policies” i 

fondbilagan för ytterligare information. 

Risk- och avkastningsprofil 

 

 
 

Risk- och avkastningskategoriseringen bygger på historiska data 

och beräknas i enlighet med europeisk lagstiftning. Den ger inte 

nödvändigtvis en tillförlitlig bild av fondens framtida riskprofil.  

 

Fondens kategorisering  är inte garanterad och kan ändras i 

framtiden.  

 

Inte ens fonder i den lägsta kategorin (1) är riskfria.  

 

Varför ingår fonden i den här kategorin? 

 

Fonder i den här kategorin har uppvisat höga svängningar och 

frekvens på prisändringar (volatilitet). Volatilitet beskriver hur 

mycket fondens värde i ett tidigare skede gått upp och ned . 

 

 

 

Fonden investerar i en del tillväxtmarknader där 

risken för politiska eller ekonomiska förändringar 

kan vara hög, vilket kan påverka värdet på 

investeringar som gjorts där.  

 

Fonden investerar även i aktier i små till 

medelstora företag som kan ha en mer 

begränsad marknad än värdepapper som 

utfärdas av större företag. 

 

Den här andelsklassens nettotillgångsvärde 

beräknas i amerikanska dollar (USD) medan 

fondens investeringar är noterade i valutorna i de 

länder som fonden investerar i. Därför kan 

fondens prestation även påverkas negativt av 

förändringar i valutakursen. 

 

Mer detaljerad information om fondens 

riskfaktorer återfinns i prospektet. 
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Avgifter 

 

De avgifter du betalar används för att täcka fondens driftskostnader, däribland  marknadsförings-  och distributionskostnader. 

Dessa avgifter minskar den potentiella värdestegringen hos din investering.  

 

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerat 

Insättningsavgift: 0,00 % 

Uttagsavgift: 0,00 % 

Detta är de högsta avgifterna som får tas ut innan eller efter 
att du investerat. 

Avgifter som tas ut från fonden under ett år 

Årliga avgifter:  2,10 % 

Avgifter som tas ut från Fonden under speciella 
omständigheter 

Prestationsbaserad 
avgift: 

Fonden tar ut en avgift på upp till 
0,50 % beroende på i hur hög grad 
den överträffar MSCI All Country 
Far East ex Japan Index, som är 
Fondens referenspunkt.  

 

 

Insättnings- och uttagsavgifterna som visas är de maximala 

avgifterna som tas ut. Din finansiella rådgivare eller distributör 

kan ge mer information om de faktiska avgifterna. 

 

Den årliga avgiften grundas på fondens totala utgifter under det 

senaste finansiella året fram till den 31 december 2015. Denna 

siffra kan variera från år till år. Den omfattar inte: 

 prestationsbaserade avgifter, samt  

 kostnader för portföljtransaktioner, förutom när en 

insättnings- eller uttagsavgift betalas av fonden när andelar 

köps eller säljs i ett annat företag för kollektiva 

investeringar. 

 

En prestationsbaserad avgift på 0,50 % betalades för fonden 

under föregående år.   

 

För mer information om avgifter, var god se relevant avsnitt i 

fondprospektet.  

Historisk prestation 

  
 

Historisk prestation ger inte någon tillförlitlig 

bild av framtida prestation.  

 

Samtliga avgifter, förutom insättnings-, 

uttags- och överföringsavgifter, har dragits 

av från den historiska prestation som visas.  

 

Fonden lanserades 1999. Denna 

andelsklass lanserades 1999.  

 

Även om fonden mäter sitt resultat mot 

referenspunkten, så är den inte en 

indexfond. 

 

Den historiska prestationen beräknas i 

amerikanska dollar (USD).  

Praktisk information 

Depåförande institut är Northern Trust Fiduciary Services 

(Ireland) Limited. 
 

Mer information om Atlantis Investment Management (Ireland) 

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

Ireland (e-post investment@atlantis-investment.com) eller från 

Global Funds Registration Ltd, 2nd Floor, Golden House, 30 

Great Pulteney Street, London W1F 9NN, Tel: +44(0) 207 532 

4208. 
 

Fonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan 

påverka din personliga skattesituation. För ytterligare 

information, var god kontakta din personliga skatterådgivare.  
 

Atlantis Investment Management (Ireland) Limited kan hållas 

ansvariga endast om något påstående i detta dokument är 

vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta avsnitt i 

fondens prospekt. 

 

Fonden är en underfond till Atlantis International Umbrella Fund 

(“paraplyfonden”). Du kan byta till andelar i en annan fond inom 

paraplyfonden. Mer information om reglerna kring byte finns i 

prospektet. Tillgångarna i varje underfond är åtskilda från andra 

underfonder i paraplyfonden. Prospektet och de periodiska 

rapporterna omfattar hela paraplyfonden.  
 

Endast en andelsklass i fonden, US Dollar Units, som anses 

representativ för andelsklassen nominerad i brittiska pund och 

euros, har beskrivits. Ytterligare information om dessa 

andelsklasser finns tillgänglig i prospektet.  
 

Fonden och Atlantis Investment Management (Ireland) Limited 

är licensierade på Irland och reglerade av den irländska 

centralbanken (Central Bank of Ireland).  
 

Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn för förvaltaren, 

inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur 

ersättningar och förmåner beräknas, samt identiteten på de 

personer som ansvarar för beviljandet av ersättningar och 

förmåner, finns tillgängliga på www.atlantis-investment.com. En 

papperskopia av ersättningspolicyn tillhandahålls investerarna 

kostnadsfritt på begäran.  
 

Denna viktiga information för investerare är korrekt från den och 

med 10 augusti 2017. 

 


