
 

Viktig information för investerare 
Detta dokument innehåller viktig information om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. 

Informationen ska 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: IE0031603545 

 

Atlantis China Fund 
En underfond till Atlantis International Umbrella Fund 
 
Förvaltad av Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.  
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Inriktning och investeringspolicy 

Fonden syftar till att skapa långsiktig kapitaltillväxt.  

 

Fonden investerar främst i aktier eller aktierelaterade 

värdepapper som utfärdas av företag baserade i 

Folkrepubliken Kina eller vars huvudsakliga intäkter eller 

tillgångar kommer från Kina. Dessa värdepapper är 

mestadels noterade eller handlas på börser i Kina och 

Hongkong, men fonden kan även till mindre grad investera i 

värdepapper som är noterade någon annanstans. 

 

Fonden kommer att investera en väsentlig andel av sina 

tillgångar i värdepapper utfärdade av små eller medelstora 

kinesiska företag. 

 

 Investeringsförvaltaren har tillstånd att välja vilka 

investeringar som fonden skall göra. Fonden använder 

sig inte av någon referenspunkt. Investeringsförvaltaren 

investerar i företag som beräknas erbjuda en kombination 

av värde och tillväxt inom utvalda sektorer. 

 

Investerare har möjligheten att lösa in sina fondandelar 

två gånger i månaden, den 1:a och den 15:e varje 

månad.   

 

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 någon 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 under ett tidigare 

skede gått upp och ned. 

 

Den mindre storleken och de lägre handelsvolymerna på 

marknaden för kinesiska värdepapper kan leda till en 

eventuell brist på likviditet och större svängningar jämfört 

med mer utvecklade marknader för värdepapper. 

 

Värdet av Fondens investeringar kan påverkas av 

politiska svängningar och regeländringar i Kina. Det 

kinesiska skattesystemet, det monetära systemet, 

rättsväsendet, bokföringsreglerna och aktiemarknaderna 

är underutvecklade jämfört med västländerna. 

  

Fonden investerar huvudsakligen i ett land. Den påverkas 

därför starkt av stämningen på marknaden i det landet. 

Denna typ av fond kan löpa högre risk än en fond med 

större investeringsbredd. 

 

Fonden investerar i aktier i små till medelstora företag 

som kan ha en mer begränsad marknad än värdepapper 

som utfärdas av större företag. 

 

Fondens nettotillgångsvärde beräknas i amerikanska 

dollar (USD), medan fondens investeringar till största 

delen är noterade i Hongkongdollar. Därför kan fondens 

prestation även påverkas negativt av förändringar i 

valutakursen. 

 

Mer detaljerad information om fondens riskfaktorer 

återfinns i prospektet. 
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Karakteristiskt lägre avkastning 
Karakterististk lägre risk   Karakteristiskt högre risk 

Karakteristiskt högre avkastning 
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Avgifter 

 

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

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: 2,26 % 

Avgifter som tas ut från fonden under speciella 
omständigheter 

Prestationsbaserad 
avgift: 

Ingen  

 

 

Historisk prestation 

 
 

 

Historisk prestation ger inte en 

tillförlitlig bild av framtida 

prestation.  

 

Samtliga avgifter, förutom 

insättnings-, uttags- och 

överföringsavgifter, har dragits 

av från den historiska 

prestation som visas.  

 

Fonden lanserades 2003.  

 

Den historiska prestationen 

beräknas i amerikanska dollar 

(USD).  

Praktisk information 

 

Depåförande institut är Northern Trust Fiduciary Services 

(Ireland) Limited. 

 

Mer information om Atlantis International Umbrella Fund 

(”paraplyfonden”), däribland de senaste fondandelspriserna, 

prospektet, årsrapport och redovisning, finns tillgänglig 

kostnadsfritt på engelska från 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 paraplyfonden. Du kan byta till 

andelar i en annan fond inom paraplyfonden. Mer information 

om reglerna kring byte finns 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 och 

med den 10 augusti 2017. 

 

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 2016. Denna siffra kan variera från år till år. Den 

omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, förutom 

när en insättnings- eller uttagsavgift betalas av fonden när 

andelar köps eller säljs i ett annat företag för kollektiva 

investeringar. 

För mer information om avgifter, var god se relevant avsnitt 

i fondens prospekt. 


