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 de risico’s van beleggingen in dit fonds.
Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Atlantis China Healthcare Fund: US Dollar Units
Een subfonds van Atlantis International Umbrella Fund

ISIN: IE00B1WL3F32

Beheerd door Atlantis Investment Management (Ireland) Limited.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het fonds streeft ernaar vermogensgroei op lange termijn te
realiseren.
Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn uitgegeven door
bedrijven die genoteerd zijn in Hongkong, China, Singapore, de VS
of het VK, die hoofdzakelijk actief zijn op het gebied van op
gezondheid gerichte sectoren in China, inclusief farmaceutica,
biotechnologie, medische apparatuur, zorgaanbieders, ziekenhuizen,
verpleeghuizen en milieubescherming. Het fonds kan beleggen in
deze bedrijven via aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten,
certificaten van aandeel, schuldeffecten en geldmarktinstrumenten.

De beleggingsbeheerder mag selecteren welke beleggingen het
fonds aanhoudt. Het fonds maakt geen gebruik van een benchmark.
De beleggingsbeheerder belegt in bedrijven die naar zijn mening een
combinatie van waarde en groei bieden.
Alle inkomsten op uw beleggingen worden doorgaans herbelegd.
Beleggers kunnen hun deelbewijzen in het fonds twee keer per
maand verkopen, op de 1e en 15e kalenderdag.
Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk ‘Beleggingsdoelstelling en
-beleid' in het Supplement bij het prospectus van het fonds.
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Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare
indicatie voor de toekomst.



De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan na
verloop van tijd variëren.



De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van
een 'risicoloze' belegging.

Waarom valt het fonds in deze categorie?
Fondsen in deze categorie hebben in het verleden een hoge
volatiliteit laten zien. De volatiliteit geeft aan hoeveel de waarde van
het fonds in het verleden is gestegen en gedaald.
De kleinere omvang en de lagere handelsvolumes van de markten
voor Chinese effecten kunnen leiden tot een gebrek aan liquiditeit en

een hogere volatiliteit in vergelijking tot meer ontwikkelde
effectenmarkten.
De waarde van de fondsbeleggingen kunnen worden beïnvloed door
politieke en regulatorische onzekerheid in China. De fiscale,
monetaire, juridische, boekhoudkundige en beurssystemen in China
zijn onderontwikkeld in vergelijking met westerse landen.
Het fonds belegt in aandelen van kleinere tot middelgrote bedrijven
waarvoor de markt beperkter kan zijn dan voor effecten van grotere
ondernemingen.
Het fonds belegt voornamelijk in één sector in één land. Het is
daardoor kwetsbaar voor het marktsentiment voor die sector en het
betreffende land. Dit type fonds kan een hoger risico met zich
meebrengen dan een fonds met een breder beleggingsuniversum.
De intrinsieke waarde van deze deelnemingscategorie wordt
berekend in Amerikaanse dollars, terwijl de beleggingen hoofdzakelijk
luiden in de valuta van de landen waarin wordt belegd. De resultaten
van het fonds kunnen daardoor ongunstig worden beïnvloed door
wisselkoersschommelingen.
Uitgebreide informatie over de risicofactoren van het fonds vindt u in
het prospectus voor het fonds.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te
dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

Geen kosten

Uitstapvergoeding

Geen kosten

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

1,59 %

De lopende kosten zijn gebaseerd op de totale uitgaven van het
fonds in het afgelopen boekjaar dat op 31 december 2018 werd
afgesloten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. In dit cijfer zijn
niet begrepen:
• prestatievergoedingen; en
• portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- of
uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij het kopen of
verkopen van rechten van deelneming in een andere instelling
voor collectieve belegging.
Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het
betreffende deel van het prospectus van het fonds.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

20,00 % van het rendement boven een
een jaarlijkse stijging van 5,00% van de
waarde van het fonds, waarbij een
High-Water Mark van toepassing is. In
het afgelopen boekjaar is een
prestatievergoeding van 0% betaald.

In het verleden behaalde resultaten


In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare
indicator voor toekomstige resultaten.



De hier getoonde resultaten zijn berekend in Amerikaanse
dollars (USD).



De in het verleden behaalde resultaten worden getoond na
aftrek van alle kosten, met uitzondering van instap-,
uitstap- of omruilkosten.



Het fonds is geïntroduceerd in 2007. Deze
deelnemingscategorie is geïntroduceerd in 2007.
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9,3 -14,4 3,5 -27,4

Praktische informatie










Hier wordt slechts één deelnemingscategorie van het fonds (USD) beschreven. Voor de HKD-deelnemingscategorie is een ander
document met Essentiële Beleggersinformatie opgesteld. Meer informatie over alle deelnemingscategorieën vindt u in het prospectus.
Bewaarder: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Het fonds is onderworpen aan het belastingregime in Ierland. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie. Neem voor meer
informatie contact op met uw belastingadviseur.
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 is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds.
Het fonds is een subfonds van het Atlantis International Umbrella Fund (het “Paraplufonds”). U kunt uw deelbewijzen omruilen voor die van
een ander subfonds van het paraplufonds. Meer informatie over de regels voor omruilen vindt u in het prospectus. De activa van elk
subfonds zijn gescheiden van die van de andere subfondsen van het paraplufonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden
opgesteld voor het gehele paraplufonds.
Nadere informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een beschrijving
van de wijze waarop beloningen en vergoedingen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het
toekennen van de beloning, is beschikbaar op de website www.atlantis-investment.com. Op verzoek kan de belegger ook kosteloos een
papieren exemplaar ontvangen.
Meer informatie (in het Engels) over het Atlantis International Umbrella Fund, met inbegrip van de laatste koersen, het prospectus en het
jaarverslag en -rekening, is kosteloos verkrijgbaar bij Atlantis Investment Management (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend
Street, Dublin 2, Ierland (e-mail: investment@atlantis-investment.com). Daarnaast is deze informatie in het Verenigd Koninkrijk verkrijgbaar
bij Global Funds Registration Ltd, 2nd Floor, Golden House, 30 Great Pulteney Street, London W1F 9NN, Verenigd Koninkrijk (telefoon:
+44(0) 207 532 4208).

Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 08 februari 2019.
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