CENTRAL INVESTORINFORMATION
Dette dokument indeholder central investorinformation om fonden. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå
fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.
COLUMBUS POINT GLOBAL EQUITY ICAV (”fonden”)
A EUR Class – H Series (ISIN: IE00BDFK4361)
Forvaltningsselskab: Bridge Fund Management Limited
Mål og investeringspolitik
Fondens investeringsmål er at skabe kapitalgevinst på langt sigt
gennem en dybtgående investeringsstrategi om høj kvalitetsmæssig
vækst, hvor strategien ikke er underlagt geografiske begrænsninger
eller formelle overvejelser om benchmark.
For at opnå investeringsmålet investerer fonden hovedsagelig i en
globalt diversificeret portefølje bestående af aktier og aktielignende
værdipapirer og i lukkede ejendomsinvesteringsselskaber (REIT'er) i
alle lande, herunder udstedelser på nye vækstmarkeder, hvor
selskaberne er noteret eller handles på regulerede markeder verden
over. Fonden investerer højst 10 % af nettoaktiverne i REIT'er.
Derudover kan fonden samlet investere op til 20 % af fondens indre
værdi i fastforrentede erhvervs- og statsobligationer med fast og/eller
variabel rente, f.eks. gældsbeviser og obligationer, herunder konvertible
obligationer. Sådanne gældsbeviser vil være vurderet som investment
grade af Standard & Poor's eller Moody's, eller investeringsforvalteren
vil have fastsat en tilsvarende vurdering for dem.
Fonden kan investere i åbne kollektive investeringsordninger og
børshandlede fonde ("ETF’er"), som giver eksponering for aktier og
aktierelaterede værdipapirer, der er i overensstemmelse med fondens
investeringspolitik. Det er ikke hensigten at investere mere end 10 % af
fondens indre værdi i åbne kollektive investeringsordninger og ETF’er.
Fonden kan med henblik på investering og effektiv porteføljeforvaltning
(f.eks. risikoafdækning) anvende derivater, som dette er beskrevet i
prospektets afsnit om afledte finansielle instrumenter ("Financial

Derivative Instruments") og i henhold til de betingelser og inden for de
grænser, der er fastsat af Central Bank of Ireland.
Valget af investeringer begrænser sig ikke til en geografisk sektor, en
bestemt sektor for økonomisk aktivitet eller en given valuta. Afhængigt
af markedsforholdene kan denne eksponering dog være koncentreret
om et enkelt land eller et begrænset antal lande og/eller en enkelt
sektor for økonomisk aktivitet og/eller en enkelt valuta.
Benchmarket MSCI World Index (Net Total Return) ("indekset")
anvendes udelukkende som sammenligningsgrundlag for fonden.
Fonden forvaltes aktivt og søger dermed ikke at kopiere indekset, men
kan i stedet adskille sig væsentligt fra indekset for at nå sit mål.
Alt udbytte fra fonden geninvesteres, og det tilsigtes ikke, at fonden
udbetaler udbytte.
Fonden er egnet for investorer, der søger langsigtet eksponering for en
portefølje, der hovedsagelig består af globale aktier, og som er indstillet
på en middel til høj investeringsrisiko.
De kan indløse Deres andele i fonden på den første handelsdag i hver
kalendermåned og på den femtende kalenderdag i hver kalendermåned
(hvis den femtende kalenderdag ikke er en bankdag, da den
førstkommende bankdag).
Medmindre andet er anført i dette dokument, har alle ord og udtryk, der
er defineret i prospektet, samme betydning her.
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Risikoindikatoren fastsættes ved brug af historiske data eller ved hjælp
af simulerede historiske data, hvis ingen historiske data er tilgængelige.
Historiske data, som dem, der anvendes til at beregne den syntetiske
indikator, giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens
fremtidige risikoprofil. Den angivne risikokategori er ikke et mål eller en
garanti og kan ændre sig med tiden. En fond i kategori 1 er ikke
ensbetydende med en risikofri investering. Risikoen for tab er lav, men
muligheden for gevinst kan ligeledes være begrænset. For en fond i
kategori 7 er risikoen for at tabe penge høj, men det er muligheden for
gevinst også. Fondens risikoindikator er angivet til 5 da dette afspejler
markedsrisikoen ved de foreslåede investeringer.
For så vidt angår kapitalen, giver fonden giver ingen garanti eller
forsikring om, at investorer vil modtage et fast beløb ved indløsning.
Udover de risici, som indikatoren angiver, kan fondens samlede
værdi blive påvirket væsentligt af:
Aktiemarkedsrisiko - Fonden kan være eksponeret for
aktiemarkedsrisiko, hvilket er risikoen for, at en bestemt aktie, fond,
branche eller aktier generelt falder i værdi.
Likviditetsrisiko - Risikoen for, at en investering ikke kan købes eller
sælges hurtigt nok til at forhindre eller minimere et tab på grund af
manglende salgbarhed.

Valutarisiko - Fonden kan investere i aktiver, som er denominerede i
andre valutaer end basisvalutaen, og den kan være udsat for ugunstige
valutakursudsving. Muligheden for afdækning af valutarisici kan
påvirkes af begrænsede forward- eller optionsmarkeder for
risikoafdækning af basisvalutaen mod investeringens valuta.
Risiko ved nye vækstmarkeder - Fonden kan være eksponeret for
værdipapirer på nye vækstmarkeder, og disse er underlagt større
sociale, politiske, reguleringsmæssige og valutamæssige risici end
værdipapirer på udviklede markeder. Det er også en større risiko for, at
pengebeløb fra fondens investering kan være underlagt
regeringsrestriktioner for udbetaling uden for udstedernes land.
Kredit-/modpartsrisiko - Fonden kan være eksponeret for risikoen for,
at fondens modparter eller investeringsudstedere ikke kan eller vil
opfylde en forpligtelse, de har indgået, og dermed forårsage, at fonden
pådrager sig et finansielt tab. Fonden vil være eksponeret for
afviklingsrisiko i forbindelse med de parter, den handler med, og
depositarrisiko i forbindelse med de parter, hvor fonden har deponeret
sine aktiver.
Værdiansættelsesrisiko - Værdiansættelsen af aktiver, som det er
vanskeligt at beregne værdien af, er ofte subjektiv, og der er en øget
risiko for, at de oplysninger, der anvendes ved fastsættelse af værdien,
kan være unøjagtige. Værdiansættelser af sådanne aktiver kan ændre
sig uforudsigeligt og dermed påvirke fondens prisfastsættelse. Der er
ingen garanti for, at værdien kan realiseres af fonden ved det endelige
(eller øjeblikkelige) salg af investeringen.
Se yderligere oplysninger i prospektets bilag I om risikofaktorer "Risk Factors".
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Gebyrer
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

0.30 %

Udtrædelsesgebyr

0.30 %

Dette er det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes,
før midlerne investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af året
Løbende gebyrer

0.95%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Intet

Disse gebyrer anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger,
herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og salg. Generelt
reducerer de investeringens vækst.
Når De køber eller sælger andele, skal De muligvis betale et
udvandingsgebyr for at dække de omkostninger, som fonden pådrager sig
i forbindelse med køb eller salg af investeringer for fonden. Det viste
indtrædelses- og udtrædelsesgebyr afspejler udvandingsgebyret og er
maksimumbeløb. I nogle tilfælde skal De muligvis betale mindre. De kan få
oplyst de faktiske gebyrer ved henvendelse til Deres finansielle rådgiver,
distributør eller investeringsforvalteren. Der opkræves ikke yderligere
indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer.
Tallet for de løbende gebyrer er baseret på gebyrerne for året, der sluttede
den 31. december 2019.
Nærmere oplysninger om gebyrerne findes i fondens årsberetninger for de
enkelte regnskabsår. Det opkrævede beløb kan variere fra år til år. Tallet
for de løbende gebyrer udelukker porteføljetransaktionsomkostninger med
undtagelse af et eventuelt indtrædelses-/udtrædelsesgebyr afholdt af
fonden, når den køber eller sælger andele i en anden kollektiv
investeringsordning.
Se yderligere oplysninger om alle gebyrer i prospektets afsnit om gebyrer
og udgifter ("Fees and Expenses").

Tidligere resultater
 Fonden blev oprettet den 20. september 2016 som Arco Ltd. og skiftede navn den 10. juli 2017 til Columbus Point Global Equity Fund, et
fritaget selskab med begrænset ansvar i henhold til selskabsloven for Cayman Islands. Fonden migrerede til Irland i forlængelse heraf den
23. januar 2018 og blev godkendt pr. samme dato af Central Bank of Ireland som QIAIF (Qualifying Investor AIF). Pr. den 18. december
2020 blev fonden godkendt af centralbanken som investeringsinstitut (UCITS) i henhold til forordningerne, efter at dens godkendelse som
QIAIF var tilbagekaldt pr. samme dato.
 Der foreligger ingen tilgængelige resultater for denne klasse, da aktierne har været tilgængelige i mindre end et kalenderår.

Praktiske oplysninger
Fondens depositar: Société Générale S.A., Dublin Branch
Yderligere oplysninger: Eksemplarer af fondsdokumenterne, herunder prospektet, den seneste årsrapport og eventuelle halvårsrapporter, er
tilgængelige på engelsk og kan rekvireres fra investeringsforvalterens websted på www.bridgeconsulting.ie.
Aktiekurs/indre værdi: Fondens indre værdi beregnes i USD. Aktiekurserne offentliggøres i USD på alle handelsdage. Kurserne kan ses på
www.bloomberg.com.
Beskatning: Fonden er underlagt skattelovgivningen i Irland. Afhængigt af Deres bopælsland kan dette få indvirkning på Deres investering. Kontakt
en rådgiver for yderligere oplysninger.
Aflønning: Oplysninger om den aktuelle politik for aflønning af investeringsforvalteren, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af,
hvordan aflønning og goder beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og goder, herunder et eventuelt
aflønningsudvalgs sammensætning, kan ses på https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Et eksemplar af aflønningspolitikken
kan rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til investeringsforvalteren.
Informationsansvarlig: Fonden kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Fonden er godkendt i Irland den 21. december 2020 og reguleres af Central Bank of Ireland.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. den 12.02.2021.
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