ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over het 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 een belegging in het Fonds. Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet wenst te
beleggen.
COLUMBUS POINT GLOBAL EQUITY ICAV (het 'Fonds')
A USD-klasse – L-series (ISIN: IE00BH3ZJY74)
Fondsbeheerder: Bridge Fund Management Limited
Doelstellingen en beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin op lange termijn
vermogensgroei te realiseren door middel van een hoogwaardige, op
groei gerichte beleggingsstrategie, waarbij geen beperkingen gelden op
geografisch gebied of op basis van formele benchmarkcriteria. Om de
beleggingsdoelstelling te bereiken belegt het Fonds voornamelijk in een
wereldwijd gediversifieerde portefeuille van aandelen, aan aandelen
gerelateerde effecten en closed-end vastgoedfondsen (REIT's) uit
ongeacht welk land, met inbegrip van effecten uit opkomende markten
die genoteerd zijn aan of worden verhandeld op Gereglementeerde
Markten wereldwijd. Maximaal 10% van de netto-activa van het Fonds
kan in REIT's worden belegd. Daarnaast kan het Fonds in totaal tot
20% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds beleggen in
bedrijfsobligaties met een vaste en/of variabele rente en in vastrentend
staatspapier, zoals notes en obligaties, met inbegrip van
converteerbare obligaties. Dergelijke effecten dienen een investmentgrade-rating te hebben van Standard & Poor's of Moody's, of een
vergelijkbare door de Beleggingsbeheerder toegekende kredietrating.
Het Fonds kan beleggen in open-end collectieve beleggingsfondsen en
exchange traded funds ('ETF's') die blootstelling bieden aan aandelen
en aan aandelen gerelateerde effecten, overeenkomstig het
beleggingsbeleid van het Fonds. Het Fonds heeft niet de intentie om
meer dan 10% van zijn Intrinsieke Waarde te beleggen in open-end
collectieve beleggingsfondsen en ETF's. Het Fonds kan gebruikmaken
van derivaten voor beleggingsdoeleinden en voor een efficiënt
portefeuillebeheer (zoals hedging), zoals uiteengezet in de rubriek
'Financiële Derivaten' van het Prospectus en binnen de door de Central
Bank of Ireland gestelde voorwaarden en limieten. Voor de

effectenselectie gelden geen beperkingen wat betreft regio's,
economische sectoren of valuta's. Afhankelijk van de
marktomstandigheden kan de blootstelling echter gericht zijn op een
bepaald land of een beperkt aantal landen en/of een bepaalde
economische sector en/of een bepaalde valuta.
De benchmark, de MSCI World Index (Net Total Return) (de 'Index'),
wordt uitsluitend gebruikt ter vergelijking van het rendement van het
Fonds. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd, tracht het niet de
Index te repliceren en kan het juist aanzienlijk afwijken van de Index om
zijn doelstelling te bereiken.
Alle inkomsten van het Fonds zullen worden herbelegd en het Fonds
heeft niet de intentie om dividenden uit te keren.
Het Fonds is geschikt voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar
blootstelling aan een portefeuille van hoofdzakelijk wereldwijde
aandelen en die een gemiddelde tot hoge risicobereidheid hebben.
U kunt uw aandelen in het Fonds laten terugkopen op de eerste
Werkdag van elke kalendermaand en op de vijftiende kalenderdag van
elke kalendermaand (indien de vijftiende kalenderdag geen Werkdag is,
vindt de terugkoop plaats op de eerstvolgende Werkdag).
Tenzij anders gedefinieerd in dit document, hebben alle woorden en
uitdrukkingen die in het Prospectus worden gedefinieerd, dezelfde
betekenis in dit document.
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De risico-indicator wordt bepaald met behulp van historische gegevens
of, indien geen historische gegevens beschikbaar zijn, met behulp van
gesimuleerde historische gegevens. De historische gegevens zoals die
worden gebruikt om de synthetische risico-indicator te berekenen, zijn
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het risicoprofiel van het Fonds
in de toekomst. De getoonde risicocategorie is geen doelstelling, wordt
niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. Een fonds
uit categorie 1 is niet risicovrij. Het risico op verlies is klein, maar de
kans om winst te maken kan ook gering zijn. Voor een fonds uit
categorie 7 geldt dat het risico om geld te verliezen groot is, maar daar
staat tegenover dat de kans om winst te maken ook hoog is. Op grond
van het marktrisico van de aangeboden beleggingen is de risicoindicator van het Fonds vastgesteld op 5 .
Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie en geeft de belegger niet de
zekerheid dat hij bij terugkoop een bepaald bedrag zal ontvangen.
Naast de risico's die zijn opgenomen in de indicator, kan de totale
waarde van het Fonds in aanzienlijke mate worden beïnvloed
door:Aandelenmarktrisico – Het Fonds kan worden blootgesteld aan
het aandelenmarktrisico, dat wil zeggen het risico dat een bepaald
aandeel, een fonds, een bedrijfstak of aandelen in het algemeen in
waarde kunnen dalen.
Liquiditeitsrisico – het risico dat voortvloeit uit de beperkte

verhandelbaarheid van een belegging, zodat deze niet snel genoeg kan
worden gekocht of verkocht om een verlies te voorkomen of te
minimaliseren.
Wisselkoersrisico – Het Fonds kan beleggen in activa die in een
andere valuta luiden dan de Basisvaluta van het Fonds en het kan
worden blootgesteld aan nadelige wisselkoersschommelingen. De
mogelijkheid om wisselkoersrisico's af te dekken kan worden aangetast
wanneer de termijn- of optiemarkten weinig speelruimte bieden om de
basisvaluta af te dekken naar de valuta van de belegging.
Risico van opkomende markten – Het Fonds kan worden
blootgesteld aan effecten uit opkomende markten die onderhevig zijn
aan grotere maatschappelijke, politieke, reglementaire en valutarisico's
dan effecten uit ontwikkelde markten. Er is ook een verhoogd risico dat
gelden uit beleggingen van het Fonds onderworpen kunnen zijn aan
overheidsbeperkingen voor uitbetaling buiten het land van de emittent.
Krediet- en tegenpartijrisico – Het Fonds kan worden blootgesteld
aan het risico dat een tegenpartij of emittent van een belegging van het
Fonds niet in staat of bereid is om een aangegane verplichting na te
komen, waardoor het Fonds financieel verlies kan lijden. Het Fonds is
blootgesteld aan afwikkelingsrisico's ten aanzien van partijen met wie
het handelt en aan bewaarrisico's ten aanzien van partijen bij wie het
zijn activa in bewaring geeft.
Waarderingsrisico – De waardering van moeilijk te waarderen activa
is vaak subjectief en onderhevig aan een verhoogd risico dat de
informatie die wordt gebruikt om de waarde te bepalen, onjuist is.
Waarderingen van dergelijke activa kunnen op onvoorspelbare wijze
veranderen, wat gevolgen heeft voor de waarde van het Fonds. Er kan
niet worden gegarandeerd dat de waarde van de belegging op het
moment van verkoop (onmiddellijk of op een later tijdstip) kan worden
omgezet in contanten.
Raadpleeg Bijlage I - 'Risicofactoren' van het Prospectus voor
nadere informatie.
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Kosten
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden
gebracht
Instapvergoeding

0.30%

Uitstapvergoeding

0.30%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald.

Deze vergoedingen worden gebruikt om de functioneringskosten van het
fonds te dekken, met inbegrip van marketing- en verkoopkosten. In het
algemeen verminderen deze kosten de potentiële groei van uw belegging.
Wanneer u aandelen koopt of verkoopt, kan een antiverwateringsheffing
verschuldigd zijn om de kosten te dekken die het Fonds maakt bij het
kopen of verkopen van beleggingen voor het Fonds. De getoonde in- en
uitstapkosten zijn inclusief de antiverwateringsheffing en zijn
maximumwaarden. In sommige gevallen betaalt u wellicht minder – vraag
dit na bij uw financieel adviseur, uw distributeur of de Beheerder. Er zullen
geen andere instap- of uitstapkosten in rekening worden gebracht.

Kosten die in de loop van het jaar aan het Fonds worden onttrokken

Het getoonde cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor
het jaar dat eindigde op 31 december 2019.

Lopende kosten

De exacte gemaakte kosten worden in detail opgenomen in het
jaarverslag van het Fonds over elk boekjaar. Het bedrag dat in rekening
wordt gebracht kan van jaar tot jaar variëren. Het cijfer van de lopende
kosten is exclusief de transactiekosten van de portefeuilles, behalve in het
geval van instap-/uitstapkosten die door het Fonds worden betaald bij het
kopen of verkopen van deelbewijzen in een andere instelling voor
collectieve belegging.

Prestatievergoeding

0.8%

Geen

Voor nadere informatie over de kosten verwijzen we naar de rubriek
'Vergoedingen en Kosten' in het Prospectus van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten
 Het Fonds werd opgericht op 20 september 2016 als Arco Ltd., waarvan de naam op 10 juli 2017 is veranderd in Columbus Point Global
Equity Fund, een vrijgestelde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onder het vennootschapsrecht van de Kaaimaneilanden valt.
Het Fonds werd op 23 januari 2018 overgeheveld naar Ierland om de continuïteit te waarborgen en het kreeg op die datum van de Central
Bank of Ireland een vergunning om als Qualifying Investor AIF (QIAIF) op te treden. Met ingang van 18 december 2020 kreeg het Fonds van
de centrale bank, overeenkomstig de Regelgeving, een vergunning om als een ICBE op te treden en werd de QIAIF-vergunning ingetrokken.
 Aangezien deze aandelen geen volledig kalenderjaar beschikbaar zijn geweest, zijn er voor deze Klasse geen prestatiegegevens
voorhanden.

Praktische informatie
Fondsbewaarder: Société Générale S.A., Dublin Branch
Nadere informatie: Alle Fondsdocumenten, inclusief het Prospectus, het laatste jaarverslag en eventuele halfjaarverslagen, zijn beschikbaar in het
Engels en kunnen worden verkregen op de website van de Beheerder: www.bridgeconsulting.ie.
Aandelenkoers/intrinsieke waarde: De intrinsieke waarde van het Fonds wordt berekend in USD. De aandelenkoers wordt op elke Werkdag
gepubliceerd in USD. De koersen kunnen worden geraadpleegd op www.bloomberg.com.
Belasting: Het Fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit gevolgen
hebben voor uw belegging. Raadpleeg een adviseur voor nadere informatie.
Beloningen: Nadere informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de manier
waarop de beloningen en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de
beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de (eventuele) remuneratiecommissie, zijn beschikbaar op
https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is gratis verkrijgbaar bij de
Beheerder.
Aansprakelijkheid voor de informatie: De ICAV 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 van het Fonds is.

Aan dit Fonds is op 21 december 2020 in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of
Ireland.
Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 12.02.2021.
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