NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om fondet. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå hva som
kjennetegner dette fondet og risikoene forbundet med å investere i fondet. Du anbefales å lese
det slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil investere eller ikke.
COLUMBUS POINT GLOBAL EQUITY ICAV ("Fondet")
Klasse A EUR – L-serien (ISIN: IE00BH3ZK000)
Forvalter: Bridge Fund Management Limited
Mål og investeringspolitikk
Fondets investeringsmål er å levere langsiktig kapitalvekst gjennom en
dyp strategi for vekstinvestering som er ubundet av geografiske
begrensninger og formelle referansevurderinger.
For å oppnå investeringsmålet investerer fondet primært i en globalt
diversifisert portefølje med aksjer og aksjerelaterte verdipapirer og
eiendomsfond med fast kapital (REIT) i alle land, også utstedere i
fremvoksende markeder, som er børsnotert eller som omsettes på
regulerte markeder over hele verden. Ikke mer enn 10 % av fondets
nettokapital kan investeres i REIT-fond.
I tillegg kan fondet til sammen investere inntil 20 % av fondets netto
aktivaverdi i selskaps- eller statsrentepapirer med fast og/eller flytende
rente, som for eksempel sertifikater og obligasjoner, inklusive
konvertible obligasjoner. Slike gjeldspapirer vil være av
investeringsgrad i henhold til deres rating fra Standard & Poor's eller
Moody's, eller ha en tilsvarende kredittrating fastslått av forvalteren.
Fondet kan investere i kollektive investeringsordninger med variabel
kapital og børsomsatte fond ("ETF") som gir eksponering mot aksjer og
aksjerelaterte verdipapirer i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Det foreligger ingen intensjon om å investere over 10 % av fondets
netto aktivaverdi i kollektive investeringsordninger med variabel kapital
og ETF-fond.
Fondet kan bruke derivater for investeringsformål og til effektiv
porteføljeforvaltning (for eksempel sikring) som beskrevet i delen
"Finansielle derivatinstrumenter" i prospektet, og underlagt vilkårene og

grensene satt av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.
Valget av investeringer vil ikke være begrenset til en geografisk sektor,
spesiell næringssektor eller en gitt valuta. Avhengig av
markedsforholdene kan imidlertid denne eksponeringen være fokusert
på ett land eller et begrenset antall land, én næringssektor og/eller én
valuta.
Referanseindeksen, MSCI World Index (Net Total Return) ("Indeksen")
brukes til å måle fondets avkastning kun for sammenligningsformål.
Fondet forvaltes aktivt og prøver derfor ikke å kopiere indeksen, men
kan i stedet skille seg betydelig fra indeksen for å oppnå sitt mål.
Eventuelle inntekter fra fondet vil bli reinvestert og det er ikke meningen
at fondet skal betale utbytte.
Fondet egner seg for investorer som søker langsiktig eksponering mot
en portefølje primært bestående av globale aksjer, og som har en
middels til høy risikoappetitt.
Du kan løse inn fondsandeler på den første virkedagen i hver
kalendermåned, og på den femtende kalenderdagen i hver
kalendermåned (hvis denne femtende kalenderdagen ikke er en
virkedag, på neste virkedag)
Med mindre det er definert på annen måte i dette dokumentet, skal alle
ord og uttrykk som er definert i prospektet ha samme mening her.

Risiko- og avkastningsprofil
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Lavere risiko
Typisk lavere avkastning
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Høyere risiko
Typisk høyere avkastning

Risikoindikatoren fastslås på grunnlag av historiske data eller, når
historiske data ikke er tilgjengelig, simulerte historiske data. Historiske
data, som dem som brukes til å beregne den syntetiske indikatoren, er
ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige
risikoprofil. Risikokategorien som er vist, er ingen målsetting eller
garanti og kan endre seg over tid. Et fond i kategori 1 er ikke risikofritt.
Risikoen for tap er liten, men sjansen til gevinster kan også være
begrenset. I et fond i kategori 7 er risikoen for å tape penger høy, men
det er også muligheten for gevinst. Fondets risikoindikator er i kategori
5 ettersom dette gjenspeiler markedsrisikoen som oppstår på grunnlag
av de foreslåtte investeringene.
Fondet gir ingen kapitalgaranti eller forsikring om at investoren vil motta
et fast beløp ved innløsning.
I tillegg til risikoene som fanges opp av indikatoren, kan den
overordnede verdien av fondet bli påvirket i betydelig grad av:
Aksjemarkedsrisiko – Fondet kan bli eksponert for
aksjemarkedsrisiko. Dette er risikoen for at en bestemt aksje, et fond,
en bransje eller aksjer generelt kan falle i verdi.
Likviditetsrisiko – risikoen som kommer fra mangel på omsettelighet
for en investering som ikke kan kjøpes eller selges raskt nok til å
forhindre eller minimere et tap.

Valutarisiko – Fondet kan investere i aktiva som er pålydende andre
valutaer enn dets basisvaluta, og det kan bli eksponert mot
ufordelaktige valutakursbevegelser. Evnen til å sikre valutarisiko kan bli
påvirket av begrensede markeder for valutaterminkontrakter eller opsjoner for sikring av basisvalutaen mot investeringsvalutaen.
Risiko forbundet med fremvoksende markeder – Fondet kan bli
eksponert mot verdipapirer i fremvoksende markeder som er gjenstand
for større samfunnsmessige, politiske, regulatoriske og valutarelaterte
risikoer enn verdipapirer i utviklede markeder. Det er også en høyere
risiko for at proveny fra fondets investeringer kan bli utsatt for statlige
restriksjoner på betalinger utenfor landet der utstederne er
hjemmehørende.
Kreditt-/motpartsrisiko – Fondet kan bli eksponert mot risiko for at
fondets motparter eller utstedere av investeringer vil bli ute av stand
eller uvillig til å innfri en forpliktelse de har inngått og derfor påføre
fondet en økonomisk tap. Fondet vil være eksponert mot oppgjørsrisiko
for partene det handler med, og depotrisiko for parter der fondet har
plassert aktiva til forvaring.
Verdivurderingsrisiko – Verdivurderingen av aktiva som er vanskelige
å verdsette, er ofte subjektiv og gjenstand for økt risiko for at
informasjonen som brukes til å fastsette verdien kan være unøyaktig.
Verdivurderinger av slike aktiva kan endre seg på en uforutsigbar måte,
med påfølgende effekt på prisingen av fondet. Det finnes ingen garanti
for at verdien vil bli realisert av fondet ved den endelige (eller
umiddelbare) avhendingen av investeringen.
Du finner mer informasjon i Vedlegg I – "Risikofaktorer" i
prospektet.
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Gebyrer
Engangsgebyrer som du belastes før eller etter du investerer
Startgebyr

0.30 %

Sluttgebyr

0.30 %

Dette er maksimalsatser for det som kan trekkes fra dine midler før
de investeres eller før provenyet fra investeringene utbetales.

Disse gebyrene brukes til å dekke kostnadene ved å drive fondet,
herunder kostnader til markedsføring og salg. Til sammen reduserer de
veksten av din investering.
Når du kjøper eller selger andeler, kan du bli pålagt et antiutvanningsgebyr for å dekke kostnadene knyttet til fondets kjøp eller salg
av investeringer. Start- og sluttgebyrene som er vist, gjenspeiler antiutvanningsgebyret og er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale
mindre – dette kan du finne ut fra din finansrådgiver, distributøren eller fra
forvalteren. Du blir ikke pålagt ytterligere start- og sluttgebyrer.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året

Det viste tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for perioden
som ble avsluttet 31. desember 2019.

Løpende gebyrer

Fondets årsberetning for hvert regnskapsår inneholder nærmere
opplysninger om de eksakte gebyrene. Beløpet som trekkes, kan variere
fra år til år. De løpende gebyrene omfatter ikke porteføljens
transaksjonskostnader, med unntak av start-/sluttgebyr betalt av
porteføljen når den kjøper eller selger andeler i en annen kollektiv
investeringsordning.

0.8%

Gebyrer som trekkes fra fondet under spesifikke forhold
Prestasjonshonorar

Ingen

Du finner flere opplysninger om alle gebyrer under "Gebyrer og kostnader"
i fondets prospekt.

Tidligere utvikling
 Fondet ble stiftet 20. september 2016 som Arco Ltd. Det endret navn 10. juli 2017 til Columbus Point Global Equity Fund, et aksjeselskap
med skattefritak i henhold til aksjeloven på Cayman-øyene. 23. januar 2018 ble det overført til Irland gjennom en videreføring og ble godkjent
på samme dato av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland, som en kvalifisert investor AIF (QIAIF). Per 18. desember 2020 ble
fondet forskriftsmessig autorisert av sentralbanken som et UCITS-fond, etter å ha trukket sin autorisasjon som et QIAIF på samme dato.
 Ingen avkastningsdata er tilgjengelig for denne klassen, ettersom disse andelene har vært tilgjengelig i under ett kalenderår.

Praktisk informasjon
Fondets depotmottaker: Société Générale S.A., Dublin Branch
Mer informasjon: Eksemplarer av alle fondsdokumenter, inklusive prospektet, den siste årsberetningen og eventuelle halvårsrapporter, er
tilgjengelig på engelsk fra forvalterens nettsted: www.bridgeconsulting.ie.
Andelskurs / NAV: Fondets netto aktivaverdi beregnes i USD. Andelskursene kunngjøres i USD på hver virkedag. Kursene vil være tilgjengelig på
www.bloomberg.com.
Skatt: Fondet er underlagt skattelovene og -forskriftene i Irland. Avhengig av hvilket land du er hjemmehørende i, kan dette påvirke din investering.
Snakk med en rådgiver hvis du trenger mer informasjon.
Godtgjørelse: Opplysninger om de oppdaterte godtgjørelsesretningslinjene til forvalteren, herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av
hvordan godtgjørelse og goder beregnes, identiteten til personene som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og goder, blant annet sammensetningen
av godtgjørelseskomiteen, der dette er aktuelt, er tilgjengelig på https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Et eksemplar av
godtgjørelsesretningslinjene er tilgjengelig kostnadsfritt fra forvalteren på anmodning.
Ansvar for informasjon: ICAV-fondet kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med
de relevante delene i prospektet for fondet.

Dette fondet ble godkjent i Irland 21. desember 2020, og er under tilsyn av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.
Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er korrekt per 12.02.2021.
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