Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over 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.

KBI Institutional Water Fund (het 'Fonds'): Categorie I EUR Dist
Een compartiment van KBI Institutional Fund ICAV

ISIN: IE00BFWMNT83

KBI Institutional Fund ICAV is een fonds in zelfbeheer.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar het hoogst mogelijke rendement voor zijn
aandeelhouders door voornamelijk te beleggen in aandelen van
internationale bedrijven uit de watersector.
Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die
noteren op erkende effectenbeurzen wereldwijd en duurzame
activiteiten ontplooien in de watersector. Het Fonds belegt niet
meer dan 30% van zijn nettovermogen in opkomende markten.
Het Fonds laat de Beleggingsbeheerder toe om naar eigen
goeddunken te beslissen welke beleggingen het Fonds moet
aanhouden. Die beleggingsbeslissingen worden altijd genomen
binnen de beperkingen van de doelstelling en het beleggingsbeleid
van het Fonds.

Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn
hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Deze aandelencategorie keert een dividend uit na goedkeuring
door de Bestuurders in overeenstemming met de bepalingen van
het Prospectus.
De beleggers kunnen elke dag die in Ierland een werkdag is,
aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Mits de orders worden
ontvangen vóór 11 uur Ierse tijd, worden de aandelen gekocht en
verkocht tegen de koersen van die dag.
Raadpleeg het Prospectus en het Supplement van het Fonds voor
uitvoerigere informatie.

Naast de kosten die zijn uiteengezet in het deel Kosten, genereert
het Fonds portefeuilletransactiekosten, die worden betaald uit het
vermogen van het Fonds. Die zijn doorgaans hoger bij
beleggingen buiten Europa.
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Liquiditeitsrisico: De liquiditeit van sommige participaties kan
beperkt zijn. Die activa kopen en verkopen kan tijdrovend zijn en
tegen ongunstige prijzen gebeuren.
Tegenpartijrisico: Er bestaat een risico dat de tegenpartij van een
transactie haar deel van de overeenkomst niet nakomt, wat de
waarde van het Fonds kan beïnvloeden.

•

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de
loop van de tijd veranderen.

Risico met betrekking tot opkomende markten: Opkomende
markten houden een groter risico op maatschappelijke, politieke
en economische instabiliteit in, wat gepaard met het ontbreken van
goed uitgebouwde rechtsstructuren de waarde van de activa
negatief kan beïnvloeden.

•

De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een 'risicoloze
belegging' gaat.

Andere risico’s die op het Fonds van toepassing kunnen zijn, zijn
het valutarisico, het operationele risico en het renterisico.

• Historische gegevens bieden mogelijk geen betrouwbare aanwijzing
voor de toekomst.

Het Fonds is opgenomen in risico- en opbrengstcategorie 6,
aangezien de waarde van de beursbeleggingen en de inkomsten
eruit zullen schommelen. Daardoor zal de koers van het Fonds
zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk
belegde bedrag niet terugkrijgt.

De risicofactoren die op het Fonds van toepassing kunnen
zijn, worden uitvoeriger beschreven in het Prospectus.

Het Fonds is ook onderhevig aan risico’s die niet in aanmerking
worden genomen bij de berekening van de risico- en
opbrengstindicator en verband houden met:
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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

5,25%

Uitstapvergoeding

0,25%

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

2,05%

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

De weergegeven instap- en uitstapvergoedingen zijn
maximumcijfers, mogelijk betaalt u minder. U verneemt hier meer
over bij uw financieel adviseur of distributeur.
Het cijfer van de lopende kosten is een raming, aangezien de
aandelencategorie onlangs is geïntroduceerd. Dit cijfer kan
verschillen van jaar tot jaar. Het omvat niet de
portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van de instap- en
uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt bij het kopen of
verkopen van deelnemingsrechten in andere instellingen voor
collectieve belegging.
Voor meer informatie over de kosten kunt u het deel
Vergoedingen en Kosten in het Prospectus van het Fonds
raadplegen op www.kbiglobalinvestors.com.

Geen

In het verleden behaalde resultaten
•
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Deze aandelencategorie is uitgegeven op 6.4.2018.
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Praktische informatie
•

De Bewaarder van het Fonds is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.

•

Het Fonds is onderworpen aan de Ierse fiscale wet- en regelgeving. Afhankelijk van uw land van verblijf kan dit een invloed hebben op uw
belegging. Raadpleeg voor meer informatie uw financieel adviseur.

•

De Bestuurders van KBI Institutional Fund ICAV kunnen 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 en het Supplement van
het Fonds is.

• KBI Institutional Fund ICAV is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. Dat betekent dat de participaties
van de compartimenten van KBI Institutional Fund ICAV naar Iers recht afzonderlijk worden aangehouden. Het Prospectus en de periodieke
verslagen worden opgemaakt in naam van KBI Institutional Fund ICAV.
•

Binnen elk compartiment van het paraplufonds (KBI Institutional Fund ICAV) hebt u het recht om van de ene aandelencategorie over te
stappen naar een andere.

• Exemplaren van het Prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen in het Engels zijn gratis verkrijgbaar op www.kbiglobalinvestors.com.
•

Het beloningsbeleid van de ICAV kan worden geraadpleegd op de website van de Beleggingsbeheerder, www.kbiglobalinvestors.com. Een
papieren exemplaar is kosteloos beschikbaar op verzoek.

•

Overige praktische informatie is te vinden in het Prospectus. De koers van deze aandelencategorie wordt berekend in de valuta EUR en
is beschikbaar op www.kbiglobalinvestors.com.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
Deze Essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 31.5.2018
Essentiële beleggersinformatie 2 van 2

