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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, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of 
u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. 
 

Blackwall Europe Equity Fund             Categorie C EUR (ISIN: IE00BFMNVL90) 
een compartiment van Blackwall UCITS Platform ICAV 
Het fonds wordt beheerd door KBA Consulting Management Limited (the “Beheerder”) 
Doelstellingen en beleggingsbeleid 
De beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat in het streven 
naar kapitaalgroei.   
Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren richt het zich 
voornamelijk op het nemen van long- en shortposities in 
Europese aandelen. Als de koers van het onderliggende 
activum stijgt, stijgt de waarde van de longpositie.   
Het fonds kan beleggen in aandelen en aanverwante effecten, 
geldmarkinstrumenten en gerelateerde derivaten. Om de 
beleggingsdoelstelling te realiseren kan het fonds tevens 
beleggen in andere beleggingsfondsen.  
Het fonds wordt actief beheerd ten aanzien van de STOXX 
Europe 600 Net Return Index (de “Benchmark”) omdat het op 
de middellange termijn streeft naar een hoger rendement dan 
de benchmark. Hoewel de meeste effecten in het fonds kunnen 
zijn opgenomen in de benchmark, kan het fonds naar eigen 
inzicht een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in 
effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen en deze 
kunnen een weging hebben die volledig verschilt van de 
benchmark. De beleggingsstrategie houdt geen beperking in 
wat betreft de mate waarin de posities van het fonds mogen 
afwijken van de benchmark, en deze afwijkingen kunnen groot 
zijn. Dit versterkt waarschijnlijk de mate waarin het fonds beter 
of slechter kan presteren dan de benchmark.  
Aangezien een hoger rendement dan de index een doelstelling 
en geen voorspelling is, kan er geen garantie of zekerheid 
worden gegeven dat het fonds een rendement zal behalen dat 
overeenstemt met de benchmark of deze overtreft.   
De beleggingsbeheerder identificeert potentiële beleggingen via 
analyses van zowel de emittent van de aandelen als de 
bedrijfstak of markt waarin de onderneming actief is.   

Het fonds kan instrumenten gebruiken waarvan de waarde 
afhangt van veranderingen in de waarde van de onderliggende 
activa die zij vertegenwoordigen (derivaten). Derivaten kunnen 
worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden, om het risico en 
kosten te beperken en om extra kapitaal of inkomsten te 
genereren.  
Het fonds kan in verband met het beheer van liquide middelen 
tevens beleggen in kortlopende vastrentende instrumenten 
(inclusief bedrijfs- of staatsobligaties).  
Voor meer informatie over het beleggingsbeleid verwijzen wij u 
naar “Investment Objective” en “Investment Policy” in het 
supplement van het fonds dat u kunt raadplegen op 
www.blackwallcapital.com.   
Uw aandelen kunt u gewoonlijk verkopen op elke handelsdag 
doorgaans een dag waarop de banken in Dublin, Londen en 
Zürich geopend zijn) door uw verzoek vóór 17 uur (Ierse tijd) op 
de voorafgaande werkdag te sturen naar Northern Trust 
International Fund Administration Services (Ireland) Limited.  
Inkomsten worden herbelegd in het fonds. 
 
Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers 
die van plan zijn hun geld op korte termijn op te nemen. 

Risico- en opbrengstprofiel 
Lager risico                                    Hoger risico Risico’s die wezenlijk relevant zijn voor het fonds en die 

onvoldoende door de indicator worden aangegeven: 
Aandelenrisico: onder invloed van factoren zoals de 
bedrijfsresultaten van een onderneming, de perceptie van 
beleggers, de beurstrends en de algemene economische 
ontwikkelingen, waardoor de aandelenkoers van het fonds 
sneller kan schommelen, kunnen beleggingen in aandelen 
sterkere koersschommelingen tonen dan beleggingen in 
andere activacategorieën.  
Operationeel risico: menselijke fouten, systeem- en/of 
procesfouten, ontoereikende procedures of controles kunnen 
verliezen voor het fonds veroorzaken. 
Risico met betrekking tot derivaten en hefboomwerking: 
De waarde van FDI’s kan snel schommelen en sommige FDI’s 
zorgen voor een hefboomwerking, die tot verliezen kan leiden 
die groter zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.  
Concentratierisico: omdat het fonds belegt in een kleiner 
aantal beleggingen in Europa kunnen gebeurtenissen die van 
invloed zijn op een specifieke emittent of op de Europese 
markten in het algemeen, een grotere negatieve impact 
hebben dan  in een breder belegd of geografisch 
gediversifieerd fonds. Liquiditeitsrisico: het is mogelijk dat er 
onvoldoende beleggers of verkopers zijn om het fonds in staat 
te stellen om bepaalde effecten snel te kopen of te verkopen, 
wat van invloed kan zijn op de performance van het fonds of (in 
extreme omstandigheden) om de aandelen van een belegger 
terug te kopen.  

 
Doorgaans lager rendement Doorgaans hoger rendement 
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De risicocategorie is gebaseerd op gesimuleerde en historische 
gegevens en geeft mogelijk geen betrouwbare indicatie wat 
betreft het toekomstige risicoprofiel van het fonds.  De getoonde 
risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd 
veranderen. 
Het is mogelijk dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling niet kan 
realiseren en dat de waarde van de aandelen in het fonds daalt. 
De koers van een effect kan afnemen onder invloed van 
factoren zoals de emittent, diens bedrijfstak of de algemene 
toestand van de economie en de markten. 
De numerieke schaal is complex. Bijvoorbeeld: 2 betekent niet 
tweemaal zoveel risico als 1. Het is mogelijk dat de kloof tussen 
1 en 2 niet hetzelfde is als de kloof tussen 5 en 6. Een fonds 
van categorie 1 is geen risicovrije belegging – het risico op 
kapitaalverlies is dan wel klein, maar de kans dat er winst wordt 
gemaakt is eveneens beperkt.  
Het fonds behoort tot categorie 5 omdat het voornamelijk in 
Europese aandelen belegt en op historische basis hebben de 
aandelen van dergelijke fondsen grotere koersschommelingen 
ervaren dan die van andere fondsen (zoals geldmarktfondsen). 
Schommelingen van wisselkoersen kunnen de marktwaarde 
van de beleggingen van het fonds negatief beïnvloeden. 



 

 

 

Zie ook de beschrijving van de risico’s die op het fonds 
van toepassing zijn onder het kopje “Risk Factors” in het 
supplement van het fonds en in het hoofdstuk “Special 
Considerations and Risk Factors”van het prospectus van 
het fonds. 

Risico in verband met tegenpartij/bewaarneming: een partij 
waarmee het fonds contracten voor aandelen of voor 
bewaarneming van de fondsactiva afsluit. 
Valutarisico: als het fonds belegt in effecten die niet in euro's 
zijn uitgegeven, kunnen schommelingen in de wisselkoersen, 
ongeacht de performance van het fonds, een positief of 
negatief effect hebben op het rendement dat een belegger zou 
kunnen verwachten.  
Risico in verband met valuta-afdekking: Hoewel het fonds 
kan proberen om zich af te dekken tegen 
valutaschommelingen voor niet-euro-categorieën, kan niet 
worden gegarandeerd dat de waarde van deze categorie niet 
zal worden beïnvloed door schommelingen in de euro ten 
opzichte van de relevante valuta.  

Kosten voor dit fonds 
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 worden aangerekend voor of na uw 
belegging 

Het bedrag van de lopende kosten is een raming die is 
gebaseerd op de verwachte totale kosten. Dit bedrag kan 
van jaar tot jaar verschillen. In dit bedrag zijn niet de 
portefeuilletransactiekosten begrepen wanneer wij voor het 
fonds activa kopen of verkopen behalve wanneer het een 
door het fonds betaalde instap-/uitstapvergoeding betreft 
die het fonds betaalt wanneer het deelnemingsrechten in 
een andere instelling voor collectieve belegging koopt of 
verkoopt. 

Meer informatie over kosten vindt u onder  “Fees and 
Expenses” in het prospectus van het fonds. 
 

Instapvergoeding Tot 5% 
Uitstapvergoeding 0% 
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden 
afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten 
van uw belegging worden uitbetaald.  
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken 
Lopende kosten 1,09% 
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds 
worden onttrokken 
Prestatievergoeding 10% per jaar van het rendement dat de 

aandelencategorie realiseert boven de 
intrinsieke waarde van de categorie toen 
de laatste prestatievergoeding werd 
betaald, of in geval van de eerste 
prestatieperiode, de opbrengsten van de 
initiële aanbieding van de categorie, met in 
beide gevallen een aanpassing met een 
hurdle-rate (het (positieve of negatieve) 
veranderingspercentage in de 
STOXX600NR) 

In het verleden behaalde resultaten 
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een betrouwbare 
indicatie van de in het verleden behaalde resultaten van deze 
aandelencategorie. 
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare 
indicatie voor toekomstige prestaties. 

De in het verleden behaalde prestaties worden berekend in 
EUR. 

Praktische informatie 
Bewaarder: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 
Informatie over het paraplufonds Blackwall UCITS Platform ICAV, de compartimenten en beschikbare aandelencategorieën, met 
inbegrip van het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen van het paraplufonds zijn gratis beschikbaar in het Engels op 
het adres 5 George’s Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland. 
Informatie over het huidige beloningsbeleid van de Beheerder, met inbegrip van een beschrijving van de wijze waarop 
vergoedingen en voordelen worden berekend, en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van 
de vergoedingen en voordelen, kan worden geraadpleegd op www.kbassociates.ie. Een papieren exemplaar van deze informatie 
is op verzoek gratis beschikbaar bij KBA Consulting Management Limited, 5 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland. 
De aandelenkoers is op verzoek beschikbaar bij Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, 
George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland en wordt gepubliceerd op de website www.bloomberg.com. 
Op het fonds zijn de belastingwetgeving en -regels van Ierland van toepassing. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke 
belastingpositie. Bijgevolg raden wij u aan om bij uw belastingadviseur onafhankelijk advies in te winnen. 
Blackwall UCITS Platform ICAV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring 
die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de relevante delen van het prospectus voor Blackwall UCITS Platform 
ICAV is. 
Deze essentiële beleggersinformatie betreft Categorie C EUR van het fonds. Deze aandelencategorie is representatief en voor 
dit fonds zijn ook andere aandelencategorieën beschikbaar, die ook in andere valuta’s kunnen luiden. Raadpleeg het supplement 
van het fonds voor meer informatie over de andere aandelencategorieën van het fonds. 
Representatieve informatie over de aandelencategorie: 
Deze Categorie C EUR aandelencategorie is representatief voor Categorie C USD (IE00BFMNVM08), Categorie C CHF 
(IE00BFMNVP39) en Categorie C GBP (IE00BFMNVN15).  
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 7 februari 2020. 
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