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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 opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan

niet in dit fonds wenst te beleggen.

GuardCap Global Equity Fund, Categorie I Aandelen – EUR
een compartiment van GuardCap UCITS Funds plc (ISIN IE00BZ036616)

Beheermaatschappij: KBA Consulting Management Limited (de "Beheerder")

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin te streven naar
kapitaalaanwas op lange termijn met een lagere volatiliteit dan de markt.
Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen en
aandelengerelateerde instrumenten uitgegeven door bedrijven van hoge
kwaliteit die zijn genoteerd in landen die lid zijn van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling ("OESO").
Het Fonds zal beleggen in bedrijven die volgens het Fonds een reeks
positieve indicatoren vertonen, zoals een duurzaam concurrentievoordeel
op andere vergelijkbare bedrijven, een uitstekend management, een
sterke financiële geschiedenis en sterke financiële vooruitzichten, en een
bewezen trackrecord van kwaliteitsgroei.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activaklassen, inclusief, maar niet
beperkt tot, schuldbewijzen en rentevoeten.
Het Fonds kan zijn participatie in contanten en andere liquide activa
verhogen in tijden van marktturbulentie.
De schuldbewijzen waarin het Fonds belegt kunnen worden uitgegeven
door een overheid of een andere entiteit, kunnen een vaste of vlottende
rente hebben en zullen een rating van beleggingskwaliteit hebben.
Het Fonds zal beleggen in activa die volgens de Beleggingsbeheerder
een grotere kans hebben om de beleggingsdoelstelling van kapitaalgroei
op lange termijn te verwezenlijken.
Er wordt ook rekening gehouden met ESG-gerelateerde risico's bij het
selecteren van beleggingen en het Fonds belegt in bedrijven die

getuigen van goed zakelijk bestuur aangaande managementstructuur
en vergoedingen, duidelijke rapportages, gecombineerd met nauwe
betrokkenheid bij milieu- en sociale thema's. Het Fonds promoot milieu-
en maatschappelijke eigenschappen in de zin van Artikel 8 van de
Sustainable Finance Disclosure Regulation. Raadpleeg voor meer
informatie het supplement van het Fonds.
Het Fonds wordt actief beheerd. De prestaties van het Fonds kunnen
afwijken van de MSCI World Index (de “Benchmark”). De
beleggingsbeheerder bepaalt volledig zelf waarin wordt belegd en wordt
niet beperkt door de benchmark. De benchmark wordt enkel gebruikt
voor vergelijkingsdoeleinden. De beleggingsbeheerder kan bijvoorbeeld
rekening houden met sectorgewicht, landgewicht en tracking error.
Deze zijn in ieder geval relatief ten opzichte van de Benchmark, maar
de Benchmark wordt niet gebruikt als beleggingsbeperking.
Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (dit zijn
instrumenten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende
activa). Door te beleggen in financiële derivaten en activa met
ingebedde financiële derivaten, kan het Fonds een marktblootstelling
verwerven die de waarde van het vermogen van het Fonds overtreft
(hefboom).
De inkomsten en kapitaalaanwas van het Fonds worden herbelegd.
De aandelen in het Fonds worden dagelijks gekocht of verkocht.
Beleggers kunnen hun aandelen op verzoek kopen en verkopen op elke
werkdag van het Fonds

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

1 2 3 4 5 6 7

Meestal lagere opbrengsten Meestal hogere opbrengsten

De laagste risicocategorie betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
Het Fonds is ingedeeld in risicocategorie 6, aangezien het Fonds
strategieën implementeert die doorgaans een hoge volatiliteit hebben.
Het risico- en opbrengstprofiel is niet gegarandeerd en kan veranderen
in de loop van de tijd.
Het risico- en opbrengstprofiel is gebaseerd op historische gegevens
en vormt niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige
risicoprofiel van het Fonds.
De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is
mogelijk dat u uw oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
De volgende risico's zijn mogelijk niet volledig vervat in het risico-
en opbrengstprofiel:
Aandelenbeleggingen: De waarde van aandelen en
aandelengerelateerde effecten kan schommelen als gevolg van de
prestaties van afzonderlijke bedrijven en algemene
marktomstandigheden.

Liquiditeitsrisico: Het Fonds belegt grotendeels in grote bedrijven,
maar de beleggingsbeheerder is niet beperkt door minimumgrenzen
op marktkapitalisatie. Daarom is de capaciteit van het Fonds beperkt
tot een bedrag dat de mogelijkheden van de beheerder weergeeft om
op een redelijke termijn te beleggen.

Wisselkoersrisico: Beleggen in activa die luiden in een andere valuta
dan de basisvaluta van het Fonds houdt in dat de waarde van de
belegging kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Elke schommeling kan een positief of negatief effect hebben op het
Fonds.
Financiële derivaten: Het gebruik van derivaten houdt bijkomende
risico's in. Ze kunnen zeer gevoelig zijn voor prijsschommelingen van
het actief waarop het contract gebaseerd is. Een tegenpartij bij een
niet-beursverhandeld financieel derivaat voldoet mogelijk niet aan
haar betaalverplichtingen in geval van faillissement. Deze risico's
kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen.
Operationeel risico: Factoren zoals verlies van beleggingspersoneel,
waarderingsfouten, overtredingen van regelgeving of fouten van
dienstverleners (waaronder die met betrekking tot vermogen bewaren
door bewaarders) zijn waarschijnlijk bepalend voor de kosten, de
reputatie van het fonds en het vertrouwen van de belegger.
Duurzaamheidsrisico: Het Fonds is onderworpen aan het risico dat
omstandigheden of gebeurtenissen op het gebied van milieu, maatschappij
of bestuur die zich voor kunnen doen een wezenlijk negatieve impact
hebben op de waarde van zijn beleggingen.
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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 investering.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

De lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven voor het jaar dat is
geëindigd op 31 december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar
verschillen. In het cijfer van de lopende kosten zijn geen
prestatievergoedingen (indien van toepassing) en transactiekosten
inbegrepen, tenzij het Fonds instap- en uitstapvergoedingen betaalt
als het aandelen in een ander compartiment koopt of verkoopt.
Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij naar het deel
"Vergoedingen en kosten" in het prospectus voor GuardCap
UCITS Funds plc en het deel "Vergoedingen en kosten" in het
supplement voor het Fonds.

Instapvergoeding 0,00%
Uitstapvergoeding 0,00%
De getoonde in- en uitstapkosten zijn de maximale kosten die we uit uw geld kunnen
halen voordat het wordt geïnvesteerd en voordat we de verkoopopbrengst van uw
investering uitbetalen. In sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. U kunt dit
uitzoeken bij uw financieel adviseur.
Er mag een antiverwateringsheffing in rekening worden gebracht die niet meer
bedraagt dan 1% van de intrinsieke waarde van de uit te geven of ingewisselde
aandelen.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken::
Lopende kosten 0,86%
Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het Fonds worden
onttrokken::
Prestatievergoeding INGEN

In het verleden behaalde resultaten
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In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator
voor toekomstige resultaten.
Introductiedatum van het Fonds: 5-12-2014
Introductiedatum van de categorie van aandelen of rechten:
29-10-2015
Opbrengsten worden berekend in: EUR
De resultaten omvatten de lopende kosten en de herbelegde
inkomsten. Ze omvatten niet de instap- en uitstapvergoedingen, noch
bepaalde lopende kosten die door de categorie zijn opgelopen sinds
haar introductie tot 31 december 2021 en die vrijwillig zijn
kwijtgescholden door beleggingsbeheerder.
De Benchmark is enkel inbegrepen voor vergelijkingsdoeleinden en
het Fonds volgt de Benchmark niet.

Praktische informatie

• De activa van het Fonds zijn in bewaring gegeven bij zijn bewaarder, RBC Investor Services Bank S.A., vestiging in Dublin, en zijn gescheiden
van de activa van andere compartimenten van GuardCap UCITS Funds plc.

• U vindt meer informatie met betrekking tot het Fonds in het prospectus voor GuardCap UCITS Funds plc en het relevante supplement bij het
prospectus voor het Fonds. Deze documenten worden opgesteld in het Engels, en versies van dit document in andere talen zijn beschikbaar
op www.guardcap.co.uk. Het prospectus, het supplement, het beloningsbeleid en de recentste jaarrekeningen zijn beschikbaar op
www.guardcap.co.uk. De intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds is beschikbaar op www.guardcap.co.uk. Dit document geldt
specifiek voor een enkel compartiment. Het prospectus, het jaarverslag en halfjaarlijkse verslagen gelden voor het paraplufonds,
GuardCap UCITS Funds plc, waarvan het Fonds een compartiment is. Meer informatie over het beloningsbeleid van de Beheerder,
inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe beloningsuitkeringen worden berekend, de identiteit van de personen die
verantwoordelijk zijn voor de toekenning van beloning en uitkeringen, met inbegrip van de samenstelling van het eventuele
beloningscomité, vindt u op de website www.kbassociates.ie en een papieren exemplaar is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de
statutaire zetel van de Beheerder. Het Fonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetten, wat een impact kan hebben op uw
persoonlijke belastingpositie als belegger in het Fonds. Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen voordat zij
beleggen in het Fonds. De Beheerder 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.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omzetten in aandelen van andere compartimenten van GuardCap UCITS Funds plc, op
voorwaarde dat ze voldoen aan de beleggingscriteria van het/de andere compartiment(en). U vindt nadere informatie over het
omzetten van aandelen in het deel "Omzetten van aandelen" van het prospectus voor GuardCap UCITS Funds plc.

Aan GuardCap Global Equity Fund en GuardCap UCITS Funds plc is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder
toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en deze staat onder
toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van: 26-8-2022


