
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.

Yacktman US Equity Fund - Categorie I (USD) ISIN: IE00B61H9W66
Een subfonds van Heptagon Fund ICAV (de "ICAV"), een overkoepelend beleggingsinstrument met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid
tussen subfondsen. Heptagon Capital Limited is de Beleggingsbeheerder, Yacktman Asset Management LP is de Subbeleggingsbeheerder en Carne Global
Fund Managers (Ireland) Limited is de Beheerder.
 
Doelstellingen En Beleggingsbeleid

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar groei op lange termijn te verwezenlijken door te
beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in, of een groot deel
van hun activiteiten uitvoeren in, de Verenigde Staten van Amerika.

Beleggingsbeleid
De Subbeleggingsbeheerder van het Fonds, Yacktman Asset Management
LP, is gevestigd in Austin, Texas. Het bedrijf streeft ernaar objectief, geduldig
en toegewijd te zijn in zijn beleggingsbenadering, door beleggingen bottom-
up te analyseren. De Subbeleggingsbeheerder mag het Fonds discretionair
beheren. De filosofie van het Fonds bestaat erin te beleggen in bedrijven, in
plaats van te speculeren op aandelen. De effectenselectie is gefocust op het
verwerven van bedrijven van hoge kwaliteit met een op de aandeelhouders
gericht beheer, een sterke marktpositie en relatief stabiele winsten tegen
goedkope waarderingen. Het Fonds wordt actief beheerd, hetgeen
betekent dat de Subbeleggingsbeheerder actief beleggingsbeslissingen
voor het Fonds neemt. Het Fonds meet, voor vergelijkingsdoeleinden, haar
resultaten aan de hand van de Russell 1000 Value NR USD Index

("Benchmark"). Bij de selectie van de beleggingen is het Fonds echter niet
verplicht de samenstelling van deze index te volgen. Aanvullende
informatie is opgenomen in het Prospectus.

Dividendinkomsten
De dividendinkomsten die het Fonds ontvangt, worden automatisch
herbelegd in het Fonds en vormen zo een onderdeel van de
aandeelwaarde.

Beleggingstermijn
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan
zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. De aankoop en verzilvering van
aandelen kan worden uitgevoerd op alle werkdagen in Ierland en het
Verenigd Koninkrijk, tot 14.00 uur Ierse tijd, en op dagen waarop de beurs
van New York open is voor de handel. Raadpleeg het Prospectus van het
Fonds voor nadere informatie over de beleggingsdoelstellingen en -beleid
van het Fonds.

 
Risico- En Opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten Doorgaans hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7

 
Deze tabel toont aan waar het Fonds is gerangschikt wat betreft zijn
potentiële risico's en opbrengsten. De risicobeoordeling is gebaseerd op
historische gegevens en kan veranderen. Zij kan in de loop van de tijd
veranderen en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige
risicoprofiel van het Fonds. De laagste categorie betekent niet dat de
belegging risicoloos is, aangezien alle beleggingen risico's inhouden. Dit

Fonds is ingedeeld in categorie 5, omdat fondsen van dit type grote
stijgingen en dalingen in waarde hebben meegemaakt in het verleden.
Winsten of verliezen voor afzonderlijke beleggers zullen daarom afhangen
van het exacte moment van de aankoop en verzilvering van aandelen. Het
Fonds belegt in diverse effecten in verschillende sectoren. Het Fonds
spreidt zijn risico's door middel van deze diversificatie. De volgende risico's
worden mogelijk niet volledig gedekt door de Risico- en
Opbrengstindicator:
• gebeurtenissen waar het Fonds geen controle over heeft, zoals

politieke of economische risico's
• ingeval het Fonds zijn beleggingsdoelstelling niet verwezenlijkt.

In het Prospectus zijn bijkomende risico's uiteengezet. Deze lijst is niet
exhaustief en van tijd tot tijd kunnen er zich buitengewone risico's
voordoen.
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Kosten Voor Dit Fonds

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden
aangerekend

Instapvergoeding Max 3,00 %

Uitstapvergoeding Max 3,00 %

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

Lopende kosten 1,29%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken

Prestatievergoeding Geen

Deze instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. De exacte instap-
en uitstapvergoedingen kunt u vernemen bij uw financieel adviseur of
distributeur.Er kan een omruilvergoeding (voor het overstappen naar het
Fonds vanuit een ander fonds) van max. 5% worden aangerekend.
Het cijfer van de lopende kosten weerspiegelt de kosten voor het beheer
van het Fonds en omvat de marketing- en distributiekosten. Deze omvat
geen transactiekosten van de portefeuille en is gebaseerd op de uitgaven
vanaf 31/12/2021. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw
belegging en kunnen van jaar tot jaar variëren. Raadpleeg het deel “Kosten
en vergoedingen” in het prospectus van het Fonds voor meer informatie
over de kosten.

 
In Het Verleden Behaalde Resultaten
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De in het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige
resultaten.
 
Het Fonds is geïntroduceerd op 14 december 2010.
 
De aandelenklasse is geïntroduceerd op 31 januari 2011.
 
Het rendement wordt berekend in USD.
 
Het rendement is gebaseerd op de intrinsieke waarde van het Fonds aan
het einde van elk jaar, na aftrek van de jaarlijkse kosten, behalve enige
initiële kosten.

 
Praktische Informatie

• Dit document beschrijft slechts één aandelencategorie, Categorie I, maar wordt beschouwd als representatief voor de volgende aandelencategorieën: I1
(IE00B94T1N53), ICH (IE00BYNG3810), ICH1 (IE00BYNG3927), ICHH (IE00BYNG3B43), ICHH1 (IE00BYNG3C59), ID (IE00B94QL475), ID1 (IE00B94Z7B33), IE
(IE00B94V0W34), IE1 (IE00B94SC405), IED (IE00BVRYN579), IED1 (IE00BVRYN686), IEH (IE00BYNG3D66), IEH1 (IE00BYNG3F80), IG (IE00B94X8G99), IG1
(IE00B94P4902), IGD (IE00B94RDY44) en IGD1 (IE00B94VTM69).

 • Informatie over het kopen en verkopen van aandelen en hoe aandelen van een klasse in het Fonds om te ruilen tegen aandelen van een andere klasse van
het Fonds of een ander compartiment van de ICAV, is opgenomen in het prospectus van het Fonds, dat u kunt verkrijgen bij Heptagon Capital LLP of uw
financieel adviseur.

• Verdere gedetailleerde informatie over het Fonds, inclusief zijn Prospectus (in het Engels, Spaans en Duits) en de recentste Jaaren Halfjaarverslagen (in het
Engels en het Duits), is kosteloos verkrijgbaar bij Heptagon Capital LLP, 63 Brook Street, London W1K 4HS, Verenigd Koninkrijk. Telefoon: +44 207 070 1800.
E-mail: london@heptagon-capital.com.

• De ICAV is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn compartimenten, wat betekent dat de activa van elk fonds gescheiden worden
gehouden en niet beïnvloed zullen worden door vorderingen tegen andere compartimenten. Het prospectus en de recentste Jaar- en Halfjaarverslagen
worden opgesteld voor alle fondsen in de ICAV.

• De huidige aandelenprijzen voor het Fonds zijn beschikbaar op Bloomberg, MorningStar, Thomson Reuters en Fundinfo.com.
• De Bewaarbank van het Fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd en zijn Administratiekantoor is Brown Brothers Harriman Fund

Administration Services (Ireland) Ltd.
• Fondsen met een Ierse vergunning zijn momenteel vrijgesteld van inkomsten- en vermogenswinstbelasting. Het Fonds moet mogelijk belasting betalen op

dividenden van buitenlandse bedrijven. Toekomstige beleggers dienen op te merken dat de Ierse belastingwetgeving, net als het fiscaal recht, een impact
kan hebben op de persoonlijke belastingpositie van de beleggers.

• De ICAV en de Beheerder kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van stellingen in dit document die misleidend of onjuist zijn of
inconsistent zijn met de relevante delen van het Prospectus voor het Fonds.

• Vergoedingsbeleid: Details van het vergoedingsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op de website van de Beheerder: http://www.carnegroup.com/
resources Een papieren kopie is op verzoek gratis beschikbaar bij het kantoor van de Beheerder.

 • De London Stock Exchange Group plc en haar groep van ondernemingen (gezamenlijk de ‘LSE Group’). © LSE Group 2020. FTSE Russell is een handelsnaam
van bepaalde ondernemingen van de LSE Group. Russell® is een handelsmerk van de betreffende ondernemingen van de LSE Group en wordt door elke
andere onderneming van de LSE Group onder licentie gebruikt. Alle rechten van FTSE Russell-indexen of -gegevens berusten bij de betreffende
onderneming van de LSE Group die eigenaar is van de index of de gegevens. Noch de LSE Group, noch haar licentieverstrekkers aanvaarden enige
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de indexen of de gegevens, en geen enkele partij kan zich beroepen op de indexen of de gegevens
die in deze mededeling zijn opgenomen. Herverspreiding van gegevens van de LSE Groep is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de betreffende onderneming van de LSE Groep. De LSE Groep promoot, sponsort of onderschrijft de inhoud van deze mededeling niet.

 
De ICAV en de Beheerder zijn bevoegd in Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aan Heptagon Capital Limited is vergunning verleend door
de Malta Financial Services Authority om beleggingsdiensten aan te bieden. Yacktman Asset Management LP is een Geregistreerde Beleggingsadviseur bij
de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18/02/2022.


