
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne
er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i
fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Klasse E Founder EUR ISIN: IE00BYVQ9740
Klasse E Founder GBP ISIN: IE00BYVQ9963

Klasse E Founder NOK ISIN: IE00BYVQ9C97
Klasse E Founder CHF ISIN: IE00BYVQ9D05

Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited forvalter fonden
Ecofin Advisors Limited forvalter afdelingens investeringer

Mål og investeringspolitik

Fondens investeringsmål er at maksimere afkastene ved at investere i
en portefølje af aktier, der er udstedt at virksomheder med mindst 25 %
af deres omsætning fra bæredygtighedsinitiativer. Fonden har fastlagt
en investeringspolitik, hvor den hovedsageligt investerer i aktier, der er
udstedt af virksomheder med fokus på følgende syv målsektorer:

• Avanceret mobilitet

• Energi og industri

• Energiforsyningsinfrastruktur

• Luft og miljø

• Vedvarende energi

• Energieffektivitet

• Vand

Fonden investerer i aktier, der er noteret eller handles på anerkendte
børser. Fonden anvender en bred tilgang til værdipapirvalget, hvor det
investerbare univers spænder over mere end 400 børsnoterede aktier,
som er udstedt af virksomheder af høj kvalitet, der har fokus på
målsektorerne og er placeret i udviklede markeder, hvor mindst 25 %
af deres omsætning kommer fra bæredygtighedsinitiativer såsom
energieffektivitet, vedvarende energi, affaldshåndtering, ren transport,
industrieffektivitet osv. Den geografiske eksponering vil hovedsageligt
være i forhold til virksomheder af høj kvalitet, der har fokus på målsektorerne
og er placeret i Nordamerika, Europa, Asien og Stillehavsområdet.

Fonden kan også ligge inde med eller vedligeholde kontantdepoter
(denomineret i den valuta eller de valutaer, som afdelingens
investeringsforvalter vælger) og/eller likvide midler (såsom kortfristede
gældsbreve, indlånsbeviser, statsgældsbeviser og fastforrentede eller
variabelt forrentede gældsbreve, der er noteret eller handles på én eller
flere anerkendte børser) på de betingelser og inden for de grænser, som
er fastsat af Centralbanken. Mængden af kontanter og/eller likvide midler,
som fonden ligger inde med, vil variere afhængigt af afdelingens
investeringsforvalters timing ved tilføjelse eller udtagning af positioner
i fonden. Der kan investeres i ovenstående supplerende investeringer
under unormale markedsbetingelser, eller indtil der kan geninvesteres
i hvilken som helst af aktieklasserne i de målsektorer, der er anført ovenfor.
Fonden vil ikke investere i instrumenter, der ikke er vurderet, eller som
kan være vurderet under BBB (eller tilsvarende).

Investorerne kan købe, sælge eller ombytte aktierne ugentligt ved at
indsende en ansøgning til fondsadministratoren før kl. 16.00 (i Irland)
tre bankdage før den pågældende handelsdato.

• Anbefaling: Denne fond er egnet til investorer, der søger langsigtet
kapitalvækst, og som er parate til at acceptere moderat til stor volatilitet.

Afdelingen har ikke til hensigt at udbetale udbytte.

Den fulde ordlyd af investeringsmålet og -politikken fremgår af
prospektet.

Risk/reward-profil

Lavt afkast/lav risiko Højt afkast/høj risiko

1 2 3 4 5 6 7

Indikatoren ovenfor angiver fondens position på en standardskala for
risk/reward-kategorien.

Risk/reward-indikatoren er et udtryk for forholdet mellem risikoen og de
potentielle afkast ved investering i fonden.

Fondens risikoniveau er klassificeret som kategori 5, som angiver, at
risikoen er højere end gennemsnittet, men at der er potentiale for højere
afkast, givet at der er fokus på målsektorerne, og fonden typisk vil ligge
inde med mellem 25 og 35 positioner. Fonden forventes at have stor
volatilitet på grund af sin investeringspolitik.

Historiske data som dem, der bruges til beregning af den syntetiske
indikator, er muligvis ikke en pålidelig indikation for fondens fremtidige
risikoprofil.

Der er ingen garanti for, at den viste risk/reward-kategori forbliver uændret,
og fondens kategorisering kan ændre sig over tid.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Fonden kan også blive eksponeret for følgende risici, som der ikke er
taget tilstrækkeligt højde for med ovenstående risikoindikator:

• Likviditetsrisiko: Fonden vil muligvis ikke kunne sælge en investering
på det tidspunkt og til den pris, der er mest gunstig for fonden, og kan
som følge deraf være ude at stand til at skaffe likviditet til at imødekomme
indløsningsanmodninger.

CENTRAL INVESTORINFORMATION

ECOFIN ENERGY TRANSITION UCITS FUND
en afdeling i GATEWAY UCITS FUNDS PLC



Gebyrer
Gebyrerne anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, inklusive fondens markedsførings- og distributionsomkostninger.
Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr 5,00%

Udtrædelsesgebyr op til 2,00%

Bestyrelsen har ingen aktuelle planer om at indføre indtrædelsesgebyret.

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige
omstændigheder

Resultatbetingede honorarer, der
overstiger et afkastkrav

Intet

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende gebyr
Klasse E Founder EUR: 1,07%
Klasse E Founder GBP: 1,10%

Dette vil inkludere dækning af afdelingens investeringsforvalters udgifter
til analyser udført af tredjeparter. Satsen vil være 20 basispoint, når
fondens forvaltede aktiver (AUM, Assets under management) er op til
50 mio. USD, 15 basispoint, når fondens AUM er 50-100 mio. USD,
10 basispoint, når fondens AUM er 100-200 mio. USD, og 6 basispoint,
når fondens AUM overstiger 200 mio. USD.

De kan finde yderligere oplysninger om disse gebyrer i afsnittet om “gebyrer
og udgifter”) i prospektet og/eller tillægget, der fås hos administratoren,
Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited at 3rd
Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1.

Tallene for løbende gebyrer er baseret på annualiserede udgifter for
det år, der sluttede 31.5.2022. Disse tal kan variere fra år til år, men
gebyrerne for de ovenstående klasser vil ikke overstige 1,6 %. Det viste
tal for løbendegebyreromfatter ikke transaktionsomkostninger,derpådrages,
når fonden køber eller sælger aktiver.

Tidligere resultater
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Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikation for fremtidige resultater.

Beregningen af tidligere resultater inkluderer alle gebyrer og provisioner.

Fonden blev lanceret i 2018.

Tidligere resultater er blevet beregnet i EUR.

Praktiske oplysninger

GATEWAY UCITS FUNDS PLC er godkendt i Irland og reguleret af Central
Bank of Ireland.

Dublin-filialen af Société Générale S.A. er depotbank.

Prospektet, tillægget, de seneste årsberetninger og halvårsberetninger
kan rekvireres på engelsk hos administratoren, Société Générale Securities
Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin
1.

De seneste offentliggjorte aktiekurser i hver af fondens aktieklasser fremgår
af Bloomberg.

Oplysninger om forvalterens seneste aflønningspolitik, herunder, men
ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og bonusser
beregnes, og identiteten på dem, der er ansvarlige for tildeling af aflønning
og bonusser, fremgår af www.equitytrustees.com. Der vil kunne rekvireres
et gratis papireksemplar efter forvalterens anmodning.

Fondens basisvaluta er EUR.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC er en paraplyfond med adskilt ansvar
mellem afdelingerne.

Dette betyder, at fondens beholdninger i henhold til irsk lov besiddes
separat fra beholdningerne i andre paraplyfondes afdelinger, og Deres
investering i fonden vil ikke blive påvirket af eventuelle krav, der rettes
mod andre afdelinger i paraplyfonden.

Ved anmodning om tegning, indløsning eller konvertering skal der rettes
henvendelse til administratoren hos Société Générale Securities Services,
SGSS (Ireland) Limited, Transfer Agency Department, 3rd Floor, IFSC
House, IFSC, Dublin 1.

Fonden er skattepligtig i Irland, og dette kan have betydning for, hvordan
De skattemæssigt er stillet som investor. Hvis De ønsker yderligere
oplysninger, bør De rådføre Dem med en skatterådgiver.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC kan kun drages til ansvar for oplysninger
i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele af prospektet og/eller tillægget.

Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 31. august 2022


