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.
Privium Sustainable Impact Fund (tot 31-12-2018 het Privium Sustainable Alternatives Fund)
(ISIN: NL0010763587 )
Dit fonds wordt beheerd door Privium Fund Management B.V.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van exploitatie van het fonds, onderliggende
beleggingsinstellingen en de onderliggende beleggingen te betalen, met inbegrip van de marketing- en
distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend.
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In het verleden behaalde resultaten
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Praktische informatie
 Stichting Juridisch Eigendom Privium Sustainable Impact Fund treedt op als houder van de juridische eigendom van
de activa van het fonds.
 Darwin Depositary Services BV treedt op als bewaarder (depositary) van het fonds

 Het volledige Engelstalige prospectus van het fonds alsmede de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op
de website van de beheerder (www.priviumfund.com). Op deze website vindt u ook de meest actuele overige
informatie en de nettovermogenswaarde van het fonds.
 De belastingwetgeving van Nederland kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.
 Privium Fund Management B.V. 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.
Aan Privium Fund Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de
Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 28 januari 2019.

