Avaintietoesite
Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja
ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä
tietoon perustuen.

Asia Pacific Equity Fund, Yhdysvaltain dollarimääräisen rahaston Aberdeen Standard SICAV I alirahasto, A Acc USD -osuussarjat
(ISIN: LU0011963245). Tätä rahastoa hoitaa Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA
Sijoitustavoite
Rahaston tavoitteena on yhdistää kasvu ja tuotto sijoittamalla Aasian
ja Tyynenmeren maissa toimiviin yrityksiin (pois lukien Japani).
Rahaston tavoitteena on ylittää MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
(USD) -vertailuindeksi ennen kuluja.

Sijoituskäytäntö
Arvopaperisalkku
– Rahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin sekä
osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka toimivat tai joiden
liiketoiminnasta huomattava osuus on Aasian ja Tyynenmeren
maissa (pois lukien Japani).
– Rahasto voi investoida suoraan enintään 30 %
nettovarallisuudestaan mannerkiinalaisten yritysten osakkeisiin tai
osakesidonnaisiin arvopapereihin, mutta enintään 10 % voidaan
investoida suoraan käytettävissä olevien QFII- ja RQFII-kiintiöiden,
Shanghai-Hong Kong - ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ohjelman kautta tai millä tahansa muulla käytettävissä olevalla
tavalla.

– Hallintaprosessin aktiivisen luonteen vuoksi rahaston tulosprofiili
voi poiketa huomattavasti vertailuindeksin arvosta pitkällä aikavälillä.
Johdannaiset ja tekniikat
– Johdannaisia käytetään vain suojautumiseen tai rahaston
ensisijaisiin investointikohteisiin sijoittamisesta saatavien etujen
mahdollistamiseksi. Johdannaisten käyttöä valvotaan, jotta voidaan
varmistaa, että rahasto ei altistu liiallisille eikä epätoivotuille riskeille.
Rahaston sijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia minä tahansa
kaupankäyntipäivänä (kuten rahastoesitteessä on määritelty).
Jos sijoitat tuotto-osuuksiin, rahastosijoituksista saatavat tulot
maksetaan sinulle. Jos sijoitat kasvuosuuksiin, sijoitustulot lisätään
osuuksiesi arvoon.
Suositus: rahasto ei ehkä sovi sijoittajille, jotka aikovat nostaa
rahansa viiden vuoden kuluessa. Sijoittajien tulee päättää, sopiiko
heidän riskinottokykynsä tämän rahaston riskiprofiiliin ennen
sijoituspäätöksen tekemistä.

Hallintaprosessi
– Rahasto on aktiivisesti hoidettu.
– Vertailuindeksiä käytetään vertailukohtana salkun rakentamisessa
ja riskirajoitteiden asettamisen perustana.
– Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto ottaa positioita, joiden
painotukset poikkeavat vertailuindeksistä, tai saattaa sijoittaa
arvopapereihin, jotka eivät sisälly vertailuindeksiin. Rahaston
sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksin
komponenteista sekä niiden painotuksista vertailuindeksissä.

RISKI-TUOTTOPROFIILI
Pienempi riski

Korkeampi riski

Tyypillisesti pienemmät voitot

1

2

Tyypillisesti korkeammat voitot

3

4

5

6

7

Tämä ilmaisin heijastaa rahaston hinnan volatiliteettiä viimeksi
kuluneiden viiden vuoden ajalta, mikä puolestaan kuvaa rahaston
sijoituskohteiden volatiliteettiä. Historiatiedot eivät välttämättä
ennakoi luotettavasti tulevaisuutta.
Nykyinen luokittelu ei sisällä takuuta ja voi muuttua, jos rahaston
sijoituskohteiden volatiliteetti muuttuu. Matalin luokitus ei tarkoita
täydellistä riskittömyyttä.
Rahaston luokitus on 5 seuraavien riskitekijöiden vaikutuksen
laajuuden takia:
2 Kiina A -osakkeisiin sijoittamiseen liittyy erityisiä huomioitavia
seikkoja ja riskejä, mukaan lukien muun muassa suurempi
hintavolatiliteetti, heikommin kehittynyt lainsäädäntö- ja
sääntelykehys, ulkomaanvaluutan riski/valvonta-, sovintoratkaisu-,
verotus-, kiintiö-, likviditeetti- ja sääntelyriskit.
2 Johdannaisten käyttöön liittyy riski vähentyneestä likviditeetistä,
merkittävästä tappiosta ja lisääntyneestä volatiliteetista
epäsuotuisissa markkinaolosuhteissa, kuten markkinaosapuolen
kaatumisen tapauksessa. Johdannaisten käytöstä saattaa seurata
rahaston vivutus (jossa markkinariski ja siten rahaston mahdolliset
tappiot ylittävät rahaston sijoittaman määrän), ja näissä
markkinaolosuhteissa tappiot suurenevat vivutuksen
vaikutuksesta.
2 Rahasto sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakkeisiin ja/tai
velkakirjoihin. Kehittyviin markkinoihin sijoittamiseen liittyy
suurempi tappion riski kuin kehittyneempiin markkinoihin
sijoittamiseen, mikä johtuu muiden tekijöiden ohella suuremmista
politiikkaan, verotukseen, talouteen, valuuttakursseihin,
likviditeettiin ja sääntelyyn liittyvistä riskeistä.
2 Rahasto sijoittaa osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin.
Ne ovat herkkiä muutoksille osakemarkkinoilla, jotka voivat olla

epävakaita ja muuttua merkittävästi lyhyillä aikaväleillä.
2 Rahasto voi sijoittaa yhtiöihin, joissa on muuttuvan koron
entiteetin (Variable Interest Entity, VIE) rakenteita, altistuakseen
toimialoille, joilla ulkomaista omistusta on rajoitettu. On olemassa
riski siitä, että lainsäädäntö- ja sääntelykehyksessä tapahtuvilla
muutoksilla on epäsuotuisa vaikutus tällaisiin rakenteisiin tehdyille
sijoituksille.
Kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Tämä rahasto ei sisällä mitään
takuuta tappioita vastaan tai rahaston tavoitteiden saavuttamisen
puolesta.
Varojen ja niistä saatavien tulojen arvo voi laskea tai nousta ilman
mitään takuita, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin sijoittamaansa
summaa.
Inflaatio vähentää sijoitustesi ja tulojesi ostovoimaa.
Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea
valuuttakurssimuutosten seurauksena.
Rahasto voi menettää rahaa, jos yksikkö (vastapuoli), jonka kanssa se
suorittaa liiketoimia, ei enää halua tai ei pysty noudattamaan
rahastoon liittyviä velvollisuuksiaan.
Äärimmäisissä markkinaoloissa joidenkin arvopapereiden arvon
määrittäminen tai myyminen toivottuun hintaan voi olla vaikeaa.
Tämä seikka voi vaikuttaa rahaston kykyyn suorittaa lunastuksia
ajoissa.
Rahasto voi hävitä rahaa toiminnallisten prosessien ja järjestelmien
toimintavian tai viivästyksen takia, mukaan lukien esimerkiksi
kolmansien osapuolten palveluntarjoajien konkurssien tai
selvitystilaan joutumisen takia.
Jos osuussarja on määritetty ”suojatuksi”, valuuttojen
suojaustekniikoita käytetään, jotta sinulle voidaan tarjota tuottoa,
joka vastaa läheisesti rahaston tuottoa perusvaluutassaan. Suojaus
vähentää mutta ei poista kokonaan rahaston perusvaluutan ja
osuussarjan valuutan välisiä valuuttakurssien muutosten
vaikutuksia. Suojattu valuutta-altistus ei välttämättä liity rahaston
sijoitussalkun valuuttapositioihin. Suojaus aiheuttaa lisäriskejä ja kustannuksia.

RAHASTON KULUT
Maksamiasi kuluja käytetään rahaston ylläpitokustannuksien
kattamiseen, mukaan lukien rahaston markkinointiin ja jakeluun.
Nämä maksut vähentävät sijoitustesi kasvupotentiaalia.
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio

5.00%

Lunastuspalkkio

0.00%

Nämä ovat enimmäismaksuja, joita voimme veloittaa varoistasi
ennen niiden sijoittamista ja ennen kuin maksamme sijoituksesi
myyntituotot. Joissakin tapauksissa sinun tarvitsee ehkä maksaa
vähemmän, ja sinun kannattaa neuvotella tästä asiasta
rahoitusneuvojasi kanssa.

Esitettävät merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäissummia.
Joissakin tapauksissa sinun tarvitsee ehkä maksaa vähemmän, ja
saat lisätietoja tästä aiheesta rahoitusneuvojaltasi.
Juoksevien kulujen summa tarkoittaa summaa 30.9.2019. Summa ei
sisällä seuraavia: tuottopalkkiot (soveltuvissa tapauksissa),
sijoitussalkun tapahtumakustannukset, pois lukien, jos rahasto
maksaa merkintä- ja lunastusmaksut toisessa
yhteissijoitushankkeessa tapahtuvista ostoista tai myynneistä.
Rahastoesitteen mukainen vaihtomaksu voidaan veloittaa. Katso
lisätietoja maksuista rahastoesitteestä.
Lisätietoja maksuista on rahastoesitteessä, joka on saatavilla
osoitteessa www.aberdeenstandard.com.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut

1.99%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteinen palkkio

0.00%

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS
Asia Pacific Equity Fund, A Acc USD Osakkeet, 31.12.2019
% Tuotot

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuloksesta.
Tuotto on nettotuotto ilman merkintä-, lunastus- tai
vaihtopalkkioiden huomioon ottamista, mutta siinä on otettu
huomioon juoksevat kulut, jotka esitetään kohdassa Palkkiot.
Tuoton laskentavaluutta on USD.
Rahaston perustamispäivä on 1988. Osake-/yksikkölajin
perustamispäivä on 1988.
Suoritetavoite − MSCI AC Asia Pacific ex Japan (USD).

Rahasto (netto)
Suoritetavoite − lisätietoa ohjeista

KÄYTÄNNÖN TIEDOT
Tässä asiakirjassa kuvataan vain yhtä osuussarjaa. Muita
osuussarjoja on käytettävissä.

(Rahastokirjallisuus). Paperiversio on pyydettäessä saatavilla
maksutta hallintoyhtiöstä.

Sijoittajat voivat vaihtaa sijoituksiaan toiseen Aberdeen Standard
SICAV I:n alirahastoon. Katso lisätietoja rahastoesitteestä.

*Saatavilla englannin-, ranskan-, saksan-, italian- ja espanjankieliset
versiot, **saatavilla ranskan- ja englanninkieliset versiot.

Lisätietoja rahastosta, mukaan lukien rahastoesite* ja uusimmat
vuosi- ja puolivuotisraportit**, on saatavilla maksutta osoitteesta
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ('ASI Lux'), 35a,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Puhelin: (+352) 46 40 10
820 Sähköposti: asi.luxembourg@aberdeenstandard.com.
Muita hyödyllisiä tietoja, mukaan lukien rahaston uusimmat
osakehinnat, on saatavilla osoitteessa
www.aberdeenstandard.com.
Rahastoesite ja vuosi- ja väliaikaistietoraportit kattavat kaikki
Aberdeen Standard SICAV I:n varat. Vaikka Aberdeen Standard
SICAV I on yksittäinen oikeushenkilö, sijoittajien oikeudet tämän
rahaston suhteen rajoittuvat tämän rahaston varoihin.
Rahaston hoitaja ja hallinnoija on BNP Paribas Securities Services,
Luxemburgin sivukonttori.
Luxemburgin verotuslainsäädäntö voi vaikuttaa henkilökohtaiseen
verotukseesi.
ASI Luxia voidaan pitää vastuullisena pelkän tämän asiakirjan
sisältämän lausunnon perusteella, jos lausunto on harhaanjohtava,
epätarkka tai epäjohdonmukainen rahaston esitteen olennaisten
osien kanssa.
Päivitetty UCITS V:n palkkapolitiikkatiedonanto, mukaan lukien
palkkojen etujen laskennan kuvaus, palkkojen ja etujen
päättämisestä vastuullisten henkilöiden tiedot, jotka sisältävät
palkkiokomitean koostumuksen, ovat saatavilla osoitteessa
www.aberdeenstandard.com kohdasta ”Fund Literature”
Aberdeen Standard SICAV I:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sen toimintaa sääntelee Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) vuoden 2010 UCIT-rahastolain mukaan. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 17/02/2020.
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sen sääntelystä vastaa CSSF. Aberdeen Standard Investments
Luxembourg S.A:n rekisteröity toimisto on osoitteessa 35a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta.

