Avain etoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoi ajalle anne avat avain edot rahastosta. Se ei ole markkinoin aineistoa.
Avain edot on anne ava lakisääteises , jo a sijoi aja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen lii yvät sijoitusriskit.
Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jo a sijoi aja voisi tehdä sijoituspäätöksensä etoon perustuen.

East Capital Eastern Europe, laji A EUR
(LU0332315638)
East Capital-yh ön alarahasto
Hallinnoin yh ö: East Capital Asset Management S.A.

Tavoi eet ja sijoituspoli ikka
Tavoi eet
Tarjota sijoituksesi pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoi amalla
Itä-Euroopassa sijaitsevien yritysten osakkeisiin. Pitkän aikavälin
näkökulma, fundamentaalianalyysi ja arvopaperien ak ivinen valinta ovat
sijoitusﬁlosoﬁamme kolme kulmakiveä.

Alarahasto voi sijoi aa myös yrityksiin, jotka eivät sijaitse mainituissa maissa
mu a harjoi avat niissä merki ävää osaa liiketoiminnastaan.
Alarahastoa hoidetaan ak ivises , ja se poikkeaa huoma avas
vertailuindeksistä MSCI EM Europe 10/40 Index (Total Return Net) -indeksi.
Osakelajin valuu a on EUR.

Sijoituspoli ikka
Sijoi aja voi merkitä ja lunastaa osakkeita jokaisena Luxemburgin
Vähintään 75 prosen a alarahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin tai pankkipäivänä.
Lisä etoja on rahastoesi een lii een I: Sub-funds in opera on, East Capital
osakesidonnaisiin instrumen eihin.
Eastern Europe, kohdassa Subscrip ons / Redemp ons / Conversions.
Alarahasto voi myös sijoi aa korkeintaan 50 prosen a varoistaan Rahastoesite on saatavissa osoi eesta www.eastcapital.com.
Albaniassa, Armeniassa, Itävallassa, Azerbaidžanissa, Valko-Venäjällä,
Bosnia-Hertsegovinassa, Bulgariassa, Kroa assa, Kyproksella, Tšekin Nämä osakkeet ovat kumuloituvia. Tulo ja pääomatuo o sijoitetaan uudelleen.
tasavallassa, Virossa, Georgiassa, Kreikassa, Unkarissa, Latviassa, Lie uassa,
Kazakstanissa, Kirgisiassa, Makedoniassa, Moldovassa, Montenegrossa, Suositus
Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Serbiassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoi ajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan
Tadžikistanissa, Turkmenistanissa, Turkissa, Ukrainassa ja Uzbekistanissa rahastossa 5-10 vuoden kuluessa.
sijaitseviin yrityksiin.
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Alarahasto on korkeariskinen rahasto, joka sijoi aa kehi yville markkinoille,
mikä tarkoi aa, e ä hintavaihtelut ovat tavallisia. Tämä johtuu siitä, e ä
Itä-Euroopan osakemarkkinoille tehtyjen sijoitusten arvo nousee ja laskee
jyrkäs todennäköisemmin kuin muiden sijoitusten.

Sijoi aja ei väl ämä ä saa takaisin alkuperäisen sijoituksensa määrää.
Sijoitusinstrumen eihin vaiku avat useat tekijät, kuten rahoitusmarkkinoiden
kehitys, yritysten taloudellinen kehitys, maailmantalouden yleinen la sekä
kussakin maassa vallitsevat taloudelliset ja polii set olosuhteet. Myös
valuu akurssien vaihtelut voivat vaiku aa salkun kehitykseen.

Indikaa orin huomioimien riskien lisäksi alarahaston yleiseen arvoon voi
vaiku aa huoma avas myös valuu ariski, koska alarahasto sijoi aa muiden
valuu ojen kuin alarahaston perusvaluutan määräisiin osakkeisiin, mikä
saa aa vaiku aa sijoituksesi tuo oon. Kehi yvien markkinoiden maissa
Luokka 6 tarkoi aa suurta riskiä ja siten myös suurta tappioiden ja voi ojen polii set, taloudelliset ja rakenteelliset haasteet saa avat olla suurempia
kuin kehi yneissä maissa. Sijoitukset kyseisiin maihin saa avat tarjota
mahdollisuu a.
suuremman mahdollisuuden voi oihin tai tappioihin, ja markkinat saa avat
Riskiluokka on määrite y toteutuneiden ja simuloitujen etojen perusteella, olla vähemmän likvidejä.
eikä se väl ämä ä ole luote ava osoitus tulevasta riskiproﬁilista. Esite y riskija hyötyluokitus ei pysy väl ämä ä samana, ja rahaston luokitus voi muu ua Jos haluat lisä etoja alarahaston riskeistä, tutustu rahaston rahastoesi eeseen,
ajan kuluessa.
joka on saatavana hallinnoin yh ön rekisteröidystä toimipaikasta ja
Internet-osoi eesta www.eastcapital.com.
Pienin luokitus ei tarkoita, e ä sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston kulut
Maksamasi maksut käytetään alarahaston toimintaan, erityises alarahaston joka voidaan vähentää sijoi ajan rahastoon sijoi amasta pääomasta. Joissakin
markkinoin in ja jakelukustannuksiin. Nämä maksut vähentävät sijoituksen tapauksissa sijoi ajalta veloite ava maksu voi olla pienempi. Sijoi aja
mahdollista kasvua.
saa selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot o amalla yhtey ä
sijoitusneuvojaansa tai väli äjäänsä.
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen lii yvät palkkiot
Tässä esite y juoksevien kulujen prosen
on arvio maksuista, sillä
Merkintäpalkkio
5,00%
maksurakenne on muu unut. Tosiasiallises veloitetuista kuluista on edot
Lunastuspalkkio
0,00%
yhteissijoitusyrityksen kunkin likauden vuosikatsauksessa.
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan
Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:
veloi aa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.
• Arvopapereiden transak okulut, lukuun o ama a kohderahastojen
Rahastosta erityisissä lanteissa veloite avat maksut
ostoon ja myyn in lii yviä kuluja.
Juoksevat kulut
2,20%
Rahastosta etyissä erityisolosuhteissa veloite avat maksut
Jos haluat lisä etoja maksuista, tutustu rahaston rahastoesi een kohtaan
Tuo osidonnainen palkkio
Ei mitään
“Fund Expenses”. Rahastoesite on saatavana hallinnoin yh ön rekisteröidystä
Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosen osuu a, toimipaikasta ja Internet-osoi eesta www.eastcapital.com.

Aiempi tuo o- tai arvonkehitys
Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun o ama a merkintä- ja lunastuspalkkioita, on
ote u huomioon.
Aiemman tuoton laskentavaluu a on EUR.
Aiempi tuo o ei ole luote ava osoitus tulevasta tuotosta.
Alarahasto peruste in 2007.
Tämän osakelajin peruste in 2007.
Alarahaston tavoi eena
nouda aminen.
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Käytännön edot
Säilytysyhteisö : Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Verotus : Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolakeja. Sijoi ajan
Branch
verotuksellinen ko paikka voi vaiku aa sijoi ajan henkilökohtaiseen
tuloverotukseen.
Lisä edot ja hinta edot
Lisä etoja rahastosta, rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuo skatsaus Alarahastokohtaiset edot
sekä East Capital-rahaston osakkeiden viimeisimmät hinta edot ovat
Alarahasto East Capital Eastern Europe voi laskea liikkeeseen myös muita
veloitukse a saatavina hallinnoin yh ön rekisteröidystä toimipaikasta tai osakelajeja.
Internet-osoi eesta www.eastcapital.com.
Hallinnoin yh östä on saatavissa
etoa muista osakelajeista, joita
Rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuo skatsaus ovat saatavissa mahdollises markkinoidaan ko maassasi.
englanninkielisinä. Hallinnoin yh ö voi
edo aa näiden asiakirjojen
Avain etoasiakirja sisältää etoa etystä East Capital-rahaston alarahastosta.
mahdollisista muista kieliversioista.
Hallinnoin yh ön päivitetyn palkkiopoli ikan edot, mukaan lukien kuvaus Kyseinen rahasto voi koostua monesta alarahastosta. Esite sekä vuosikertomus
palkkioiden ja hyvitysten laskentatavasta, esitetään internetsivustolla ja puolivuo skatsaus on laadi u koskien koko rahastoa.
www.eastcapital.com. Paperiversio on saatavilla pyynnöstä veloitukse a.
Sijoi ajalla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osakkeisiin tekemänsä
Vastuu : East Capital Asset Management S.A. on oikeudellises vastuussa sijoitus saman alarahaston tai jonkin muun alarahaston osakkeiksi. Rahaston
tässä asiakirjassa esitetyistä väi eistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, rahastoesi eestä sijoi aja saa etoa merkitsemisestä, muuntamisesta ja
lunastamisesta.
virheellisiä tai olennaises ris riidassa rahaston rahastoesi een kanssa.
Alarahaston varat ja velvoi eet ovat muista alarahastoista erillisiä.

Rahastolle on myönne y toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
East Capital Asset Management S.A.:lle on myönne y toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Tämä avain etoasiakirja on voimassa 18.02.2020 alkaen.

