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Avaintietoesite
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat 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.

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR)
ISIN: SE0006789772
Rahastoyhtiö: Handelsbanken Fonder AB
Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, mikä tarkoittaa sitä, että
rahaston salkunhoitaja tekee itse aktiivisia sijoituspäätöksiä.
Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää alla olevan markkinan
tuotto, jota rahaston vertailuindeksi mittaa.

Rahasto voi sijoittaa johdannaisiin, kuten termiineihin,
säästääkseen kustannuksia tai suojatakseen rahaston arvon
kehitystä.
Rahaston vertailuindeksi on MSCI EM Select Global Norms
and Criteria Index. Koska rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, voi
sen arvonkehitys ajan kuluessa poiketa vertailuindeksin
arvonkehityksestä.

Rahasto sijoittaa Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä
Euroopan, Afrikan, Balkanin ja Baltian maiden yritysten
liikkeellelaskemiin osakkeisiin.
Temaattinen sijoittamisstrategia tarkoittaa sijoitusten
tekemistä yhtiöihin tietyn tarkkaan valitun ja huolella
analysoidun sekä pitkäaikaisen sijoitusteeman puitteissa,
jonka odotamme tuottavan hyvin pitkällä aikavälillä.
Esimerkkejä pääteemoistamme ovat Demografia, Tuottavuus,
Elämäntyylit ja Ympäristö.
Rahaston sijoituspolitiikan puitteissa huomioidaan
kansainväliset normit ja säännöt koskien ympäristöä,
sosiaalista vastuuta ja omistajaohjausta. Fossiilisiin
polttoaineisiin sovelletaan tiukempaa lähestymistapaa ja
poissulkevia kriteerejä yrityksiin, joilla on toimintaa seuraavilla
alueilla/toimialoilla: aseet, tupakka, alkoholi, uhkapelit ja
aikuisviihde. Lisätietoa saatavilla Rahastoesitteestä.

Osuussarja ei jaa voittoosuuksia vaan kaikki tuotot sijoitetaan
rahastoon.
Rahastoosuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa
kaikkina pankkipäivinä. Tarkemmalla selvennyksellä suluissa
mainitusta lyhenteestä (A1 EUR) rahastoyhtiö viittaa rahaston
avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.
Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo
lunastaa sijoituksensa viiden vuoden sisällä.

Riskituottoprofiili
Pienempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot
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Suurempi riski
Tyypillisesti suuremmat tuotot
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Riski/tuottoindikaattori osoittaa rahastosijoitukseen liittyvän
mahdollisen riskin ja tuoton. Indikaattori perustuu rahaston
arvon vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana.
Tämä rahasto kuuluu luokkaan 6, mikä tarkoittaa korkeaa
riskiä liittyen osuuden arvon vaihteluun ylös tai alaspäin.
Luokka 1 ei tarkoita, että rahasto on riskitön.
Ajan myötä rahaston riskiluokitus voi muuttua sekä ylös että
alaspäin. Tämä johtuu siitä, että luokitus perustuu
historialliseen tietoon, joka ei ole takuu tulevasta tuotto/riski
tasosta.
Rahasto sijoittaa pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, joille on
tunnusomaista korkea riski mutta myös mahdollisuus
korkeampaan tuottoon.

Indikaattori kuvaa ensisijaisesti muutoksia ylös tai alaspäin
rahaston osakesijoituksissa.
Rahaston sijoitukset tehdään kehittyville markkinoille, mikä
lisää rahaston riskitasoa.
Koska rahasto voi sijoittaa rajattuun määrään alueita, on
rahaston riski korkeampi kuin rahastolla, joka sijoittaa
hajauttaa sijoituksensa laajemmin.
Indikaattori kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä, mutta ei näitä:
Likviditeettiriski: Riski siitä, ettei rahasto voi myydä, lunastaa
tai perua sijoituksia kohtuulliseen hintaan kohtuullisessa
ajassa, mikä voi tarkoittaa ettei sijoittaja pysty välittömästi
myymään rahastoosuuksiaan.
Operatiivinen riski: Riski, joka liittyy poliittisiin tai
viranomaisten tekemiin päätöksiin tai puutteisiin
arvopaperilainsäädännössä, jotka vaikuttavat rahastoon
negatiivisesti.
Lisätietoja rahaston riskeistä on saatavilla yleisestä
rahastoesitteestä osoitteesta www.handelsbanken.fi/rahastot
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Rahaston kulut
Rahastoosuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen
liittyvät palkkiot.
Merkintämaksu
Lunastuspalkkio

0,00%
0,00%

Nämä ovat enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan
veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut.
Juoksevat kulut
1,65%
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut.
Tuottosidonnainen palkkio
Ei ole

Juoksevat kulut mittaavat rahaston kuluja, joihin
hallinnointipalkkion lisäksi sisältyvät kaikki rahaston maksamat
kulut  lukuunottamatta arvopaperikaupankäyntiin liittyviä
transaktiokustannuksia, korkokuluja, transaktioihin liittyviä
verokustannuksia ja mahdollista tuottosidonnaista palkkiota.
Kulut pienentävät rahaston potentiaalista tuottoa.
Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden kuluihin.
Kulut voivat vaihdella jonkin verran vuodesta toiseen.
Lisätietoja kuluista on esitetty rahaston säännöissä kohdassa
§ 11 sekä voimassaolevassa Rahastoesitteessä, joka on
saatavilla osoitteessa www.handelsbanken.fi/rahastot.

Aiempi tuotto tai arvonkehitys
Rahaston kehitystä verrataan MSCI EM Select Global Norms
and Criteria indeksiin.

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien

Kuvio esittää rahaston kehityksen (tuotto) euroissa. Tuotosta
on vähennetty juoksevat kulut. Laskelmissa ei ole huomioitu
verojen tai inflaation vaikutusta. Aikaisempien vuosien tuotto ei
ole tae tulevasta tuotosta. Euro osuussarjan tuottohistoria
ennen osuussarjan aloituspäivää perustuu SEK osuussarjan
tuottohistoriaan.
Rahaston tuotto poikkeaa vertailuindeksin kehityksestä.
Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Rahasto aloitti 1997.
Osuussarja aloitti 26.2.2015.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rahasto

24,99%

52,45%

72,52%

29,08%

19,54%

19,30%

2,36%

14,84%

5,23%

11,94%

Indeksi

25,71%

50,91%

72,94%

27,13%

15,70%

16,41%

6,81%

11,38%

5,23%

14,72%

Käytännön tiedot
Lisätietoja löydät rahaston rahastoesitteestä sekä
viimeisimmästä vuosi ja puolivuotiskatsauksesta. Nämä ovat
saatavilla maksutta nettisivuillamme.
Netti:
www.handelsbanken.fi/rahastot
Säilytysyhteisö:
J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial
Rahastoosuuden arvo:
Rahastoosuuden viimeisin kurssi julkaistaan päivittäin
nettisivuillamme www.handelsbanken.fi/rahastot.

Verotus: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa
sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
Nettisivuillamme on saatavilla tietoa rahastoyhtiön
palkitsemispolitiikasta. Voimme pyydettäessä toimittaa tiedot
myös kirjallisena dokumenttina ilman kuluja.
Handelsbanken Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain
sillä perusteella,että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa
yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen asianomaisten osien
kanssa.

TOIMILUPA: Rahastoa hallinnoiva yhtiö on Handelsbanken Fonder AB. Rahaston sekä Rahastoyhtiön toimiluvan
myöntämispaikka on Ruotsi. Rahastoa valvova viranomainen on Finansinspektionen, Ruotsi.
JULKAISUAJANKOHTA: Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 07.06.2017.

