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.
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Vontobel Fund-rahaston alarahasto
Rahastoa hallinnoi Vontobel Asset Management S.A., joka kuuluu
Vontobel-konserniin.
Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Tällä aktiivisesti hoidetulla alarahastolla on vastuullinen sijoitustavoite,
joka koostuu sijoittamisesta puhtaan teknologian sektoriin ja jonka
tavoitteena on saavuttaa pitkäaikainen pääoman kasvu euroina. Se on
luokiteltu SFDR-luokkaan 9.
4 Se sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja osakkeenkaltaisiin
arvopapereihin. Se voi sijoittaa jopa 20 % Shanghai-Hong Kong
Stock Connect- ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelmien
kautta. Se voi myös pitää käteistä.
4 Alarahasto sijoittaa pääasiassa arvopapereihin, jotka ovat laskeneet
liikkeeseen maailmanlaajuisesti yritykset, joiden tuotteet tai palvelut
edistävät rahastonhoitajan mielestä ympäristön kannalta kestäviä
tavoitetta. Alarahasto sijoittaa taloudellisiin toimintoihin, jotka
hyödyntävät pitkän aikavälin rakenteellisten muutosten tarjoamia
mahdollisuuksia, kuten väestönkasvu, kaupungistuminen ja tulojen
nousu. Se keskittyy kuuteen keskeiseen vaikutuspilariin: puhtaan
energian infrastruktuuri, resurssitehokas teollisuus, puhdas vesi,
rakennustekniikka, vähäpäästöiset kuljetukset ja elinkaaren hallinta.
Sijoituskohteeksi valitut yritykset tarjoavat tuotteita ja palveluita koko
arvoketjussa, joilla voidaan ratkaista nykypäivän kiireelliset ongelmat,
kuten resurssien niukkuus ja ympäristön saastuminen. Alarahasto
raportoi säännöllisesti myönteisistä vaikutuksistaan ilmoittamalla
omistusten vaikutuksen eri vaikutuspilareihin ja vastaaviin YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lisäksi julkistetaan erilliset
kvantitatiiviset vaikutusindikaattorit. Alarahaston sijoitusten
liiketoiminta ei saa vahingoittaa mitään muuta viittä tavoitetta tai
muuta vastuullisen sijoittamisen tavoitetta (DNSH, ei aiheuta
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merkittävää haittaa). Tätä näkökohtaa arvioidaan kriittisen
liiketoiminnan ja ympäristökiistojen kautta, jolloin ulkopuolisten ESGtietojen toimittajien tietopisteet toimivat ohjeistuksena. Alarahasto
sulkee pois liikkeeseenlaskijat, jotka tuottavat ydinvoimaa, omistavat
fossiilisten polttoaineiden varastoja ja valmistavat kiistanalaisia
sotilasaseita. Sijoitusprosessi sisältää myös omistusten sosiaalisten
ja hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimusten arvioinnin. Positiivisten
vaikutusvalintaperusteiden ja ESG-arvioinnin käyttö johtaa siihen,
että vähintään 20 % potentiaalisista sijoituskohteista suljetaan pois.
Sijoitusuniversumi: globaalit noteeratut osakemarkkinat. Kaikkiin
alarahaston arvopapereihin sovelletaan ESG- ja
vaikutusvalintaperusteita. Tärkeimmät menetelmärajat: kolmansien
osapuolien tarjoamien ESG-tietojen mahdollinen
epäjohdonmukaisuus, epätarkkuus tai huono saatavuus. Edellä
olevat on selitetty tarkemmin rahastoesitteessä.
Alarahasto voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin suojautuakseen
valuuttariskeiltä ja saavuttaakseen sijoitustavoitteensa.
Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ilman vertailua
vertailuindeksiin. Rahastonhoitaja valitsee sijoituskohteet oman
harkintansa mukaan sijoitusrajoitusten puitteissa.
Mahdolliset tuotot sijoitetaan edelleen ja ne sisältyvät osuuksien
arvoon.
Osuuksien ostamisesta ja myymisestä veloitetaan
kaupankäyntikuluja ilmoitettujen juoksevien kulujen lisäksi.
Osuuksien lunastus: kaikkina Luxemburgin pankkipäivinä (katso
tiedot ja poikkeukset rahastoesitteessä).
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Yllä oleva indikaattori ei ole arvio mahdollisen tappion riskistä, vaan
edustaa alarahaston historiallisia arvonvaihteluja.
4 Osuuslaji on sijoitettu tähän luokkaan, koska sen osuushinta voi
vaihdella suuressa määrin käytetyn sijoituspolitiikan vuoksi.
4 Indikaattoreiden laskentaan käytettyjä historiallisia tietoja ei voi
käyttää luotettavana viitteenä alarahaston tulevasta riskiprofiilista.
4 Ilmoitettu riskiluokka ei ole taattu ja se saattaa muuttua.
4 Alinkaan riskiluokka ei ole täysin riskitön.
Kaikkia riskejä ei ehkä oteta huomioon, kun osuuslaji sijoitetaan
riskiluokkaan. Tällaisia riskejä ovat mm. poikkeuksellisiin
markkinatapatumiin, operatiivisiin virheisiin, lainsäädännön muutoksiin

ja poliittisiin tapahtumiin liittyvät riskit. Yksityiskohtainen selostus
riskeistä on rahastoesitteen yleisen osan kohdassa ”Erityisiä riskejä
koskeva huomautus”. Seuraavat riskit eivät vaikuta suoraan
luokitukseen, mutta niillä voi kuitenkin olla vaikutusta:
4 Johdannaisten käyttö luo yleensä vipuvaikutusta, johon liittyy
arvostusriskejä ja operatiivisia riskejä. Vivutus suurentaa voittoja
mutta myös tappioita. OTC-johdannaisiin liittyy vastaavia
vastapuoliriskejä.
4 Alarahaston sijoituspainopiste ovat tietyn sijoitusteeman mukaiset
yritykset, mikä pienentää salkun riskihajotusta.
4 Sijoitukset Kiinan A-osakkeisiin ovat alttiina Kiinan poliittisissa,
taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa tapahtuville muutoksille
sekä Kiinan hallituksen politiikassa, laeissa ja asetuksissa
tapahtuville muutoksille.
4 Yrityksen, sen teollisuuden tai taloudellisen ympäristön muutokset
voivat vaikuttaa haitallisesti yrityksen osakekurssiin, ja hinnat voivat
muuttua nopeasti. Osakkeisiin liittyy tyypillisesti korkeampi riski kuin
joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin.

Rahaston kulut
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten,
kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut
vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.
SIJOITTAMISTA EDELTÄVÄT TAI SEURAAVAT KERTAMAKSUT

Merkintäpalkkio

5.00%

Lunastuspalkkio

0.30%

Vaihtopalkkio
1.00%
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina
ennen sijoittamista / ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissakin
tapauksissa saatat maksaa vähemmän - kysy asiasta
sijoitusneuvojaltasi.
Juoksevia kuluja koskevat tiedot perustuvat edellisen, 28.02.2021
päättyneen tilivuoden tietoihin. Niiden määrä saattaa vaihdella
vuodesta toiseen. Se ei sisällä:
4 Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston
osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja
lunastuspalkkiot.
Lisätietoa kuluista on rahastoesitteen yleisen osan kohdassa ”Palkkiot
ja kulut”, joka on saatavana osoitteesta www.vontobel.com/AM.

RAHASTOSTA VUODEN AIKANA VELOITETTAVAT MAKSUT

Juoksevat kulut

2.03%

RAHASTOSTA ERITYISISSÄ TILANTEISSA VELOITETTAVAT MAKSUT

Tulosperusteinen palkkio
ei veloiteta

Kaavio esittää aiemman tuotto- tai arvonkehityksen
kalenterivuosittain. Kertamaksuja ei huomioitu tuotto- tai
arvonkehityksen laskennassa.
4 Rahaston aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae nykyisestä tai
tulevasta arvonkehityksestä.
4 Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskennassa on huomioitu
juoksevat kulut mutta ei kertaluonteisia maksuja.
4 Tästä osuusluokasta laskettiin liikkeeseen osuuksia ensimmäisen
kerran 2008.
4 Alarahasto käyttää MSCI World Index TR net -vertailuindeksiä
ainoastaan arvonkehityksen vertailuun.
4 Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on esitetty alarahaston valuutassa
(EUR).

% tuotto

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

rahasto
vertailuindeksi

Käytännön tiedot
4 Rahaston säilytysyhteisö on RBC Investor Services Bank S.A.
4 Rahastoesitteen, ajankohtaiset puolivuotis- ja vuosikertomukset ja
osuushinnat sekä käytännön tietoa rahastoista saat ilmaiseksi
saksan- ja englanninkielisenä osoitteesta: www.vontobel.com/AM.
4 Voit pyytää asiakirjoja myös Vontobel Asset Management S.A.:lta
osoitteesta 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburg.
4 Alarahasto on Luxemburgin verolakien ja –määräysten alainen. Tämä
saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi asuinmaastasi
riippuen. Kysy lisätietoja veroneuvojaltasi.
4 Lisää tietoa rahaston palkkiopolitiikasta, mukaan luettuna
palkkioiden ja etujen laskentatapa sekä palkkioiden ja etujen

myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot, löytyy osoitteesta
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Tiedot saa
pyydettäessä painettuna versiona veloituksetta.
4 Alarahasto on osa sateenvarjorahastoa. Alarahastojen vastuut on
erotettu eli sijoittajan kannalta merkityksellisiä ovat vain tämän
alarahaston voitot ja tappiot. Voit pyytää yhden tai kaikkien
osuuksiesi vaihtamista rahastoesitteen kohdan Osuuksien
vaihtaminen mukaan ellei rahastoesitteen erityisosassa toisin
mainita.
4 Vontobel Asset Management S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain
sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen
asianomaisten osioiden kanssa.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A.:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 01/09/2021.

