SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT
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.

Sands Capital US Select Growth Fund ("Rahasto"), Sands Capital Funds Public Limited
Companyn (”Rahastoyhtiö”) alarahasto, A US Dollar Accumulating Class (“Osuuslaji”) (IE00B7YJCM77)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto pyrkii kasvattamaan sijoitetun pääoman arvoa pitkällä
aikavälillä.
• Rahasto sijoittaa lähinnä yritysten osakkeisiin ja vastaaviin
instrumentteihin, joilla käydään kauppaa
arvopaperipörsseissä eri puolilla maailmaa. Se sijoittaa
tyypillisesti kerrallaan 25-35 osakkeeseen, joiden tuottojen
rahasto odottaa nousevan ja joita rahasto pitää liiketoimintaalueensa johtajina.
• Rahasto myös harkitsee, ovatko yhtiön osakkeet sopivan
hintaisia suhteessa markkinoihin ja yrityksen
liiketoimintaodotuksiin.
• Rahasto voi sijoittaa kaikenkokoisiin yrityksiin, mutta se
sijoittaa pääasiassa yrityksiin, joiden arvo on yli 2 miljardia
USD.

•
•
•
•

•

Rahaston suorituskyky mitataan Russell 1000 Growth
indeksin suhteen, joka toimii rahaston viitearvona.
Rahaston voitto ja tappiot mitataan Yhdysvaltain dollareissa.
Rahasto ei maksa sijoittajille osinkoa. Sen sijaan tuotot ja
voitot sijoitetaan uudelleen.
Sijoittavat voivat ostaa ja myydä rahaston osuuksia kaikkina
arkipäivinä, paitsi sellaisina, jotka ovat yleisiä vapaapäiviä
Irlannissa tai jolloin New Yorkin pörssi on suljettu tai muina
päivinä, jotka rahaston hallitus on päättänyt ja ilmoittanut
etukäteen osuudenomistajille.
Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka
aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa

Riski-hyötyprofiili
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Riskiluokka ilmaisee miten merkittäviä osuuslajin tuottojen nousut ja
laskut ovat olleet historiallisesti – se ei mittaa pääomatuottoja tai –
tappioita eikä se ole luotettava osuuslajin tulevien tuottojen ja riskien
mittari.
• Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
• Ilmoitettu riskiluokka ei ole tavoite eikä se ole taattu ja se voi
muuttua ajan myötä.
• Rahasto on tässä luokassa johtuen sijoitustyypeistä, joihin
sillä on oikeus sijoittaa, riskeistä, joille rahasto saattaa
altistua ja rahaston tyypillisistä tuottotasoista.

Rahasto saattaa altistua myös muille merkittäville riskeille, joita
riskiluokka ei riittävästi kuvaile. Näitä voivat olla:
• Vastapuoliriski: sopimuksen vastapuoli ei maksa rahastolle
kuuluvia rahoja tai instrumentteja.
• Valuuttariski: Jos osuusluokan valuutta poikkeaa rahaston
perusvaluutasta, vaihtokurssien muutokset voivat vaikuttaa
sen arvoon.
• Operatiivinen riski: johtamis-, liiketoiminta- tai
hallintoprosessit, mukaan lukien omaisuuden säilytykseen
liittyvät prosessit, saattavat epäonnistua ja aiheuttaa
tappioita.
• Arvopapeririskit: jotkut markkinat tai pörssit, joille rahasto
sijoittaa, saattavat nousta tai laskea ja sijoituksesi arvo ei
ehkä kasva.
• Kaikkien Sands Capital Funds Public Limited Companyn
riskien täydelliset tiedot on kerrottu tarjousesitteen
riskitekijöitä käsittelevässä luvussa.

Kulut
Maksamillasi maksuilla rahoitetaan rahaston toimintaa, mm. sen markkinointia ja jakelua. Nämä maksut vähentävät sijoituksen mahdollista
kasvua.
Merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Joissakin
tapauksissa saatat maksaa vähemmän – kysy asiasta
sijoitusneuvojaltasi.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio

Ei ole

Lunastuspalkkio

2,0%

Juoksevat kulut perustuvat 31. joulukuuta 2018 päättyneen tilikauden
kuluihin. Rahaston vuosikertomuksessa on yksityiskohtaiset tiedot
veloitetuista kuluista. Jatkuvat kulut eivät sisällä salkun
kaupankäyntikuluja. Todelliset juoksevat kulut saattavat vaihdella
eikä ole mitään taetta siitä, että tämä on Rahaston veloittamien
juoksevien kulujen todellinen määrä.

Nämä ovat enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa
kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut:
Juoksevat kulut

0,9%

Lisätietoja maksuista saat rahaston tarjousesitteen tai liitteen Palkkiot
ja kulu -osiosta, joita on saatavana rahastonhoitajalta.

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut:
Tulosperustainen palkkio

Ei ole

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

2009

2010
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Osuuslaji

41,0%

7,9%

2,4%

-7,9%

33,0%

5,0%

Vertailuarvo

33,5%

13,1%

5,7%

7,1%

30,2%

-1,5%

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys:
• ei ole tulevien tulosten
luotettava mittari.
• sisältää juoksevat kulut mutta
ei merkintä- eikä
lunastuspalkkioita.
• on laskettu Yhdysvaltain
dollareina
Tuotot saattavat suurentua tai
pienentyä valuuttakurssivaihtelujen
vuoksi.
Liikkeeseenlaskupäivämäärä:
Joulukuu 2012

Käytännön tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Säilytysyhteisö on Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Lisätietoja rahastosta on rahaston tarjousesitteessä, vuosikertomuksissa ja puolivuotiskertomuksissa. Ne laaditaan englanninkielisinä ja
ovat saatavana ilmaiseksi rahastonhoitajalta, SEI Investments – Global Fund Services Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin
2, Ireland tai osoitteesta http://www.sandscapital.com/strategies/select-growth/#disclaimer.
Viimeisimmät osuuskohtaiset substanssiarvot ovat saatavana SEI Investments – Global Fund Services Limited ja ne julkaistaan joka
päivä Bloomberg- ja Telekurs-kanavilla.
Irlannin verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi.
Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai
tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
Rahastoyhtiö on rekisteröity Irlannissa sateenvarjorahastoksi, jonka rahastojen väliset vastuut on erotettu. Tämän vuoksi rahaston
omaisuutta ei voi käyttää rahastoyhtiön muiden rahastojen velvoitteiden maksamiseen. Muut lainsäädäntöalueet, jotka eivät tunnusta tätä
vastuiden erotusta, saattavat esittää vaateita ja tämä voi vaikuttaa sijoituksesi arvoon.
Lisää tietoa yhtiön palkkiopolitiikasta, mukaan luettuna palkkioiden ja etujen laskentatapa sekä palkkioiden/etujen myöntämisestä
vastaavien henkilöiden tiedot, löytyy osoitteesta: http://sandscapital.com/strategies/select-growth/#fund-ucits. Palkkiopolitiikan
paperikopion voi tilata veloituksetta rahastoyhtiöltä.
Sijoittajilla on oikeus vaihtaa ilmaiseksi rahastoyhtiön toiseen A-osuuslajiin.
Nämä sijoittajan avaintiedot koskevat vain Sands Capital US Select Growth –rahaston A US Dollar Accumulating Class -rahastoa.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 18 helmikuu 2019.

