Sijoittajan avaintiedot
Tämä tietolehtinen on tarkoitettu sijoittajille ja sisältää perustietoa rahastosta. Tietolehtinen ei ole mainosmateriaalia. Se
sisältää lain edellyttämää tietoa, joka auttaa sijoittajia ymmärtämään mitä rahastoon sijoittaminen tarkoittaa, ja rahastoon
sijoittamisen riskeistä. On suositeltavaa, että luet lehtisen, jotta voit tehdä tarkkaan harkitun sijoituspäätöksen.
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Tätä rahastoa hallinnoi Swedbank Robur Fonder AB, org.nro 556198-0128, Swedbank AB:n (julk.) tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Riski-hyötyprofiili

Tavoitteena on, että rahasto saavuttaa vertailuindeksiään
paremman tuoton pitkällä, viiden vuoden aikavälillä (ks. sivu 2).

Alhaisempi riski

Rahasto sijoittaa pääasiassa Itä-Euroopan eri toimialojen ja
yritysten osakkeisiin. Rahasto voi myös sijoittaa enintään 20
prosenttia varoistaan yrityksiin joiden varoista, tuloksesta,
tuotannosta tai liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia on ItäEuroopassa investoinnin aikaan. Rahasto jättäytyy pois
fossiilisista yrityksistä, kuten hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöistä.
Muuntoyrityksille voidaan tehdä poikkeuksia. Näistä kerrotaan
Swedbank Roburin vihreällä listalla.
Rahasto saa käyttää johdannaisinstrumentteja rahaston
tuoton kasvattamiseksi.
Rahastolla on aktiivinen investointistrategia, jossa myös
toimiala-, alue- ja trendianalyysi vaikuttavat olennaisesti
yritysten valintaan. Meillä on pitkäntähtäimen
sijoitushorisontti ja valitsemme sijoitussalkkuun sellaisia
yrityksiä, jotka ovat houkuttelevasti arvostettuja
odotettavissa olevaa yrityksen tulevaa tuottopotentiaalia
ajatellen. Ero rahaston ja vertailuindeksin tuoton välillä voi
aika ajoin olla merkittävä. Rahastoesitteestä voit lukea
lisätietoja investointistrategiasta.
Rahasto noudattaa rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen
politiikkaa. Tietoa sijoituspolitiikasta löytyy rahastoesitteestä.
Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus on tavallisesti
mahdollista kaikkina pankkipäivinä jälleenmyyjiemme kautta.
Osakelaji ei kerrytä osinkoa.
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Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajille,
jotka haluavat nostaa rahansa viiden vuoden sisällä.

Tyypillisesti alhaisemmat palkkiot

Suurempi riski
Tyypillisesti korkeammat palkkiot

Riski- ja tuottoindikaattori kertoo rahastosijoituksen riskin ja
mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Indikaattori määräytyy
rahaston viimeisten viiden vuoden aikaisen arvonkehityksen
perusteella. Rahasto kuuluu kategoriaan 6, mikä tarkoittaa
korkea, että osakeosuuksien arvot voivat kehittyä sekä ylösettä alaspäin. Kategoria 1 yksi ei tarkoita, että rahasto olisi
riskitön. Rahaston riskiluokitus voi ajan kuluessa muuttua.
Tämä johtuu siitä, että indikaattoriluku perustuu historiallisiin
tietoihin, jotka eivät takaa rahaston tulevaa riskiä ja tuottoa.
Osakerahastoilla voidaan tavallisesti kasvattaa omaisuuden
arvoa pitkällä tähtäimellä parhaiten. Osakerahastoihin
sijoittamiseen liittyy kuitenkin myös korkeampi riski, sillä
kurssit voivat osakemarkkinoilla heilahdella voimakkaasti.
Itä-Eurooppaan tehtäviin sijoituksiin liittyy kehittyneempiä
osakemarkkinoita suurempi riski. Poliittiset ja/tai sosiaaliset
konfliktit voivat vaikuttaa maan vakauteen ja johtaa suuriin
kurssiheilahteluihi.
Materiaaliset riskit jotka eivät täysin näy riski- ja
tuottoindikaattorissa ovat: Keskittämiriski. Investointien
keskittyminen yhdelle maantieteelliselle alueelle (ItäEurooppa) kasvattaa rahaston riskiä. Rahaston sijoitusten
hajauttaminen eri toimialojen osakkeisiin vähentää kuitenkin
rahaston riskiä. Likviditeettiriski. Likviditeetti markkinoilla voi
olla alhainen markkinoiden epävakaisuuden aikana.
Valuuttariski. Merkittävä osa rahaston varoista sijoitetaan
ulkomaisena valuuttana noteerattaviin arvopapereihin, minkä
vuoksi valuutakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston
arvon kehitykseen. Koska rahasto käyttää johdannaisia
tavallisesti vain vähäisessä määrin, se vaikuttaa rahaston
riskiprofiiliin vain vähän. Johdannaisten käyttö voi vaihdella eri
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ajanjaksoina.

Kulut
Sijoitusta edeltävät tai sitä seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Suurin mahdollinen ennen sijoittamista/sijoitustuoton
maksamista veloitettava palkkio.

-

Vuoden aikana rahastosta veloitettavat maksut

Juoksevat kulut

1,46%

Vuosittainen maksu määräytyy edellisvuoden,
kalenterivuoden 2020, kulujen perusteella. Maksu voi
vaihdella vuodesta toiseen.
Maksu koostuu rahaston hallinnoinnista syntyvistä
kustannuksista markkinointi ja jakelu mukaan lukien, ja se
vähennetään rahaston tuotosta.

Erityistapauksissa rahastosta veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio

-

Aikaisempi tuotto- tai arvonkehitys
%
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Rahaston vertailuindeksi on MSCI EM Europe ex Energy 10–40 Index. Yksityiskohtaisia tietoja MSCI-indeksistä on saatavilla
MSCI:n verkkosivustolta (msci.com).
Osuussarjan tuotto on vuosittaisten kulujen jälkeen jäljelle jäävä summa. Kaikkien vuosien arvo on laskettu Ruotsin kruunuissa
(SEK) ja mahdolliset osingot rahastoon uudelleen sijoitettuna.
Rahaston aikaisempi kehitys ei ennusta tulevaa tuottokehitystä. Rahasto perustettiin vuonna 1996.

Käytännön tiedot
Säilytysyhteisö: Swedbank AB (publ)

verotukseen.

Lisätietoja rahastosta on annettu tietolehtisessä,
rahastosäännöissä (saatavilla ruotsinkielisenä) sekä
vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa (saatavilla
ruotsinkielisenä). Nämä asiakirjat saat maksutta
verkkosivustoltamme, swedbankrobur.se

Swedbank Robur Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain,
jos tässä asiakirjassa mainitut tiedot ovat harjaanjohtavia tai
virheellisiä tai eroavat oleellisesti rahastoesitteen tiedoista.

Tietoja voimassa olevasta palkkiopolitiikasta löytyy
verkkosivulta swedbankrobur.se. Paperiversiota voit pyytää
ottamalla yhteyttä Swedbank Robur Fonder AB:hen.

Tällä rahastolla on toimilupa Ruotsissa, ja rahastoa valvoo
Ruotsin rahoitustarkastuslaitos (Finansinspektionen).
Nämä sijoittajien perusfaktat tulevat voimaan 210301.

Osuuden arvo lasketaan tavallisesti jokaisen kuun viimeisenä
pankkipäivänä ja julkaistaan verkkosivustollamme.
Siinä maassa sovellettavalla verotuslainsäädännöllä, jossa
rahastolla on toimilupa, voi olla vaikutusta osakeomistajan
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