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.

European High Yield Bond Fund, Standard Life Investments Global SICAV -sijoitusyhtiön euromääräinen alarahasto, Dosuuslajin kasvuosuudet (ISIN: LU0233954014). Rahastoyhtiö on Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto tavoittelee kasvua pitkällä aikavälillä pääomavoittojen ja saavutetun
tuoton uudelleensijoituksen muodossa sijoittamalla ensisijaisesti
euromääräisiin korkeatuottoisiin joukkovelkakirjoihin.

sijoittamalla rahaston pääasiallisena sijoituskohteena oleviin varoihin.
Johdannaisten käytön valvonnalla varmistetaan, ettei rahasto altistu riskeille
liiallisesti tai tahattomasti.

Rahastoa hallinnoi aktiivisesti sijoitustiimi, joka saattaa tehdä sijoituksia myös
muihin joukkovelkakirjoihin (kuten investment grade -luokituksen omaaviin
yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin) pyrkiessään
hyödyntämään havaitsemansa mahdollisuudet.

Kaikki rahaston saamat tuotot, kuten korkotuotot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto pyrkii säännöllisesti vähentämään riskejä tai kustannuksia, keräämään
lisäpääomaa tai -tuloja suhteellisella riskillä (tehokas salkunhallinta) tai
saavuttamaan sijoitustavoitteensa johdannaisten avulla. Johdannaisia voidaan
käyttää tarjoamaan muuta markkina-altistusta kuin se, joka voidaan saavuttaa

Suositus: tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua
osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa. Ennen sijoittamista sijoittajien
tulisi olla vakuuttuneita siitä, että heidän asenteensa riskiin on linjassa tämän
rahaston riskiprofiilin kanssa.

Rahaston sijoittajat voivat merkitä ja lunastaa osuuksia minä tahansa
normaalina pankkipäivänä.

Riski-tuottoprofiili
Matalampaan riskiin

Korkeampaan riskiin

Tyypillisesti alhaisemmat tuotot
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Tämä indikaattori heijastaa rahaston osakkeiden hinnan volatiliteettia
viimeisten viiden vuoden aikana, mikä puolestaan heijastaa rahaston
sijoituskohteena olevien kohde-etuuksien volatiliteettia. Historiallisten tietojen
perusteella ei välttämättä voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta.
Nykyinen riskiluokitus ei ole taattu ja voi muuttua rahaston sijoituskohteena
olevien omaisuuslajien volatiliteetin muuttuessa.
Alhaisinkaan riskiluokitus ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Rahaston luokitus {3} perustuu seuraaviin riskitekijöihin:
(a) Rahasto sijoittaa arvopapereihin, jotka altistuvat sille riskille, että
liikkeeseenlaskija saattaa laiminlyödä korkojen tai pääoman maksun.
(b) Rahaston hinta saattaa nousta tai laskea päivittäin useista eri syistä.
Rahaston hintaan vaikuttavat muun muassa korkotasojen muutokset,
inflaatio-odotukset ja yksittäisten maiden tai arvopapereiden arvioitu
luottokelpoisuuden laatu.
(c) Johdannaisten käyttöön liittyy vähentyneen likviditeetin, huomattavan
tappion ja suuremman volatiliteetin riski epäedullisissa
markkinaolosuhteissa, esimerkiksi tilanteessa, jossa joku
markkinaosapuolista tulee maksukyvyttömäksi. Johdannaisten käytön
seurauksena rahasto voi olla vivutettu (jolloin markkina-altistus ja tappion

mahdollisuus on suurempi kuin rahaston sijoittama summa), ja tällaisissa
markkinaolosuhteissa vipuvaikutus kasvattaa tappioita. Rahasto käyttää
johdannaisia rutiininomaisesti.
(d) Rahasto sijoittaa korkeatuottoisiin joukkovelkakirjoihin, joihin liittyy
alhaisemman tuoton joukkovelkakirjoja suurempi riski.
Rahasto hyödyntää vaihtuvaa yhdenmukaista hinnoittelumenetelmää (single
swinging pricing) suojautuakseen kaupankäyntikulujen
laimenemisvaikutukselta. Muutos hinnoitteluperusteessa aiheuttaa muutoksen
rahaston julkaistussa hinnassa.
Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riski. Tämä rahasto ei anna takuuta tappiota
vastaan eikä takuuta siitä, että rahaston sijoitustavoite saavutetaan.
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevista tuotoista, eikä tulevia
tuottoja taata. Sijoituskohteiden hinta ja niistä saatavat tulot voivat laskea tai
nousta, eikä niitä taata. Sijoittaja voi saada takaisin alkuperäistä sijoitustaan
pienemmän summan.
Inflaatio vähentää sijoituksen ostovoimaa ja tuottoa.
Rahaston sijoituskohteiden arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssien
muutosten seurauksena.
Rahasto saattaa menettää rahaa, jos sen liikekumppanina toimiva yhteisö
(vastapuoli) ei enää halua tai kykene täyttämään velvoitteitaan rahastoon
nähden.
Äärimmäisissä markkinaolosuhteissa joitakin arvopapereita voi olla vaikea
arvostaa tai myydä haluttuun hintaan. Tämä voi heikentää rahaston kykyä
toteuttaa lunastukset ajallaan.
Rahasto saattaa menettää rahaa operatiivisissa prosesseissa tai järjestelmissä
tapahtuvan virheen tai viivästymisen seurauksena, mukaan lukien ulkopuolisen
toimittajan virhe tai joutuminen selvitystilaan.

Kulut
Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen,
mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät
sijoituksen mahdollista kasvua.
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio:

5,00%

Lunastuspalkkio:

0,00%

Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai
ennen tuoton maksamista.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut:

0,82%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteiset palkkiot:

Ei mitä

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio
saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.
Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 31.12.2017 päättyneen vuoden aikana
perittyihin kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Luku ei sisällä
tulosperusteisia palkkioita (mikäli niitä sovelletaan) tai kaupankäyntikuluja,
lukuun ottamatta toisen rahaston osakkeiden/osuuksien ostamisesta tai
myymisestä maksettuja merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Vaihtopalkkio 0,5% voidaan veloittaa poikkeuksellisissa tapauksissa sijoittajan
siirtäessä sijoituksensa toiseen Standard Life Investments Global SICAV rahastoon.
Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen seuraavissa jaksoissa: "Issuing and
Company Charges", "Redemption of Shares", jotka ovat saatavissa osoitteessa
www.standardlifeinvestments.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
European High Yield Bond Fund, D-kasvuosuudet, 31. joulukuu 2018

Arvonkehitys on laskettu mainitulta ajanjaksolta osakelajin osakkeiden hinnan
perusteella. Siinä ei ole huomioitu mahdollisia merkintä-, lunastus tai
vaihtopalkkioita, mutta siinä on huomioitu juoksevat kulut kohdan Kulut
mukaisesti.

Tuotot %
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Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.
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Lähde: Aberdeen Standard Investments

Käytännön tiedot
Säilytysyhteisö: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburgin toimipiste
Lisätietoja Standard Life Investment Global SICAV -sijoitusyhtiöstä
('yhteissijoitusyritys'), mukaan lukien rahastoesite, vuosikertomus ja tilit sekä
puolivuotiskatsaukset ja osuuksien viimeisimmät hinnat, on löydettävissä
osoitteessa www.standardlifeinvestments.com, josta kyseisiä asiakirjoja saa
maksutta.
Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja
korvausten laskentatavasta, palkkioiden ja korvausten myöntämisestä
vastaavien henkilöiden tiedot ja palkkiovaliokunnan kokoonpano, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, ovat saatavilla osoitteesta
www.standardlifeinvestments.com. Paperiversion saa pyynnöstä veloituksetta
yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.
Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan
henkilökohtaiseen verotukseen.

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. voidaan saattaa vastuuseen
vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen
asianomaisten osien kanssa.
Rahasto tarjoaa muitakin osuuslajeja, joista on lisätietoja rahastoesitteessä.
Yhteissijoitusyritys on sateenvarjosijoitusyhtiö, jolla on useita alarahastoja.
Tämä asiakirja koskee tiettyä, asiakirjan alussa mainittua rahastoa ja osuuslajia.
Rahastoesite, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin
koko sateenvarjosijoitusyhtiölle.
Yhteissijoitusyrityksen kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti
erillisiä toisistaan. Tämä tarkoittaa, että rahastoon sijoitetut varat pidetään
erillään muiden alarahastojen varoista ja että muita alarahastoja vastaan tehdyt
vaateet eivät vaikuta rahastoon tehtyyn sijoitukseen.
Sijoittajat voivat vaihtaa osuutensa rahastossa toisen yhteissijoitusyritykseen
kuuluvan alarahaston osuuksiin. Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Standard Life Investments Global SICAV:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nämä
sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 16.1.2019
Aberdeen Standard Investments on Aberdeen Asset Managementin ja Standard Life Investmentsin sijoitusliiketoimintojen yhteinen brändi.
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo CSSF.
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