.

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.

Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund (”rahasto”)

I-osuuslaji – Pääomitus: EUR
ISIN: LU0336300693

Mirae Asset Global Discovery Fund -yhtiön alarahasto
Tämän alarahaston riippumaton hallintoyhtiö on FundRock Management Company
S.A.
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Tavoite - Rahaston tavoitteena on kartuttaa pääomaa pitkällä aikavälillä
sijoittamalla pääasiassa Aasian maissa (pl. Japani) sijaitsevien tai
merkittävää osaa operatiivisesta liiketoiminnastaan mainituissa maissa
harjoittavien, toimialojensa johtavien yhtiöiden osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin arvopapereihin.
Rahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-osuuksiin Stock Connect -ohjelman
kautta, joka on kehitetty Hongkongin ja Manner-Kiinan keskinäistä
osakekauppaa varten.

Kohderyhmä - Rahasto on suunniteltu sijoittajille, jotka tavoittelevat
pääoman kasvua pitkällä aikavälillä aktiivisesti hoidetusta salkusta.
Merkintä/Lunastus/Vaihto - Sijoittajat voivat ostaa, myydä ja vaihtaa
rahaston osuuksia jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.
Osingot - Tästä osuuslajista ei jaeta eikä makseta osinkoja
osuudenomistajille.
(Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka on kuvattu yksityiskohtaisesti
rahastoesitteen kohdassa Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund.)

Riski-tuottoprofiili
Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti pienemmät
tuotot
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Tyypillisesti suuremmat
tuotot

4

5

6

7

Luokitus perustuu historiallisiin tietoihin ja osuuslajin hinnanvaihteluihin
(volatiliteettiin), eikä se välttämättä anna viitteitä tulevista riskeistä.
Ilmoitetun riskiluokan ei taata säilyvän muuttumattomana; luokitus voi
vaihdella ajan myötä.
Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Tämä osuuslaji kuuluu riskiluokkaan 6, koska se sijoittaa osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden hinnat voivat vaihdella
merkittävästi päivästä toiseen eri tekijöiden seurauksena.
Stock Connect - ohjelman kautta tehtyihin sijoituksiin voi liittyä lisäriskejä,
mm. likviditeettiin, toimintaan, selvitykseen, tilitykseen, kaupankäynnin
keskeyttämiseen, arvopaperisäilytykseen ja kiintiörajoituksiin liittyvät riskit.
Rahaston pääoma ei ole taattu, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea.
Sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa rahamäärää.
Lisäksi rahasto saattaa olla altis seuraaville riskeille:

Markkinariski - Rahasto sijoittaa osakkeisiin tai osakesidonnaisiin
arvopapereihin, joiden arvo voi nousta tai laskea useista syistä, jotka
vaikuttavat yksittäisiin yhtiöihin ja paikallisiin tai maailmanlaajuisiin
osakemarkkinoihin.
Kehittyvien markkinoiden riski - Kehittyville markkinoille sijoittamiseen
liittyy suurempi riski (esim. suuremmat hinnanvaihtelut) kuin kehittyneisiin
markkinoihin. Jotkut sijoituksista saattavat olla alttiita likviditeetin
puutteelle, joka tekee niistä vaikeita ostaa tai myydä lyhyessä ajassa.
Operatiivinen riski - Hallinnollisista ongelmista tai maksuongelmista
johtuva kyvyttömyys toimeenpanna arvopaperien ostoja tai myyntejä
ajallaan saattaa johtaa mahdollisen tuoton menettämiseen tai eitoivottuihin tappioihin.
Vaihtokurssiriski - Valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston
sijoitusten arvoon haitallisesti. Muussa kuin rahaston perusvaluutassa
sijoittavien osuudenomistajien tulee ymmärtää, että valuuttakurssivaihtelut
saattavat vaikuttaa heidän sijoitustensa arvoon.
Alueellinen riski - Rahasto sijoittaa pääasiassa Aasian (pl. Japani) alueelle
ja on odotettavasti volatiilimpi kuin globaalisti hajauttava rahasto.
Ulkomaisten sijoitusten riski - Jotkin Aasian alueen maat saattavat kieltää
ulkomaisten sijoittajien tekemät sijoitukset tai asettaa niille rajoituksia, ja
tällaiset rajoitukset voivat aika ajoin muuttua.
(Rahastoon liittyvät riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti rahastoesitteen
kohdassa ”Risk Factors”.)"
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Rahaston kulut
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten,
kuten markkinointi- ja jakelu- kustannusten, maksamiseen.

Korkeintaan 1,00%
Korkeintaan 1,00%

Lunastuspalkkio
Vaihtopalkkio

Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

1,00%

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan
veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
1,19%
Juoksevat kulut
Rahastosta erityisiss tilanteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio

Kertaluontoiset palkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä. Joissain
tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän. Sijoittaja voi saada
tiedon palkkioiden tosiasiallisesta määrästä rahoitusneuvojaltaan.
Mikäli sijoittaja harjoittaa liiallista kaupankäyntiä, toimeksiannoista
peritään 4 prosentin palkkio.
Esitetyt juoksevat kulut perustuvat joulukuu 2018 päättyneenä vuonna
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen.
(Rahaston kulut on kuvattu yksityiskohtaisesti rahastoesitteen
kohdassa ”Fees, Charges and Expenses”.)

Ei sovelleta

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei anna viitteitä tulevista tuloksista.

40,0%

31,2%

30,0%

Aiemmassa tuotto- tai arvonkehityksessä on otettu huomioon kaikki
rahaston kulut.

20,0%

Osuuslajin arvo lasketaan EUR.

10,0%

Rahasto aloitti toimintansa 23 toukokuuta 2012. Osuuslajin osuuksia
alettiin laskea liikkeeseen 19 helmikuuta 2015.
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Käytännön tiedot
Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.
Rahaston säilytysyhteisö on Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Mirae Asset Asia Sector Leader Equity Fund on Mirae Asset Global
Discovery Fund -yhtiön alarahasto. Tämän rahaston varat on erotettu
muiden UCITS-rahastojen alarahastoista.
Lisätietoja yhteissijoitusyrityksistä sekä rahaston rahastoesite,
vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus englanniksi ovat saatavissa
veloituksetta hallintoasiamieheltä osoitteesta Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch, at 31 Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange,
Luxembourg, tai verkkosivustolta
http://investments.miraeasset.eu/literature/kiid.
Osuuksien viimeisimmät hintatiedot ovat saatavissa hallintoasiamieheltä
normaalina toimistoaikana, ja ne julkaistaan päivittäin osoitteessa
http://www.miraeasset.com.
Sijoittaja voi vaihtaa osuuksiaan yhteissijoitusyrityksen toisen
alarahaston osuuksiin. Tästä saatetaan periä vaihtopalkkio. Lisätietoja
osuuksien vaihtamisesta on rahastoesitteen kohdassa ”Conversion of
Shares”.

Tämä rahasto on Luxemburgin verolakien ja asetusten alainen.
Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksiin.
Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi.
Mirae Asset Global Discovery Fund voidaan saattaa vastuuseen vain
sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen
kanssa.
Rahastoyhtiö on määrittänyt palkitsemisperiaatteet ja noudattaa niitä
UCITS V -direktiivin periaatteiden sekä sovellettavien lakien ja asetusten
määräysten mukaisesti. Tiedot hallintoyhtiön tämänhetkisestä
palkitsemiskäytännöstä, muun muassa kuvaus palkkioiden ja etujen
laskentatavoista sekä tiedot siitä ketkä henkilöt vastaavat näiden
palkkioiden tai etujen myöntämisestä ja ketkä kuuluvat
palkitsemiskomiteaan, ovat saatavilla osoitteesta
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. Palkitsemiskäytännön
saa veloituksetta paperilla pyytämällä sitä hallintoyhtiön rekisteröidystä
toimipaikasta.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo CSSF.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 11 helmikuuta 2019 alkaen.
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