
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.

Baring Russia Fund - Class A USD Acc
ISIN:   (LU0073418229)
Rahasto on yhteissijoitusyritys (SICAV-rahasto). Northern Trust Luxembourg Management Company S.A on rahaston rahastonjohtaja.

Tavoitteet Ja Sijoituspolitiikka

Tavoite: Tarjota pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla
venäläisten ja/tai muihin entisen Neuvostoliiton alueen (”alue”)
itsenäisiin valtioihin rekisteröityjen yhtiöiden osakkeisiin.

Sijoituspolitiikka: Sijoittaa venäläisiin yhtiöihin tai pääosan 
tuloistaan Venäjältä tai alueelta saavien yhtiöiden osakkeisiin.  

Rahasto voi sijoittaa muunlaisiin rahoitusinstrumentteihin, kuten muihin 
rahastoihin sekä amerikkalaisiin ja maailmanlaajuisiin 
talletustodistuksiin (jotka edustavat yhtiöiden osakkeita ja joilla 
käydään kauppaa osakepörsseissä maailmanlaajuisesti). Rahasto voi 
pitää hallussaan myös käteisvaroja talletuksina.  

Rahasto voi käyttää suojaustarkoitukseen ja tehokkaaseen 
salkunhoitoon johdannaisia (kuten futuureja, optioita ja 
vaihtosopimuksia), joiden kehitys riippuu muiden varojen 
arvonnousuista ja -laskusta. 

Rahasto sijoittaa kehittyville markkinoille (esim. Venäjälle), jonka talous 
on vielä kehittymässä.  

Voitonjakokäytäntö: Kertyneet tulot sijoitetaan automaattisesti 
edelleen saman osuuslajin osuuksiin, jollei sijoittaja nimenomaisesti 
pyydä niiden maksamista.  

Kaupankäyntitiheys: Normaalisti arkisin klo 14.00 (Luxemburgin 
aikaa), ellei kyseessä ole kansallinen vapaapäivä Luxemburgissa tai 
Isossa-Britanniassa tai elleivät venäläiset kaupankäyntijärjestelmät ole 
kiinni.  

Suositeltu vähimmäissijoitusaika: Tämä rahasto ei ehkä sovellu 
sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden 
kuluessa.  

Lisätietoja rahaston tavoitteesta, sijoituspolitiikasta ja 
voitonjakokäytännöstä on rahastoesitteessä.
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Yllä oleva indikaattori ei mittaa pääoman menetyksen riskiä, vaan
ajan mittaan tapahtuneita rahaston hintavaihteluita. Mitä suurempi
luku, sitä suurempia hintavaihtelut ovat olleet sekä ylös- että
alaspäin. Se perustuu aiempiin tietoihin kehityksestä eikä
välttämättä ennakoi luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia.
Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi
muuttua ajan kuluessa. Alin riskiluokka ei merkitse riskitöntä
sijoitusta. Rahasto on luokiteltu yllä olevaan luokkaan rahaston
hinnan aiempien vaihteluiden perusteella. Pääoma ei ole turvattu.
Sijoitusten arvo ja niistä saatavan tuoton määrä saattavat nousta tai
laskea, eikä sijoittaja ehkä saa takaisin sijoittamaansa summaa.
• Rahaston valuutan ja rahaston sijoitusten arvostusvaluuttojen

välisten kurssien muutokset voivat vaikuttaa rahaston arvoon ja
tuottoon myönteisesti tai kielteisesti.

• Johdannaisinstrumentit saattavat tuottaa joko voittoa tai tappiota,
eikä ole takuuta siitä, että johdannaissopimus tuottaa aiotun
tuloksen. Johdannaisten käyttö voi voimistaa rahaston arvon
nousuja ja laskuja ja saattaa altistaa rahaston johdannaisen
hintaa merkittävästi suuremmille tappioille, koska kohde-etuuden
suhteellisen pienikin arvonmuutos voi aiheuttaa merkittävän
muutoksen johdannaisen arvossa.

• Venäjään ja alueeseen liittyy erityisriskejä, esim. taloudellinen ja
poliittinen epävakaus, avoimen ja luotettavan oikeusjärjestelmän
puuttuminen, matalammat standardit yhtiöiden hallintotavalle ja
sijoitusten laillisen omistuksen voimaansaattamisen alikehittynyt
käsittely.

• Aluekohtaiset rahastot ovat kapea-alaisempia kuin laajalti eri
puolille markkinoita sijoittavat, ja niitä pidetään siten
riskialttiimpina.

• Tappioita voi syntyä, mikäli organisaatio (esim. pankki) jolta
ostamme tietyn omaisuuserän, laiminlyö siihen liittyvät
velvoitteensa.

Rahaston säännöt on vahvistettu Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Northern Trust Luxembourg
Management Company S.A -rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 17. marraskuutata 2017.
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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 Ei sovelleta

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut 2,35%

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteinen palkkio Ei sovelleta

On mahdollista, että sijoittajan maksamat merkintä- ja
lunastuspalkkiot ovat pienempiä kuin ilmoitetut enimmäismäärät.
Sijoitusneuvoja voi antaa lisätietoja. Juoksevat kulut perustuvat
yleensä edellisenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi
vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat kulut ovat samat kaikille
sijoittajille.
Juoksevat kulut perustuvat 30 huhtikuutata 2017 päättyneen vuoden
kuluihin. Juoksevien kulujen määrä voi vaihdella vuosittain. Siihen ei
sisälly tuottosidonnaisia palkkioita eikä sijoitussalkun
kaupankäyntikuluja, lukuun ottamatta merkintä-/lunastuspalkkioita,
jotka yhteissijoitusyritys maksaa ostaessaan tai myydessään toisen
yhteissijoitusyrityksen osuuksia.
Rahaston maksettavaksi tulevat myös salkun transaktiokulut, jotka 
maksetaan rahaston varoista.  
Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen vastaavassa kohdassa.
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Kaavio näyttää osuuslajin vuotuisen kehityksen. Osuuslajin
valuutta on USD ja liikkeeseenlaskupäivä 24 maaliskuutata 1997
• Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei anna viitteitä tulevasta

kehityksestä eikä ehkä toistu.
• Esitetty kehitys perustuu substanssiarvoon, josta on vähennetty

kaikki juoksevat kulut ja salkun kaupankäyntikulut. Jakelukelpoiset
tulot on uudelleensijoitettu.

• Merkintäpalkkiota ei ole otettu huomioon aiemman tuotto- tai
arvonkehityksen laskennassa.

• Rahasto, johon tämä osuuslaji kuuluu, perustettiin
maaliskuussa 1997. Ennen joulukuuta 2006 rahaston nimi Oli New
Russia Fund. *Ennen marraskuuta 2007 vertailuindeksi oli CSFB
ROS index.

Käytännön tiedot

Depositary: Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg
Branch
Lisätietoja: Tämä sijoittajalle annettava avaintietoesite koskee vain
sitä rahastoa ja osuuslajia, jotka on mainittu asiakirjan alussa.
Lisätietoja muista osuuslajeista on rahaston rahastoesitteessä.
Lisätietoja tästä rahastosta sekä rahastoesite, viimeisin vuosikatsaus
ja tilinpäätös sekä mahdollisesti sen jälkeen julkaistu
puolivuosikatsaus ja välitilinpäätös ovat saatavissa veloituksetta
verkkosivustolta www.barings.com, kirjeitse asiakaspalvelusta
osoitteesta Client Services, Baring Asset Management Limited, 155
Bishopsgate, London, EC2M 3XY, U.K. tai puhelimitse numerosta +44
333 300 0372.
Käytännön tiedot: Rahaston hinta lasketaan jokaisena
kaupankäyntipäivänä ja on nähtävillä verkkosivustolla
www.barings.com. Tietoja osuuksien ostamisesta, myymisestä ja
vaihtamisesta saa Baringilta (yhteystiedot yllä).

Palkitseminen: Northern Trust Luxembourg Management Company
S.A:n palkitsemiskäytäntö edellyttää, että avainhenkilöiden järjestelyt
ovat yhtiön strategian mukaisia, edistävät tehokasta riskinhallintaa
eivätkä kannusta riskien ottamiseen. Lisätietoja palkkioiden ja etujen
laskennasta sekä muista palkitsemiseen liittyvistä asioista on
saatavilla veloituksetta osoitteesta https://www.northerntrust.com/
asset-servicing/europe/services/manager-remuneration-policy.page
tai kirjallisesti pyytämällä niitä Baringsilta (yhteystiedot yllä).
Verolainsäädäntö: Rahasto on Luxemburgin verolainsäädännön ja
asetusten alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa
hänen sijoitukseensa. Lisätietoja saat veroneuvojaltasi.
Vastuulauseke: Northern Trust Luxembourg Management Company
S.A voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä
asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka
ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteen asianomaisten
osien kanssa.

Rahaston säännöt on vahvistettu Luxemburg ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Northern Trust Luxembourg
Management Company S.A -rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 17. marraskuutata 2017.
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