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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. 

 

 

Jupiter Merlin Funds - Jupiter Merlin International Equities Portfolio 
 

("rahasto"), Jupiter Merlin Funds ("rahastoyhtiö") alarahasto 
 

Sarja L EUR Acc (ISIN - LU0362742719) 
 

Rahastoyhtiö on Jupiter Unit Trust Managers Limited ("rahastoyhtiö").  
 

 

 

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

Rahaston tavoitteena on kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä. 

Rahasto sijoittaa muihin yhteisrahastoihin (SICAV:it, sijoitusrahastot, 

avoimet sijoitusyhtiöt, pörssinoteeratut rahastot ja muut yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavat järjestelmät) useissa eri 

sijoituskonserneissa. Kohderahastot sijoittavat pääasiassa 

kansainvälisten yritysten osakkeisiin. 

 

Mikä tahansa tähän osakelajiin liittyvä tuotto tullaan akkumuloimaan 

(eli automaattisesti uudelleensijoittamaan ja osoittamaan 

osakkuuksien arvossa).  

Salkunhoitaja voi sijoittaa vapaasti kaikentyyppisiin sijoituskohteisiin 

käyttämättä mitään tiettyä vertailuarvoa. 

Sijoittajat voivat myydä ja ostaa osakkuuksia minkä tahansa 

pankkipäivän aikana. Jos annatte osto- tai myyntitoimeksiannon 

ennen kello 13.00 (Luxemburgin aikaa) minä tahansa 

pankkipäivänä, toteutamme toimeksiannon saman päivän aikana. 

Jos annatte osto- tai myyntitoimeksiannon kello 13.00 jälkeen 

(Luxemburgin aikaa) minä tahansa pankkipäivänä, toteutamme 

toimeksiannon seuraavana pankkipäivänä. 

 

Riski-tuottoprofiili 

Riski-tuottoindikaattoritaulukko osoittaa rahaston sijainnin mahdollisten 

riskien ja voittojen suhteen. Mitä korkeampi sijoitus on, sitä suurempi on 

mahdollinen hyöty mutta sitä suurempi on myös riski rahan 

menettämisestä. Tämä perustuu aikaisempiin tietoihin. Tilanne saattaa 

muuttua ajan kuluessa, eivätkä aiemmat tiedot ehkä osoita luotettavasti 

rahaston myöhempää riskiprofiilia. Alla olevan taulukon varjostetulla 

alueella näkyy rahaston riski-tuottoindikaattorin mukainen sijoitus. 
 

 Alinkaan riskiluokka ei tarkoita "riskitöntä". 

 Rahasto kuuluu tähän luokkaan johtuen sen sijoitusten luonteesta ja 

aikaisemmasta volatiliteetista (siitä, kuinka paljon rahaston arvo 

nousee ja laskee). 

 Markkinoiden ja vaihtokurssien liikkeistä johtuen sijoituksen arvo voi 

sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi saada takaisin alkuperäistä 

sijoitustaan pienemmän summan. 

Tyypillisesti pienemmät tuotot, 

pienempi riski 

Tyypillisesti suuremmat tuotot, 

suurempi riski 
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Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). 

Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sitä valvoo Financial Conduct Authority. 
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Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 30.3.2017 alkaen. 

Sivu 2/2. 

 
 

Rahaston kulut 
 

Maksamasi kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten 
markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut 
vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua. 

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat rahaston kertamaksut 

Merkintäpalkkio 5,25% 

Lunastuspalkkio 0,00% 

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa 
kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton 
maksamista. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän. 
Kehotamme keskustelemaan asiasta rahoitusneuvojasi kanssa. 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut 

Juoksevat kulut 2,60% 
  

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut 

Tuottosidonnainen palkkio None. 

 

 

 Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäissummia. 

 Tässä esitetty juoksevien kulujen määrä on arvio. Tämä johtuu siitä, 
että rahaston palkkiorakenne on muuttunut alkaen 09 joulukuu 2015. 
Tosiasiallisesti veloitetuista kuluista on tiedot rahastoyhtiön kunkin 
tilikauden vuosikatsauksessa. 

 Saman alarahaston osakelajien välisistä vaihdoista ja alarahastojen 
välisistä vaihdoista voidaan periä vaihtopalkkio, joka on suuruudeltaan 
enintään 1 prosenttia vaihdettavasta bruttosummasta. 

 Yksityiskohtaiset tiedot maksuista löytyvät rahastoyhtiön 
tarjousesitteen kohdasta "Yleistä". 

 

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 
 

 
 

  
Lähde: FE 2016 

 

 Huomaa, että aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei tarjoa osviittaa 
tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. 

 Rahaston lanseerauspäivämäärä: 07.07.2008 

 Osuus- tai osakelajin lanseerauspäivämäärä: 05.09.2008 

 Tuotto- tai arvonkehityksen laskentavaluutta on EUR 

 Tämä   kaavio kuvaa rahaston tulosta 10 viimeisen täyden 
kalenterivuoden ajalta. Jos   rahasto on lanseerattu alle kymmenen 
vuotta sitten, tulos esitetään   lanseerauksesta lähtien. 

 Tämä tuotto- tai arvonkehityskuvaaja on laskettu   juoksevien kulujen 
jälkeen, mutta se ei ota huomioon tilinhoitopalkkioita ja   
osakeanneista ja -lunastuksista johtuvia kustannuksia. Tulos esitetään   
osakelajin perusvaluutassa. 

 

 

Käytännön tiedot 
 

Rahastoyhtiön säilytysyhteisö on J.P Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Lisätietoa yhtiöstä ja kaikista yhtiössä merkittävinä olevista alarahastoista ja osakelajeista on osoitteessa www.jupiteram.com. Sijoittajat saavat 
tarjousesitteen, perustamisasiakirjat, viimeisimmän vuosikertomuksen (30. syyskuuta) ja puolivuotiskatsauksen (31. maaliskuuta) ja 
tilinpäätöksen ottamalla yhteyttä hallinnoijaan J.P Morgan Bank Luxembourg S.A. puhelimitse: +352 46 26 85973, faksilla: +352 22 74 43 tai 
sähköpostilla: talux.Funds.queries@jpmorgan.com. 

Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta ja ovat saatavilla vain Englanti.  

Osakkeiden hintatiedot ovat saatavilla osoitteesta www.jupiteram.com ja yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Yhtiö voidaan saattaa vastuuseen 
vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa tarjousesitteen 
asianomaisten osien kanssa. Tässä avaintietoesitteessä kuvataan yhtiön yhden alarahaston yksi osakelaji. Tarjousesite ja 
määräaikaiskatsaukset laaditaan kuitenkin koko yhtiölle. Yhtiön kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lain mukaan erilliset. 

Sijoittajilla on oikeus vaihtaa alarahaston yhden osakelajin osakkeensa saman alarahaston toisen osakelajin osakkeisiin tai toisen alarahaston 
osakkeisiin, mikäli tarjousesitteessä esitetyt vähimmäissijoitusvaatimukset täyttyvät. Ohjeet näiden oikeuksien käyttämiseen on 
tarjousesitteessä. 

Sijoitusyhtiöön sovellettava verotus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen, koska sijoitusyhtiön on sovellettava Luxemburgin 
sääntöjä ja määräyksiä. 

Jupiter käyttää konserninlaajuisia palkitsemiskäytänteitä, joita valvoo riippumaton palkitsemiskomitea. Näiden käytänteiden yksityiskohdat, 
sisältäen yleiskuvauksen palkitsemistavoista ja niihin liittyvistä hallinnollisista prosesseista, on 18.03.2016 alkaen julkaistu verkkosivustollamme 
http://www.jupiteram.com/en/Jupiter-Fund-Management-plc/Governance/Risk-management. Paperikopio näistä palkitsemiskomitean toiminnan 
tiedoista on ylläpitäjälle saatavana pyynnöstä veloituksetta. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rahasto 27,0 25,9 -5,6 9,4 12,9 9,0 9,4 2,1
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