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Tämän osuuslajin kulut 
Maksujasi käytetään osuuslajin hoidosta aiheutuviin kuluihin, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista 
kasvua. 

Kertamaksut, jotka vähennetään ennen sijoitustasi tai sen jälkeen 
Merkintäpalkkio Enintään 5% 
Lunastuspalkkio Nolla 
Vaihtopalkkio Enintään 0,5% 
Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan vähentää varoistasi ennen sen 
sijoittamista tai ennen sijoitustuottojen maksamista. 
Osuuslajista vuoden aikana veloitettavat kulut 
Juoksevat kulut 3,22% 
Osuuslajista tietyissä olosuhteissa veloitettavat kulut 
Tuottopalkkio Ei käytössä 

 
  

Tässä esitetyt merkintä-, lunastus- ja vaihto palkkiot ovat 
enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa sinulta veloitetaan vähemmän – 
lisätietoja saat rahoitusneuvojaltasi. 

Sinulta voidaan veloittaa diluutiopalkkio, joka on enintään 1 % osuuksien 
arvosta (vastaa sijoitusten osto- tai myyntikuluja) merkitessäsi tai 
lunastaessasi rahaston osuuksia. 

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 30 Kesäkuu 2017 päättyneenä vuonna 
perittyihin kuluihin ja sisältävät kohderahastojen juoksevat kulut. Niiden 
määrä voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä pankkikorkoja, rahastoni 
maksamia kaupankäyntikuluja eikä mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. 

Lisätietoja kuluista löydät tarjousesitteen kohdasta "Palkkiot ja kulut" 
sekä rahastokohtaisen liitteen kohdasta "Palkkiot" osoitteessa 
www.gam.com 

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 

• Huom. Aiempi tuotto tai arvonkehitys ei välttämättä kerro rahaston tulevasta 
kehityksestä. 

• Luvut eivät sisällä veroja ja kuluja eivätkä merkintä- ja lunastuspalkkioita. 
• Rahasto on perustettu 2012. Esitetty tuotto- tai arvonkehitys on ilmoitettu 

osuuslajille ja sen laskentavaluutta on GBP. 

Käytännön tietoja 

• Rahaston säilytyspankki on State Street Custodial Services (Ireland) 
Limited. 

• Lisätietoja tästä rahastosta, osuuslajista ja muista osuuslajeista saat GAMin 
verkkosivustolta (www.gam.com), josta saat myös voimassa olevan 
tarjousesitteen, rahastokohtaisen liitteen ja tuoreimman vuosikertomuksen ja 
puolivuotiskatsaukset sekä tilinpäätöksen. Mainitut asiakirjat saa pyynnöstä 
maksutta englannin kielellä. 

• Nämä Sijoittajan avaintiedot ovat osuuslajikohtaisia, mutta niiden katsotaan 
edustavan tämän rahaston C GBP Income -osuuslajia. Näitä osuuslajeja 
koskevat tiedot ovat tarjousesitteen kohdassa ”Osuuslajien kuvaus”. 

• Rahaston substanssiarvo lasketaan valuutassa GBP, ja sen saa GAM Fund 
Management Limitedilta, osoitteesta www.gam.com sekä Irlannin pörssistä. 

• Rahastoon sovelletaan Irlannin verolakeja ja -säädöksiä. Asuinmaastasi 
riippuen tämä voi vaikuttaa sijoitukseesi. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi. 

• GAM Star Fund plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että 
tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka 
ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. 

• Tarkemmat tiedot salkunhoitajan päivitetyistä palkitsemisperiaatteista (mm. 
palkkioiden ja etujen laskentatavat sekä palkkioista ja eduista vastaavat 
henkilöt) ovat luettavissa osoitteessa www.gam.com. Painetun kappaleen 
saa pyynnöstä maksutta salkunhoitajalta. 

• Rahastoesitteessä määritettyjen ehtojen mukaan voit vaihtaa osuutesi joko 
rahaston tai GAM Star Fund plc:n toisen alarahaston osuuslajiin. Lisätietoja 
osuuksien vaihtamisesta on rahastoesitteen kohdassa "Osuuksien 
vaihtaminen". 

• Tämä rahasto on sateenvarjorahasto GAM Star Fund plc:n alarahasto, ja 
alarahastojen vastuut ovat erilliset. Rahastoesitteessä on lisätietoja 
sateenvarjorahastosta. Rahastoesite ja kausiraportit laaditaan GAM Star 
Fund plc:n nimissä. 

Tämä rahasto on saanut toimiluvan Irlannissa ja on Irlannin keskuspankin sääntelyn alainen. GAM Fund Management Limited on saanut toimiluvan Irlannissa ja 
on myös Irlannin keskuspankin sääntelyn alainen. 

Nämä Sijoittajan avaintiedot on päivitetty 19 Helmikuu 2018. CGMSA/18-01-2018/FI

 


