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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (F/A(USD) ISIN-koodi: LU1429559039), 

 alarahasto rahastossa Natixis International Funds (Lux) I SICAV 
Rahastoyhtiö ja markkinoija: Natixis Investment Managers S.A., Natixis-konserniin kuuluva yhtiö 

Salkunhoitaja: Loomis, Sayles & Company, L.P., Natixis-konserniin kuuluva yhtiö 

 

hintaan. 

Rahasto voi täydentävästi käyttää johdannaisia suojaus- ja 
sijoitustarkoituksiin sekä tehdä arvopaperien otto- ja 
antolainaussopimuksia, reposopimuksia ja käänteisiä reposopimuksia. 

Rahaston viitevaluutta on Yhdysvaltain dollari. 

Rahastoa ei hoideta minkään tietyn indeksin mukaan. Rahaston 
tuottoa voidaan kuitenkin arviointitarkoituksessa verrata Standard & 
Poor’s 500 -indeksiin (”S&P 500”). 

Osuudenomistajat voivat myydä osuuksiaan takaisin rahastolle 
jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä. Rahaston tuotto jaetaan 
sijoittajille tuotto-osuuksien osalta ja sijoitetaan uudelleen 
kasvuosuuksien osalta, kuten tässä asiakirjassa tarkemmin kuvataan. 
Lisätietoja on rahastoesitteen kohdassa ”Subscription, Transfer, 
Conversion and Redemption of Shares”. 

Suositus: tämä rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka 
suunnittelevat lunastavansa sijoituksensa alle 5 vuoden kuluessa. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      

Sijoitustavoite: 

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund rahaston (”rahasto”) 
sijoitustavoitteena on pääoman kasvu pitkällä aikavälillä. 

Sijoituspolitiikka: 

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti yhdysvaltalaisiin yrityksiin keskittyen 
etenkin suuriin liikkeeseenlaskijoihin. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % 
kokonaisvaroistaan yhdysvaltalaisten yritysten osakearvopapereihin. 
Rahasto keskittyy markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden osakkeisiin, 
mutta voi sijoittaa minkä tahansa kokoisiin yrityksiin. 

Rahaston osakesijoituksiin voi sisältyä kantaosakkeita ja 
etuoikeutettuja osakkeita sekä täydentävästi suljettuja 
kiinteistösijoitusyrityksiä (“REIT”) ja osakesidonnaisia instrumentteja, 
kuten warrantteja. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 % kokonaisvaroistaan muihin kuin 
edellä mainittuihin arvopapereihin, mukaan lukien yhdysvaltalaisten 
yritysten liikkeeseen laskemat osakesidonnaiset velkakirjat (eli 
velkakirjat, joiden lopullinen takaisinmaksusumma perustuu kohde-
etuutena olevan osakkeen tuottoon) ja vaihtovelkakirjat sekä muiden 
kuin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseen laskemat kantaosakkeet, 
etuoikeutetut osakkeet, vaihtovelkakirjat ja muut osakkeisiin liittyvät 
instrumentit, joita vaihdetaan muissa kuin yhdysvaltalaisissa 
pörsseissä. Sijoitukset voidaan tehdä talletustodistusten (eli 
paikallisessa pörssissä vaihdettujen, ulkomailla listatun yrityksen 
osakkeita edustavien arvopapereiden) muodossa. Rahasto voi sijoittaa 
enintään 10 % nettovaroistaan yhteissijoitusyrityksiin. 

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, ja se sijoittaa normaalisti laajaan 
sektoreiden ja toimialojen valikoimaan. Salkunhoitaja soveltaa kasvuun 
perustuvaa sijoitustyyliä, jossa korostetaan yrityksiä, joilla on kestäviä 
kilpailuetuja ja kasvua edistäviä rakenteellisia tekijöitä, hyvä sijoitetun 
pääoman kassavirtatuotto sekä kestävän osakasarvon luontiin 
keskittyvät johtoryhmät. 

Salkunhoitaja pyrkii sijoittamaan yrityksiin, joiden osakkeita myydään 
huomattavasti salkunhoitajan arvioimaa reaaliarvoa alhaisempaan 

Kasvu-/arvo-osakkeiden riski: Osakesijoitusten arvo vaihtelee 
yleensä voimakkaammin kuin velkakirjasijoitusten arvo, mutta ne 
tarjoavat myös suuremman kasvupotentiaalin. Osakesijoitusten hinta 
voi joskus vaihdella hyvin dramaattisesti yksittäisten yhtiöiden 
toimenpiteiden ja tuloksen perusteella sekä yleisen markkina- ja 
taloustilanteen seurauksena. Rahasto voi lisäksi omistaa joko kasvu- 
tai arvosuuntautuneita osakkeita. Kasvusuuntautuneiden osakkeiden 
arvo on yleensä alttiimpi tietyille markkinoiden liikkeille, koska niihin 
liittyy usein tuotto-odotusten kaltaisia tekijöitä, jotka voivat vaihdella 
markkinatilanteen mukaan. Arvosuuntautuneet osakkeet voivat 
puolestaan pysyä alihinnoiteltuina pitkiäkin ajanjaksoja. 

Lisätietoja riskeistä on rahastoesitteen kohdassa ”Specific Risks”. 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

Pienempi riski Suurempi riski 

Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot 

Luokitus synteettisellä riski-tuottoasteikolla perustuu siihen, että 
rahasto sijoittaa osakemarkkinoille. Aiempi kehitys ei ole luotettava 
osoitus tulevasta kehityksestä. Rahaston kuulumista esitettyyn 
riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan kuluessa. Sijoitetun 
pääoman arvoa tai rahaston arvoa ei ole millään tavoin turvattu. 
Matalinkaan riskiluokitus ei tarkoita, että sijoitus olisi riskitön. 

Synteettinen riskimittari ei ota riittävästi huomioon seuraavia keskeisiä 
rahastoon liittyviä riskejä: 

Maantieteellisen keskittämisen riski: Rahastot, jotka keskittävät 
sijoituksia tietyille maantieteellisille alueille, voivat kärsiä tappioita 
erityisesti silloin, kun kyseisten alueiden taloudet joutuvat vaikeuksiin 
tai kun sijoittamisesta kyseisille alueille tulee vähemmän 
houkuttelevaa. Lisäksi poliittiset, taloudelliset tai sääntelyyn liittyvät 
kehityskulut voivat vaikuttaa merkittävästi tällaisten rahastojen 
kohdemarkkinoihin. 

Salkun keskittämisen riski: Rajoitettuun määrään arvopapereita 
sijoittavien rahastojen arvonvaihtelut voivat olla tavanomaista 
voimakkaampia. Jos valitut arvopaperit kehittyvät heikosti, rahasto 
saattaa kärsiä suurempia tappioita kuin jos se olisi sijoittanut 
useampiin arvopapereihin. 

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

Riski-tuottoprofiili 
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Kulut osuuslajeittain - Osuuslaji F 

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät 
palkkiot 

Merkintäpalkkio Ei sovelleta 

Lunastuspalkkio Ei sovelleta * 

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina 
ennen sijoittamista. 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut 

Juoksevat kulut: 

Kokonaiskulusuhde (TER) 

1,50 % p.a. 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut 

Tulosperusteinen palkkio: Ei sovelleta 

 
 
 
 

 
 

 

Käytettävissä olevat tiedot eivät riitä antamaan hyödyllistä kuvaa 

aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä tämän osuuslajin sijoittajille.   
3

1
,2

%
 

2
1

,8
%

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013 2014 2015 2016 2017

F/A(USD) S&P 500 Index

Rahaston säilytysyhteisö ja hallintoasiamies: 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
80, route d’Esch 
L-1470 Luxembourg 

Rahastoyhtiö: 
Natixis Investment Managers S.A. 
2, rue Jean Monnet 
L-2180 Luxembourg 

Laskentahetki: Päivittäin klo 13.30 (Luxemburgin aikaa)  

Lisätietoja SICAV-yhtiöstä ja rahastosta (mukaan lukien koko SICAV-yhtiön täydellinen rahastoesite, vuosi- tai 
osavuosikertomukset ja tilinpäätös englannin kielellä) sekä menettelyohjeet yhden alarahaston osuuksien vaihtamisesta toisen 
alarahaston osuuksiin on veloituksetta saatavana rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön ja hallintoasiamiehen rekisteröidyistä 
toimipaikoista. Rahaston osuuskohtainen hinta on saatavana rahastoyhtiön tai hallintoasiamiehen rekisteröidyistä toimipaikoista. 

Kunkin alarahaston varat ja velat ovat erillisiä, joten sijoittajien ja velkojien alarahastoon kohdistuvat oikeudet rajoittuvat kyseisen 
alarahaston varojen määrään, mikäli SICAV-yhtiön perustamisasiakirjoissa ei ole toisin määrätty. 

Tämä rahasto saattaa olla erityisverokohtelun alainen Luxemburgissa. Tämä saattaa vaikuttaa sijoitukseen sen mukaan, mikä sijoittajan 
asuinpaikka on. Lisätietoja on syytä kysyä neuvonantajalta. 

Ajantasaiset tiedot hallinnointiyhtiön palkkiokäytännöistä, joissa kuvataan palkkioiden ja etuuksien laskentatapa ja myöntämisperusteet, 
ovat saatavilla osoitteesta http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. Sijoittajat voivat myös pyytää rahastoyhtiöltä maksuttoman 
paperikopion palkkiokäytännöistä. 

Lisätietoja 

Osuuslaji ISIN-koodi Sijoittajatyypit Valuutta 

Alkusijoituksen 
vähimmäismää
rä** 

Vähimmäis-
omistus** 

Osinko-
menettely 

Kokonaiskulu
suhde (TER) 

F/A(USD) 
F/A(EUR) 
F/A(GBP) 
F/A(CHF) 
H-F/A(EUR) 
H-F/A(CHF) 
H-F/A(SGD) 
H-F/D(GBP) 
F/D(USD) 
F/D(GBP) 

LU1429559039 
LU1435388183 
LU1435388266 
LU1435388340 
LU1435388423 
LU1435388696 
LU1435388779 
LU1542346751 
LU1435388852 
LU1435388936 

Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 
Yksityiset sijoittajat 

Yhdysvaltain dollari 
Euro 
Englannin punta 
Sveitsin frangi 
Euro 
Sveitsin frangi 
Singaporen dollari 
Englannin punta 
Yhdysvaltain dollari 
Englannin punta 

Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 

Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 
Ei sovelleta 

Kasvuosuus-laji 
Kasvuosuus-laji 
Kasvuosuus-laji 
Kasvuosuus-laji 
Kasvuosuus-laji 
Kasvuosuus-laji 
Kasvuosuus-laji 
Tuotto-osuuslaji 
Tuotto-osuuslaji 
Tuotto-osuuslaji 

1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 
1,50 % p.a. 

** tai vastaava summa asianomaisen osuuslajin valuutassa, jos alkusijoituksen vähimmäismäärä / vähimmäisomistus on ilmoitettu muun 
valuutan määräisenä 

Natixis Investment Managers S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai 
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa. 

 

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Natixis Investment Managers S.A:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). 
Tämä avaintietoesite on voimassa 15 helmikuu 2018 alkaen.  

Rahaston kulut 

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava 
osoitus tulevasta kehityksestä. 
Tämä pylväskaavio esittää F/A(USD)-
osuuslajin kehityksen sen 
noteerausvaluutassa juoksevien kulujen 
vähentämisen jälkeen ilman merkintä- ja 
lunastuspalkkioita. Kaaviossa näkyy myös 
S&P 500 Index -indeksin kehitys. 
Rahaston perustamispäivämäärä: 8. kesäkuuta 
2016. 

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 

Käytännön tiedot 

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. 
Joissakin tapauksissa palkkiot ovat pienemmät. Kysy lisätietoja 
sijoitusneuvojaltasi. 
* Sellaisilta sijoittajilta, jotka käyvät nopeaa kauppaa tai jotka 
harjoittavat markkina-ajoitustaktiikkaa, voidaan periä enintään 
2,00 % suuruinen lisämaksu. 
Juoksevat kulut perustuvat vuoden 2017 joulukuussa päättyneen 
tilivuoden kuluihin. Se ei sisällä salkun kaupankäyntikuluja, paitsi 
jos kyseessä on SICAV-yhtiön maksama merkintä-
/lunastuspalkkio sen ostaessa tai myydessä toisen 
yhteissijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön osuuksia tai osakkeita. 
Lisätietoja kuluista on rahaston rahastoesitteen kohdissa 
”Charges and Expenses” ja ”Subscription, transfer, 
conversion and redemption of shares”. Rahastoesite on 
saatavana internet-osoitteesta im.natixis.com/finland. 

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. 
Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. 

 


