
Avaintietoesite
Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 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. Jos tässä asiakirjassa ole toisin määritelty, kaikilla
tässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on sama merkitys kuin rahaston voimassa olevassa
tarjousesitteessä.

GAM Star Global Growth
jäljempänä "rahasto", on GAM Star Fund p.l.c.
Inst Acc - EUR ("Osuuslaj") ISIN: IE00B8NC7P21
Salkunhoitaja: GAM Fund Management Limited joka kuuluu GAM Group AG -konserniin.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

2 Rahaston tavoitteena on pitkäaikainen pääoman arvonnousu.
2 Rahasto pyrkii tähän tavoitteeseen sijoittamalla pääasiassa avoimiin

yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat osakearvopapereihin (esim.
osakkeet), kiinteätuottoiset arvopaperit (luottoluokitukselle ei aseteta
rajoituksia), kiinteistöihin, raaka-aineisiin ja valuuttoihin.

2 Rahaston on tarkoitus painottaa kasvua, ja se voi sijoittaa jopa 100 %
substanssiarvostaan osakkeisiin. Rahasto voi täydentää sijoituksia
kiinteätuottoisilla arvopapereilla, kiinteistöillä, raaka-aineilla ja valuutoilla.

2 Makrotalouden kehitys huomioidaan sijoitusten allokointia määritettäessä
rahaston sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

2 Rahaston osuuksia voi ostaa ja myydä päivittäin (rahaston jokaisena
pankkipäivänä).

2 Kaikki tämän osuuslajin tuotot lisätään rahaston pääomaan. Rahaston
muista osuuslajeista voidaan jakaa osinkoa.

2 Salkunhoitaja voi hallinnoida rahaston sijoituksia oman harkintansa
mukaan.

2 Rahasto voi käyttää useita yksinkertaisia johdannaisia sijoitustarkoituksiin
ja/tai salkunhoidon tehostamiseen. Lisätietoja rahaston johdannaisten
käytöstä on rahastokohtaisen liitteen kohdassa "Johdannaiset". Vaikka
johdannaisten käyttö voi aiheuttaa ylimääräisiä riskejä, tällainen riski ei
ylitä rahaston substanssiarvoa.

2 Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua
osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski Suurempi riski

Tavallisesti pienempi
tuotto

Tavallisesti suuremmat
tuotto

1 2 3 4 5 6 7

Riskin kuvaaja perustuu rahaston tuottojen volalititeettiin viimeisten viiden
vuoden aikana. Mikäli saatavilla ei ole kehitystietoja viiden vuoden ajalta,
tietoja täydennetään tapauksesta riippuen vastaavan rahaston, viiteindeksin
tai simuloitujen aikasarjojen perusteella.
2 Rahasto ei anna mitään takuuta pääoman säilyttämisestä eikä vakuutusta

siitä, että sijoittaja saisi kiinteän summan osuuksia lunastaessaan.
2 Tämä profiili määritellään aikasarjojen perusteella, joka sellaisenaan ei

ehkä ole luotettava osoitus tulevasta riskiprofiilista. Sitä ei voida taata, ja
se voi muuttua ajan myötä.

2 Alinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Muita riskejä, joilla voi olla merkittävä vaikutus rahaston substanssiarvoon:
2 Likviditeettiriski (rahastojen rahasto): Muihin rahastoihin tehdyt

sijoitukset ovat alttiina kohderahastojen likviditeetille. Mikäli kohderahastot
keskeyttävät tai lykkäävät lunastustuottojen maksamista, myös rahaston
kyky täyttää lunastuspyynnöt voi heikentyä.

2 Luottoriski/velkakirjavakuudet: Joukkolainojen arvo voi heilahdella
merkittävästi. Joukkolainoihin kohdistuu luotto- ja korkotasoriski.

2 Operatiivinen riski / kolmannet osapuolet: Muihin rahastoihin tehdyt
sijoitukset riippuvat suoraan ja välillisesti muista palveluntarjoajista.
Rahasto voi kärsiä toimintahäiriöistä tai sille voi syntyä tappioita, jos ne
eivät pysty hoitamaan tehtäviään.

2 Brexit-riski: Brexitillä voi olla olennaisia ja kielteisiä vaikutuksia tiettyjä
Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivia salkunhoitajia koskeviin
säännöspuitteisiin. Päätös lähteä EU:sta voi aiheuttaa myös merkittävää
epävakautta valuuttamarkkinoilla sekä pitkän epävarmuuden jakson
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, EU: ssa ja maailmanmarkkinoilla
yleisesti.

2 Pääomariski:kaikkiin finanssisijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen
arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

2 Osakepääoma: Osakesijoitukset (suoraan tai välillisesti johdannaisten
kautta) voivat olla alttiina merkittäville arvonmuutoksille.

Tarjousesitteen ja rahastokohtaisen liitteen kohdassa ”Riskitekijä” on
lisätietoja kaikista rahastoon liittyvistä riskeistä – kohdassa ”Käytännön
tiedot” kerrotaan, mistä saat oman esitteen.



Rahaston kulut

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

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio 5.00%

Lunastuspalkkio 0.00%

Vaihtopalkkio 1.00%

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina
ennen sijoittamista / ennen sijoituksen tuoton maksamista.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut 1.47%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteinen palkkio Ei käytössä

Tässä esitetyt merkintä-, lunastus- ja vaihto palkkiot ovat
enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa sinulta veloitetaan vähemmän –
lisätietoja saat rahoitusneuvojaltasi.
Juoksevat kulut perustuvat 29. kesäkuuta 2018 päättyneen vuoden
lukuihin, ja ne sisältävät myös kohderahastojen juoksevat kulut. Määrä
saattaa vaihdella vuosittain. Siihen ei sisälly pankkikorkoja, salkun
kaupankäyntikuluja eikä mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita.

Sijoittajalta voidaan rahasto-osuuksien merkinnän tai lunastuksen
yhteydessä veloittaa laimennusmaksu, joka on suuruudeltaan enintään
1 % merkittävien tai lunastettavien osuuksien arvosta (ja joka edustaa
sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvia kustannuksia).
Lisätietoja kuluista löydät tarjousesitteen kohdasta "Palkkiot ja
kulut" sekä rahastokohtaisen liitteen kohdasta "Palkkiot"
osoitteessa www.gam.com

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

pa
lu

u 
pr

os
en

tte
in

a

GAM Star Global Growth - Inst Acc - EUR

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

2 Luvut eivät sisällä veroja ja kuluja eivätkä merkintä- ja lunastuspalkkioita.
2 Rahasto on perustettu 2012.
2 Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on laskettu valuutassa EUR ja liittyy

osakelajiin.
2 GAM Star Growth Fund nimettiin 30.07.2019 uudelleen GAM Star Global

Growth Fund.

Käytännön tiedot

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

2 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.

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

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

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

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

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

2 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.

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 ovat ajantasaisia 24 syyskuussa 2019.


