
Avaintietoesite
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa.
Avaintiedot on annettava lakisääteisesti niin, että ymmärrät sijoittajana rahaston luonteen ja siihen
liittyvät sijoitusriskit. Suosittelemme asiakirjaan tutustumista, jotta voit tehdä tietoon perustuvia
sijoituspäätöksiä.

M&G Global Themes Fund
M&G Investment Funds (1) -rahastojen alarahasto
EUR A -osuuslaji – Kasvuosuudet ISIN nro. GB0030932676
Rahastoa hallinnoi M&G Securities Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Tavoite:
rahaston tavoitteena on tarjota MSCI ACWI Index -indeksin ylittävää
pääoman kasvua ja tuottoa millä tahansa viiden vuoden jaksolla laskettuna.
Ydinsijoitus: Vähintään 80 % rahaston varoista sijoitetaan eri puolilla
maailmaa, mukaan lukien kehittyvillä markkinoilla*, millä tahansa alalla
toimivien minkä tahansa kokoisten yritysten osakkeisiin.
Muut sijoitukset: Rahasto voi myös sijoittaa välillisesti toisten rahastojen
kautta. Rahastossa voi lisäksi olla käteistä ja muita helposti käteiseksi
vaihdettavia varoja.
Strategia lyhyesti: Sijoitusprosessin osana tunnistetaan teemoja, jotka
liittyvät ajan myötä tapahtuviin talouksien, toimialojen ja yhteiskuntien
muutoksiin, sekä yrityksiä, jotka voisivat hyötyä niistä. Teemat tunnistetaan
muun muassa globaalin makrotalouden, väestörakenteen, valtioiden politiikan
ja menojen sekä tekniikan innovaatioiden analyysin avulla. Rahastonhoitaja
valitsee sitten yritysten laadun, kasvumahdollisuuksien ja arvostuksen
perusteella osakkeet, joiden katsoo hyötyvän näistä teemoista.
* Kehittyvien markkinoiden maiksi luetaan valtiot, jotka sisältyvät MSCI
Emerging Markets Index ‑indeksiin tai Maailmanpankin aika ajoin
päivitettävään kehittyvien talouksien määritelmään.

Vertailuindeksi: MSCI ACWI Index
Rahastonhoitaja tekee rahaston aktiivisia sijoituspäätöksiä. Vertailuindeksi on
tavoite, jonka rahasto pyrkii ylittämään. Tavoitevertailuindeksiä käytetään
yksinomaan mittaamaan rahaston kehitystä.

Jos kyseessä ovat suojaamattomat osuuslajit, viitearvo näytetään osuuslajin
valuutassa.

Muita tietoja
Voit ostaa ja myydä rahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä. Mikäli
toimeksianto vastaanotetaan aiemmin kuin klo 11.30 Keski-Euroopan aikaa
(CET), osuudet ostetaan kyseisen päivän hintaan.
Rahastosta kertynyt tulo karttuu sijoituksesi arvoon.
Kohdassa ”Rahaston kulut” määritettyjen maksujen lisäksi rahaston
maksettavaksi tulevat myös salkun transaktiokulut, jotka maksetaan rahaston
varoista. Ne voivat olla korkeammat sijoitettaessa Euroopan ulkopuolelle.

Riski-tuottoprofiili
pieni riski suuri riski

yleensä pienempi tuotto yleensä suurempi tuotto

1 2 3 4 5 6 7
• Yllä oleva riskiluokka perustuu rahaston aiempaan arvonvaihteluun. Se ei
välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista.
• Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
• Alinkaan riskiluokka ei tarkoita riskittömyyttä.
Tärkeimmät riskit, jotka voivat vaikuttaa rahaston tuottoon, ovat
seuraavat:
• Rahaston varojen arvo ja tuotto sekä laskee että nousee jatkossa. Tämän
takia sijoituksen arvo sekä laskee että nousee. Rahaston tavoitteiden
saavuttamista ei voida taata, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun
perin sijoittamaansa summaa.
• Rahasto voi altistua eri valuutoille. Muutokset valuuttakursseissa saattavat 
vaikuttaa negatiivisesti sijoituksen arvoon. 
• Poikkeusolosuhteissa, joissa omaisuuseriä ei voida arvostaa 
oikeudenmukaisesti, tai niitä joudutaan myymään suurella alennuksella 
käteisen hankkimiseksi, rahasto voidaan tilapäisesti lakkauttaa kaikkien 
sijoittajien parhaan edun nimissä. 
• Rahasto voi menettää rahaa, jos vastapuoli, jonka kanssa se käy kauppaa, 
tulee haluttomaksi tai kyvyttömäksi maksamaan rahastolle takaisin summan, 
jonka se on velkaa. 
Lisätietoja rahastoon vaikuttavista riskitekijöistä on rahastoesitteessä. 
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Rahaston kulut
Taulukossa esitettyjä kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, mm.
markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut pienentävät
sijoituksen mahdollista kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät
palkkiot

 
Merkintäpalkkio 5,25%

Lunastuspalkkio 0,00%

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan ottaa ennen
sijoittamista tai ennen sijoituksesi tuoton maksamista.

 
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

 
Juoksevat kulut 1,86%

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
 

Tuottosidonnainen palkkio Ei

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Veloitettavat
summat saattavat joissain tapauksissa olla pienempiä. Voit tiedustella
sijoitustasi koskevia palkkioita tarkemmin rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta
tai ottamalla meihin yhteyttä, jos olet sijoittanut suoraan meidän kauttamme.
Yhteystiedot on ilmoitettu kohdassa Käytännön tiedot.
Yllä olevat juoksevat kulut ovat arvio kuluista johtuen maksurakenteen
muuttumisesta 1. elokuuta 2019 alkaen.
 
Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain, eivätkä ne sisällä
kaupankäyntikuluja. Kulut ovat useimmiten, elleivät yksinomaan, vuosittainen
maksu, joka voidaan diskontata rahaston koosta riippuen. Vuosittainen maksu
ilman diskonttausta on 1,90%. Rahaston vuosikertomus kultakin tilivuodelta
sisältää tarkat tiedot veloitetuista maksuista.
Lisätietoja kuluista on Rahastoesitteen asianomaisissa osissa. Rahastoesite
on luettavissa osoitteessa www.mandg.fi
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M&G Global Themes Fund
Benchmark

• Aiempi kehitys ei anna viitteitä tulevasta kehityksestä.
• Aiemmassa tuotto- tai arvonkehityksessä on huomioitu Ison-Britannian
verot. Siinä ei ole huomioitu merkintä- ja lunastuspalkkioita, mutta siinä on
huomioitu juoksevat kulut ja tuottosidonnainen palkkio kohdan ”Kulut”
mukaisesti.
• Rahasto aloitti toimintansa 28 helmikuuta 1973 ja EUR A -osuuslaji -
kasvuosuuslajin aloitettiin 28 marraskuuta 2001.
• Historiallinen kehitys on laskettu EUR An kasvuosuuksien perusteella.

17 marraskuuta 2017. Rahasto muutti nimensä ja tavoitteensa. Tätä
muutosta edeltänyt tuotto- tai arvonkehitys on siten saavutettu
olosuhteissa, jotka eivät enää ole voimassa. Lisätietoja muutoksesta on
osoitteessa www.mandg.fi/objektiivisten-muutosten-historia

Benchmark:
01 tammikuuta 2009 – 16 marraskuuta 2017 - FTSE Global Basics Composite
Index*
17 marraskuuta 2017 – 31 joulukuuta 2018 - MSCI ACWI Index
*FTSE Global Basics Composite Index ‑indeksi (koostuu kaikista FTSE World
Index -indeksin alasektoreista lukuun ottamatta mediaa, IT:tä, televiestintää,
rahoitusta ja terveydenhuoltoa).

Rahastolle on myönnetty toimilupa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sitä valvoo Financial Conduct Authority. M&G Securities Limitedille on myönnetty toimilupa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sitä valvoo Financial Conduct Authority.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 17 syyskuuta 2019 alkaen.19
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Käytännön tiedot
Rahaston säilytysyhteisö on NatWest Trustee and Depositary Services Limited.
Lisätietoja rahastosta on osoitteessa www.mandg.fi, josta löytyvät myös Rahastoesite, yhtiöjärjestys, viimeisin vuosikertomus tai osavuosikatsaus ja tilinpäätökset.
Nämä englanninkieliset asiakirjat ovat saatavina maksutta. Sivustolla on myös muuta tietoa, kuten osuuksien hinnat.
Rahasto on Yhdistyneen kuningaskunnan verolainsäädännön alainen, mikä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. Pyydä lisätietoja
rahoitusneuvojaltasi.
M&G Securities Limited voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat
ristiriidassa Rahastoesitteen kanssa.
Rahasto on M&G Investment Funds (1) -sijoitusyhtiön alarahasto. Sateenvarjorahasto on avoin sijoitusyhtiö (OEIC). Rahastoesite, vuosikertomus ja osavuosikatsaus
sekä tilinpäätös sisältävät tiedot kaikista M&G Investment Funds (1) sijoitusyhtiön alarahastoista.
OEIC-sateenvarjorahaston kunkin alarahaston varat on eroteltu lain edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että kunkin alarahaston varat kuuluvat yksinomaisesti
sille itselleen, eikä niitä voida käyttää tai tarjota minkään muun alarahaston tai itse sateenvarjorahaston velkojen maksuun.
M&G Investment Funds (1) -alarahastoja voi vaihtaa toisiin saman rahaston alarahastoihin. Vaihdosta voidaan periä merkintäpalkkio. Lisätietoja vaihtamisesta on
asianomaisessa Rahastoesitteessä sekä yllä olevassa WWW-osoitteessa.
Rahastossa voi olla muita osuuslajeja Rahastoesitteen mukaisesti.
Ajantasaiset tiedot M&G Securities Limitedin henkilöstön palkkiokäytännöistä, mukaan lukien palkkioiden kuvaus ja laskentatapa, palkkiovaliokunnan kokoonpano
sekä palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden nimet, ovat osoitteessa www.mandg.fi/remuneration. Paperikopion näistä tiedoista voi pyytää
maksutta.
 


