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Sijoittajan avaintiedot 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polar Capital LLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Tavoitteet 

Rahaston tavoitteena on nostaa sijoituksen arvoa pitkällä aikavälillä 
sijoittamalla maailmanlaajuisesti hajautettuun teknologiayrityksistä 
koostuvaan salkkuun. 
 
Sijoituspolitiikka 
Vähintään kaksi kolmannesta rahaston varoista sijoitetaan 

teknologiasektorilla toimiviin yrityksiin. Näihin yrityksiin lukeutuu 
mm. ohjelmisto- ja laitteistoyrityksiä, verkkosovelluksia ja 
verkkoratkaisuja tarjoavia yrityksiä, elektroniikkayrityksiä ja muita 

teknologia-alan yrityksiä. 
 
Rahastolla voi olla huomattava määrä sijoituksia yhdysvaltalaisissa 
ja kanadalaisissa yrityksissä. 
 

Rahasto voi sijoittaa johdannaisiin (monimutkaisiin, kohde-
etuuksien arvoon perustuviin instrumentteihin) suojatakseen 

sijoituksia, vähentääkseen riskejä, tehostaakseen rahaston hallintaa 
tai toteuttaakseen arvopaperisijoitukset tehokkaammin. 
 

Rahasto voi sijoittaa kehittyville markkinoille (kehittyviin maihin).  
   
Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, ja se käyttää Dow Jones Global 

Technology Net Total Return Index (EUR) -vertailuindeksiä 

Pienempi riski Suurempi riski 

 

Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Miksi rahasto kuuluu luokkaan 6? 

Rahaston riskiluokitus on korkea, sillä se sijoittaa osakkeisiin, 
joiden arvo voi nousta ja laskea ajan kuluessa enemmän kuin 

joidenkin muiden sijoitusten arvo. 
 
Kuvaajan havainnollistaman riskin lisäksi rahastoon voivat 

huomattavissa määrin vaikuttaa seuraavat riskit: 
 
Strategiariski – teknologiayritysten osakkeiden hinnat voivat 
vaihdella muiden sektoreiden osakkeita enemmän. Teknologiassa 

ja/tai tiettyjen maiden teknologian käyttöä sääntelevissä 
määräyksissä tapahtuvat nopeat muutokset voivat vaikuttaa 
rahaston sijoitusten arvoon. Rahasto saattaa olla vähemmän 
hajautettu kuin muut sijoitusrahastot. 
 
Sijoitusriski – rahasto sijoittaa maailman osakkeisiin, ja 
osakkeiden hinnat voivat nousta tai laskea lukuisista maailman 

osakemarkkinoihin vaikuttavista syistä johtuen.  
 
Johdannaisriski – osa johdannaisinstrumenteista voi aiheuttaa 
voittoja tai tappioita, jotka ovat suurempia kuin alun perin 
sijoitettu pääoma. Johdannaisinstrumentteihin liittyy myös 
vastapuoliriski eli riski siitä, ettei vastapuoli kykene täyttämään 
velvoitettaan. 
 
 
Valuuttariski – rahasto sijoittaa pääomiin, joiden nimellisvaluutta 

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

Riski–tuottoprofiili 

Rahaston nimi 

Osuuslaji 

ISIN-koodi 

 

Global Technology Fund, Polar Capital Funds plc:n alarahasto  

I Euro -osuuslaji 

IE00B42N9S52 

kehityksen vertailukohtana ja tuottopalkkion laskentaperusteena. 

 
Kaikki rahaston mahdollisesti saama tuotto saatetaan maksaa 
sijoittajille vuosittain osinkoina hallituksen yksinomaisen harkinnan 
pohjalta. 
 
Osuuksia voidaan myydä jokaisena päivänä, jona Dublinin ja 

Lontoon pankit ovat normaalisti auki. 

  
Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat 

luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa. 
 
 
 

on muu kuin rahaston perusvaluutta. Valuuttakurssien vaihtelut 
voivat vaikuttaa kielteisesti rahaston sijoituksiin.  
 

Kehittyvien markkinoiden riski – kehittyvien markkinoiden 
maat joutuvat kohtaamaan suurempia poliittisia, taloudellisia tai 
rakenteellisia muutoksia kuin kehittyneet maat. Näihin maihin 

tehdyt sijoitukset voivat tuottaa suurempia tuottoja tai tappioita, 
eivätkä markkinat välttämättä ole yhtä likvidejä. 
 
Lukujen merkitys 

Riskimittari perustuu menneisiin tietoihin eikä välttämättä ennakoi 
luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. Rahaston kuulumista 
esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi muuttua ajan 
kuluessa. Luokan 1 rahasto ei ole riskitön sijoituskohde – rahojen 
menettämisen riski on pieni, mutta myös tuoton saaminen on 
rajoitettua. Luokan 7 rahastossa rahan menettämisriski on suuri, 
mutta myös mahdollisuus saada korkeaa tuottoa on parempi. 

Numeerinen asteikko ei ole tulkinnallisesti yksinkertainen, 
esimerkiksi luokka 2 ei ole kaksi kertaa riskipitoisempi kuin luokka 

1. 
 
Lisätietoja luokituksista: 
Riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin rahastoesitteen kohdassa 
"Risk Factors" (Riskitekijät). 
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 Ei sovelleta  

 
 

 

Osuuslajin aiemmasta kehityksestä  
ei ole riittävästi tietoja aiemman  

tuotto- tai arvonkehityksen kuvaamiseksi  

käyttökelpoisella tavalla. 

 

 Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston 
toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja 
jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät 
sijoituksen mahdollista tuottoa. 
 
Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu 
enimmäismäärinä. Palkkiot voivat joissain tapauksissa olla 
pienemmät. Pyydä lisätietoja sijoitusneuvojaltasi tai 
jälleenmyyjältä. 
 
Esitetty juoksevien kulujen määrä on arvio. Tosiasiallisesti 
veloitetuista kuluista on tiedot rahaston kunkin tilikauden 
vuosikatsauksessa. 
 
Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteen osassa "Fees 
and Expenses" (Palkkiot ja kulut). Rahastoesite on saatavissa 
osoitteesta www.polarcapital.co.uk. 
 

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut 

Merkintäpalkkio Korkeintaan 5,00 %  

Lunastuspalkkio Ei sovelleta  

Nämä ovat enimmäismääriä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa 
kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut 

Juoksevat kulut 1,13 % 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut 

Tuottosidonnainen 
palkkio 

10,00 % vuodessa siitä osasta rahaston 
tuottoa, joka ylittää näihin palkkioihin 
sovellettavan vertailuindeksin (Dow Jones 
Global Technology Net Total Return Index) 
kehityksen. Joulukuun 31. päivänä 2020 
päättyneellä tilivuodelta maksetun 
tuottopalkkion suuruus oli 0,57 %. 

 

 

 

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.  

Tämä avaintietoesite on voimassa 10. helmikuuta 2021 alkaen. 

Käytännön tiedot 

Polar Capital Funds plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää 

harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien 

kanssa. 

Rahaston kulut 

Vastuulauseke: 

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.   

Rahaston substanssiarvo lasketaan Yhdysvaltain dollareissa. Osuuksien hinnat ilmoitetaan euroissa jokaisena 
arkipäivänä. Hinnat julkistetaan hallintoasiamiehen toimistossa sekä ilmoitetaan Irlannin pörssille viivytyksettä, 
ja salkunhoitaja Polar Capital LLP julkaisee ne jokaisena arvostuspäivänä verkkosivuillaan 
(www.polarcapital.co.uk).    

Tämä rahasto on Irlannin verolakien ja asetusten alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa 
sijoituksiin. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi. 

Sijoittajalla on oikeus vaihtaa rahastosta toiseen. Katso lisätietoja rahastoesitteen vaihtoa käsittelevästä osiosta 
(”Switching”). 

 

Säilytysyhteisö: 

Tietoja rahastosta: 

Lisätietoja: Global Technology Fund on Polar Capital Funds plc:n alarahasto. Kunkin alarahaston varat ja velat on eroteltu, 
mikä tarkoittaa sitä, ettei yhden alarahaston varoja voida käyttää toisen alarahaston velkojen maksamiseen. 
Avaintietoesite koskee vain tätä osuuslajia. Rahastoesite, puolivuotis- ja vuosikertomukset kuitenkin laaditaan 
yhteisesti koko rahastolle.   

Rahastoesitteet sekä rahaston vuosi- ja puolivuositilinpäätökset ovat saatavilla veloituksetta englanniksi 
salkunhoitajalta, os. Polar Capital LLP, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, tai Polar Capital plc:n 
verkkosivuilta osoitteesta (www.polarcapital.co.uk). 

Osuuksien osto- ja myyntitoimeksiantoja voidaan tehdä minä hyvänsä kaupankäyntipäivänä ennen klo 15.00 
(Irlannin aikaa) kyseisenä päivänä. 

Polar Capital Funds plc:n ajantasaisen palkitsemiskäytännön tiedot, mm. kuvaus palkkioiden ja etujen 
laskentatavoista sekä tiedot siitä ketkä henkilöt vastaavat näiden palkkioiden tai etujen myöntämisestä, ovat 
saatavilla sivustolta www.polarcapital.co.uk. Palkitsemiskäytäntö toimitetaan sijoittajan pyynnöstä 
veloituksetta myös paperilla. 
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Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 
 
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ota huomioon merkintä-, 
lunastus- tai vaihtopalkkioita, mutta ottaa huomioon juoksevat 

kulut, jotka on esitetty kohdassa ”Rahaston kulut”. 

 
 

Osuuslajin tuotto- tai arvonkehitys lasketaan euroissa. 
 

Rahasto aloitti toimintansa 19. lokakuuta 2001. Tämän osuuslajin 
osuuksia on laskettu liikkeeseen 4. syyskuuta 2009 alkaen. 
 

 

http://www.polarcapital.co.uk/
http://www.polarcapital.co.uk/
http://www.polarcapital.co.uk/
http://www.polarcapital.co.uk/

