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Perustietoa sijoittajille 
Tämä sijoittajille tarkoitettu avaintietoesite sisältää perustietoa tästä rahastosta. Avaintietoesite ei ole mainosmateriaali. Se sisältää lain 
edellyttämiä tietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, mitä rahastoon sijoittaminen tarkoittaa ja mitä riskejä siihen liittyy. Suosittelemme 
sen lukemista, jotta voit tehdä hyvin perustellun sijoituspäätöksen. 
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TAVOITE JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

Rahasto on yhdistelmärahasto, jonka sijoituksista yhteensä 
vähintään 90 prosenttia koostuu kahdesta omaisuuslajista: 
vihreään tekniikkaan keskittyvät yritykset ja jalometallit, 
erityisesti kulta. Rahasto investoi vähintään 50 prosenttia 
osakemarkkinoihin asiakasriskin kohdistamiseksi yrityksiin, 
joita tarvitaan vihreään tekniikkaan perustuvassa maailmassa. 
Rahaston strategia on jaettu neljään osastrategiaan: 
ympäristöystävällisen energian tuotanto, energiankulutuksen 
ja päästöjen vähentäminen ja kierrätys, energian varastointi 
sekä vihreässä tekniikassa tarvittavien alkuaineiden 
hyödyntäminen. Rahasto investoi myös vähintään 30 
prosenttia siirtokelpoisiin arvopapereihin, joiden kaikkien 
arvonkehitykseen tilinhoitaja arvioi kullan ja lisäksi muiden 
jalometallien, kuten hopean, platinan ja palladiumin, 
markkinakehityksen vaikuttavan. 

 Rahasto sijoittaa globaalisti ilman maantieteellistä rajoitusta. 

Rahaston tavoitteena on ylittää vertailuindeksinsä viiden 
vuoden ajanjaksolla. Rahaston vertailuindeksinä on 60 
prosenttia Nasdaq Global TR Indexistä (NQGIT) plus 40 
prosenttia Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Indexistä 
(LEGATRUU) kunkin osakelajin sijoitusvaluutassa. 

Rahasto ei jaa osinkoa. Rahasto-osuuksia voidaan normaalisti 
ostaa ja myydä kaikkina pankkipäivinä. 

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka 
suunnittelevat luopuvansa sijoituksestaan 5 vuoden kuluessa. 

RISKI-TUOTTOPROFIILI 
Pieni riski 
 
Pienempi mahdollinen tuotto 

      Suuri riski 
 

Suurempi mahdollinen tuotto 

 

Riski-tuottoindikaattori kuvaa riskin ja mahdollisen tuoton 
välistä yhteyttä rahastosijoituksessa. Indikaattori perustuu 
siihen, miten rahaston arvo on muuttunut kuluneiden viiden 
vuoden aikana. Koska rahasto on ollut olemassa alle viisi 
vuotta, indikaattori perustuu markkinoiden historiatietoihin, 
joita on täydennetty soveltuvien vertailukohteiden 
historiatiedoilla. 

Tämä rahasto kuuluu luokkaan 5, eli osakkeen arvon nousu- ja 
laskuriski on suuri. Luokka 1 tarkoittaa, että rahasto on 
riskitön. Rahasto voi ajan myötä siirtyä asteikossa sekä oikealle 
että vasemmalle. Tämä johtuu siitä, että indikaattori perustuu 
historiatietoihin, jotka ei ole tae tulevasta riskistä tai tuotosta.  
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 Rahasto kuuluu luokkaan 5, koska ennakoidun 
standardipoikkeaman (volatiliteetin) odotetaan olevan 5–25 
prosenttia ja useimmiten välillä 10–15 prosenttia.  

Rahaston arvo voi sekä nousta että laskea, eikä koko sijoitetun 
summan takaisin saamisesta ole takuuta. 

Indikaattori kuvaa riskinottoa rahaston tärkeimpien riskien 
osalta. Se ei näytä riskiä esimerkiksi seuraavien osalta: 

Maksuvalmiusriski: Osakemarkkinoiden äärimmäisissä olosuhteissa 
on riski, että rahastosta ei voi nostaa rahoja halutussa aikataulussa. 

Vastapuoliriski: Tappioriski, joka kohtuu siitä, että vastapuoli ei voi 
täyttää sovittujen ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan; se ei 
esimerkiksi toimita arvopapereita tai likvidejä varoja. 

Operatiiviset riskit: Myöhästymiset ja virheet prosesseissa, poliittiset 
päätökset, viranomaisten päätökset jne. voivat vaikuttaa rahastoon 
negatiivisesti. 

Valuuttariski: Rahasto tekee globaaleja sijoituksia, joten myös 
valuuttojen väliset arvomuutokset vaikuttavat kunkin osakelajin 
arvokehitykseen.  



 

 
    

 

MAKSUT 

Ennen sijoitushetkeä tai sen jälkeen perittävät kertamaksut 

Merkintäpalkkio 
Nostopalkkio 

Ei ole 
Ei ole 

Rahaston vuosittain perimät maksut 

Vuosimaksu 1,40 % 

Rahaston erityisolosuhteissa perimät maksut 

Tulokseen perustuva 
palkkio 

Ei ole 

  

 Nostopalkkio tarkoittaa enimmäispalkkiota. Tiedot voimassa 
olevista palkkioista saat jälleenmyyjältäsi.  

Palkkioilla katetaan rahaston kulut, mukaan lukien markkinointi 
ja jakelu. Nämä pienentävät rahaston mahdollista tuottoa. 
Vuosimaksu ei sisällä transaktioihin perustuvia palkkioita ja 
pankkimaksuja. 

Vuosimaksu koskee kalenterivuotta 2021 ja voi vaihdella hieman 
vuosittain. 

AIEMMAT TULOKSET 

Kaaviosta näkyy historiallinen kehitys Ruotsin kruunuina maksujen 
ja uudelleensijoitettujen voittojen jälkeen. Aiemmat tulokset eivät 
ole tae tulevasta tuotosta.  

 Aiempia tietoja ei ollut rahaston aloittaessa toimintansa 
1.9.2020. 

 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Lisätietoja AuAg Precious Green -rahastosta on 
rahastoesitteessä, rahaston säännöissä sekä vuosi- ja 
puolivuosikertomuksissa. Ne ovat saatavilla maksutta 
verkkosivustoltamme. 

Verkkosivut: www.aifmgroup.com 
Puhelin: +46 (0)480 36 36 66 
Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 

 

 Rahaston nettoarvo: Nettoarvo lasketaan päivittäin ja julkaistaan 
verkkosivustollamme. 

Verot: Rahaston valtuutusmaassa sovellettavalla lainsäädännöllä 
voi olla vaikutus henkilökohtaiseen verotilanteeseesi. 

AIFM Capital AB:tä voidaan pitää vastuullisena ainoastaan, jos 
tässä avaintietoesitteessä oleva väittämä on harhaanjohtava, 
virheellinen tai yhteensopimaton rahastoesitteen soveltuvien 
osien kanssa. 

Korvauskäytäntö: AIFM Capitalin hallitus on laatinut 
korvauskäytännön, joka on moitteettoman ja tehokkaan 
riskinhallinnan mukainen ja sitä edistävä. Tietoja rahastoyhtiön 
ajantasaisesta korvauskäytännöstä on osoitteessa 
www.aifmgroup.com. Tiedot ovat pyynnöstä saatavilla 
paperikopiona veloituksetta. Ota yhteys rahastoyhtiöön. 

VALTUUTUS 
Tällä rahastolla on toimilupa Ruotsissa, ja sitä valvoo Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (Finansinspektionen). 

JULKAISU  
Nämä sijoittajille tarkoitetut avaintiedot ovat ajantasaisia 1.3.2022. 
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