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. Termejä, joita ei ole tässä erikseen määritelty, käytetään samassa merkityksessä kuin yhtiön
rahastoesitteessä.

State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund
("Rahasto"), alarahasto State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Tätä rahastoa hoitaa State Street
Global Advisors Funds Management Limited.
Osakelaji: I Distributing Shares (ISIN LU1162507138)
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Sijoitustavoite Rahaston tavoitteena on ylittää globaalien kehittyneiden
osakemarkkinoiden tuotto.
Sijoituspolitiikka Rahaston sijoituspolitiikkana on tuottaa MSCI World Indexindeksiä (tai mitä tahansa muuta indeksiä, jonka hallitus katsoo edustavan
valtaosiltaan samoja markkinoita kuin indeksi) paremmin keskipitkällä ja
pitkällä aikavälillä. Sijoituspolitiikan mukaisesti arvopapereita karsitaan sen
perusteella, miten ne noudattavat ESG-kriteereitä (ympäristönsuojeluun,
ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, korruptionvastaisuuteen ja
kiistanalaisiin aseisiin liittyviä kansainvälisiä normeja).
Rahastonhoitaja sijoittaa rahaston puolesta aktiivisesti vertailuindeksiin
liittyvien riskiparametrien mukaisesti ja hyödyntämällä kvantitatiivista
osakestrategiaa, joka on kuvattu rahastoesitteen sijoitusstrategiaa
(Investment Strategies) käsittelevässä kohdassa, ja karsimalla arvopapereita
ESG-kriteerien perusteella ennen rahaston sijoitussalkun koostamista ja
jatkossa säännöllisin väliajoin, kuten on kuvattu rahastoesitteen ESGsijoittamista (ESG Investing) koskevan kohdan osakevalintaan (ESG
Screening) liittyvässä alakohdassa.
Sijoitussalkun arvopaperit valitaan ensisijaisesti indeksin arvopapereista.
Rahasto voi sijoittaa arvopapereihin, jotka on rekisteröity tai joilla käydään
kauppaa markkinoilla, jotka eivät sisälly indeksiin, tai hankkia altistumisen
niille. Sijoitusstrategia hyödyntää määriteltyjä riskiparametreja, mikä
merkitsee, että rahaston painotuksia maihin, sektoreihin ja arvopapereihin
suhteessa asianmukaiseen indeksiin rajoitetaan. Tämä luultavasti rajoittaa
sitä, missä määrin rahasto voi saada vertailuindeksiä MSCI World Index
korkeampaa tuottoa.

Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa ainoastaan
b

osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin,

b

muihin rahastoihin,

b

likvideihin varoihin ja

b

johdannaisiin salkunhoidon tehostamiseksi ja sijoitustarkoituksessa
(ainoastaan vaihtosopimuksiin, optioihin, futuureihin ja
valuuttatermiinisopimuksiin).

Rahasto voi lainata enintään 40% omistamistaan arvopapereista.
Rahaston osakkeet on laskettu liikkeeseen Yhdysvaltain dollareissa.
Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan
rahastossa viiden vuoden kuluessa.
Osuudenomistajat voivat lunastaa osakkeita kaikkina Luxemburgin ja
Yhdistyneen kuningaskunnan kaupankäyntipäivinä (paitsi päivinä, jolloin
asianmukaiset finanssimarkkinat ovat kiinni ja/tai tällaisia päiviä edeltävinä
päivinä edellyttäen, että luettelo tällaisista suljetuista markkinapäivistä
julkaistaan rahastolle osoitteessa www.ssga.com) ja minä tahansa muuna
päivänä hallituksen harkinnan mukaan (toimien kohtuuden rajoissa)
edellyttäen, että osuudenomistajille ilmoitetaan etukäteen tällaisista päivistä.
Rahaston saamat tuotot maksetaan osakkeenomistajille osakkeiden
mukaisessa suhteessa.
Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Riski-tuottoprofiili
Matalampaan riskiin

Korkeampaan riskiin
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Vastuuvapauslauseke Edellä esitetty riskiluokka ei ilmaise pääomatappioita
tai -voittoja, vaan sillä ilmaistaan, kuinka merkittävästi rahaston tuotto on
noussut ja laskenut menneisyydessä.
Esimerkiksi rahasto, jonka tuotto on noussut ja laskenut merkittävästi, kuuluu
korkeamman riskin luokkaan. Sen sijaan rahasto, jonka tuotossa tapahtuneet
nousut ja laskut ovat olleet vähemmän merkittäviä, kuuluu matalamman riskin
luokkaan.
Alhaisinkaan riskiluokka (eli luokka 1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Koska rahaston riskiluokka on laskettu käyttäen historiallisia tietoja, sen
perusteella ei välttämättä voi muodostaa luotettavia oletuksia rahaston
tulevasta riskiprofiilista.
Rahaston ilmoitettua riskiluokkaa ei taata, ja se voi muuttua tulevaisuudessa.
Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan? Rahaston riskiluokka on 6, koska
sen tuotossa on tapahtunut erittäin suuria nousuja ja laskuja
menneisyydessä.
Alla on ilmoitettu riskit, joilla on olennainen merkitys rahastolle ja joita
riskiluokka ei riittävästi ota huomioon.
Valuutansuojausriski: Suojauksessa käytetyt transaktiot eivät aina sovellu
täysin jonkin tietyn riskin suojaamiseen. Ei ole mitään takuuta siitä, että
rahaston suojaustransaktiot ovat tehokkaita. Koska valuuttasuojauksen
tarkoituksena on yrittää rajoittaa valuuttakurssien heilahtelujen aiheuttamia
tappioita tai poistaa ne, on mahdollista, että tällöin rajoitetaan myös voittoja,
kun sen valuutan arvo, jossa rahaston varat on määritetty, nousee.

Malliin liittyvä riski: Salkunhoitaja käyttää kvantitatiivisia malleja
pyrkiessään parantamaan tuottoa ja hallitsemaan riskiä. Näiden mallien tai
niiden ohjelmoinnin epätäydellisyydet, virheet tai rajoitukset voivat rajoittaa
rahaston näiden mallien käytöstä saamaa etua tai johtaa vääriin tuotoksiin tai
sijoitustuloksiin, jotka eivät vastaa salkunhoitajan odottamia tai toivomia
tuloksia tai ovat jopa päinvastaisia. Tällaisia epätäydellisyyksiä, virheitä tai
rajoituksia ei välttämättä havaita koskaan tai havaitaan vasta, kun rahasto on
jo kärsinyt tappion (tai sen tuotto on laskenut). Ei ole myöskään mitä takuuta
siitä, että mallit toimivat odotetulla tavalla kaikissa markkinaolosuhteissa.
Seulontariski: On olemassa vaara, että seulonnan tarjoaja tekee virheitä
arvioiden esimerkiksi seulontakriteerit väärin ja/tai ottaen mukaan väärät tai
sulkien pois oikeat osatekijät seulontaprosessissa, tai se voi lopettaa
seulontapalvelunsa. Tässä tapauksessa yhtiö voi vaihtaa seulonnan
tarjoajaa, mutta ei ole mitään takuuta siitä, että uusi seulonta tuottaisi toivotun
seulontaprosessin tai että uusi tarjoaja olisi ylipäätään saatavissa.
Arvopaperilainauksen riski: Rahaston harjoittaessa arvopaperilainausta on
olemassa riski siitä, että lainaaja ei täytä velvollisuuttaan palauttaa lainattuja
arvopapereita vastaavia arvopapereita. Tällöin rahasto altistuu
vastapuoliriskille. Tässä tapauksessa rahaston arvopaperien
takaisinsaaminen saattaa viivästyä ja aiheuttaa pääomatappion. Lisäksi
rahasto voi menettää rahaa, jos lainattujen arvopaperien vakuutena olevien
varojen arvo laskee.
Osakelajiriski: Rahaston osakelajien vastuita ei ole eriytetty. Vaikka
salkunhoitaja pyrkiikin varmistamaan, että tiettyyn valuuttasuojausstrategiaan
liittyvien johdannaisten voitot tai tappiot sekä kustannukset lasketaan
yksinomaan sen lajin tilille, jolle ne kuuluvat, näistä transaktioista saattaa
kuitenkin aiheutua vastuita muillekin osakelajeille.
Täydelliset tiedot rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoesitteessä.

Avaintietoesite
Rahaston kulut
Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen,
mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät
sijoituksen mahdollista kasvua.

Juoksevat kulut perustuvat joulukuussa 2020 päättyneen vuoden kuluihin.
Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä:

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio

0.00%

Lunastuspalkkio

2.00%

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen
palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi
tai jakelijalta.

b

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina
ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista.

kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai
myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja rahaston kuluista on rahaston liitteessä ja rahastoesitteen osiossa
”Kulut ja palkkiot”.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut

0.42%

Rahastosta erityisiss tilanteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio

ei ollut sovellettavissa

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
percent

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevista tuloksista.

30

Tässä ilmoitettu aiempi tuotto- tai arvonkehitys käsittää kaikki kulut ja
palkkiot. Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon laskettaessa
aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä.
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Rahasto aloitti toimintansa vuonna helmikuuta 2015.
Lajin I Distributing osakkeet laskettiin liikkeeseen vuonna helmikuuta 2015.
Aiempi tuotto- ja arvonkehitys on laskettu Yhdysvaltain dollareissa, ja se
ilmaistaan rahaston nettoarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden
lopussa.
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Käytännön tiedot
Säilytysyhteisö State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Lisätietoja Rahastoesite, sen Liitteet, viimeisimmät vuosikertomukset ja
puolivuotiskatsaukset, jotka on laadittu rahastolle State Street Global
Advisors Luxembourg SICAV, ovat saatavilla veloituksetta hallinnoijalta ja
Internetissä osoitteessa www.ssga.com. Nämä asiakirjat ovat saatavilla
englannin kielellä. Lisätietoja muista osakelajeista on verkkosivustossa.
Palkkiokäytännöt Ajantasaiset tiedot State Street Global Advisors Funds
Management Limited -yhtiön palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta
www.ssga.com. Tiedot toimitetaan pyydettäessä myös paperilla
veloituksetta.
Nettoarvon julkaisu Osakekohtainen nettoarvo on saatavilla osoitteessa
www.ssga.com ja yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.
Verolainsäädäntö Rahastoon sovelletaan Luxemburg verolakeja ja
-säännöksiä. Asuinmaastasi riippuen tällä voi olla vaikutusta sijoituksiisi.
Pyydä lisätietoja.
Vastuuta koskeva ilmoitus State Street Global Advisors Funds
Management Limited voidaan saattaa vastuuseen sillä perusteella, että tämä

asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat
ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
Vaihtaa rahastoa Osuudenomistajat voivat vaihtaa osuuksiaan saman
alarahaston toisen osuuslajin osuuksiin. Lisätietoa vaihtamisesta osuuslajien
välillä on rahastoesitteen vaihtamista (Switching) käsittelevässä
kohdassa. Osuuslajin kelpoisuusvaatimukset on kuvattu rahastoesitteen
osuuslajeja (Share Classes) käsittelevässä kohdassa.
Vaihtotoimeksiannot, jotka koskevat osuuksien vaihtamista alarahastosta
toiseen, käsitellään yhden alarahaston osuuksien lunastuksena ja sitä
seuraavana toisen alarahaston osuuksien merkintänä.
Varojen ja vastuiden eriyttäminen State Street Global Advisors
Luxembourg SICAV ja sen alarahastojen vastuut ovat erillisiä. Sen
seurauksena rahaston varoja ei voi käyttää State Street Global Advisors
Luxembourg SICAV muiden alarahastojen velkojen maksamiseen.
Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (”SFDR”) Tiedot siitä, kuinka
State Street Global Advisors Funds Management Limited ottaa huomioon
sijoitusprosessin kestävyysriskit rahaston hallinnoinnissa on
rahastoesitteessä ja sivustollamme osoitteessa www.ssga.com.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). State Street Global Advisors
Funds Management Limited on yhtiö, jonka Central Bank of Ireland on hyväksynyt numerolla 49934. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat voimassa
12 helmikuuta 2021 alkaen.

