
GF SUSTAINABLE FUTURE MULTI ASSET GLOBAL FUND

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.

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund on Liontrust Global Funds plc:n alarahasto. Rahastoyhtiö on Bridge Fund 

Management Limited. Tämä asiakirja perustuu A1 EUR Accumulating-osuuslaji (ISIN: IE00BNGJKS90), joka on kaikkia tässä 

asiakirjassa mainittuja osuuslajeja edustava osuuslaji.

AVAINTIETOASIAKIRJA

Tavoite

■ Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman kasvua (vähintään viisi 

vuotta) sijoittamalla maailmanlaajuisesti kestäviin arvopapereihin.

Politiikka

■ Rahastoa pidetään aktiivisesti hallinnoituna verrattuna vertailuindeksiinsä 50% MSCI 

World / 35% Markit iBoxx EUR Overall Index / 15% ESTER sillä perusteella, että se 

käyttää yhdistettyä vertailuindeksiä arvonkehityksen vertailuun. Vertailuindeksiä ei 

käytetä rahaston salkun koostumuksen määrittelemiseen, ja rahasto voi sijoittaa kaikki 

varansa arvopapereihin, jotka eivät ole vertailuindeksin komponentteja.

■ Rahasto sijoittaa ainoastaan sellaisten maailmanlaajuisten yritysten liikkeeseen 

laskemiin osake- ja velkapapereihin, jotka tarjoavat tai tuottavat vastuullisia tuotteita 

ja palveluita, sekä sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osake- ja velkapapereihin, joilla on 

edistyksellinen lähestymistapa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien 

kysymysten hallintaan.

■ Rahasto voi sijoittaa myös käteiseen ja rahamarkkinainstrumentteihin.

■ Varojen allokaatio osakkeisiin, velkakirjoihin ja käteiseen vaihtelee ajan mittaan 

markkinatilanteen mukaan. Varojen allokaatiorajat pysyvät normaaleissa olosuhteissa

seuraavissa vaihteluväleissä: Osakkeet – 40-60 %, velkakirjat – 20-50 %, käteinen – 0-

20%.

■ Rahasto sijoittaa pääasiassa kehittyneille markkinoille, mutta se voi myös sijoittaa

enintään 20 % varoistaan kehittyvien markkinoiden arvopapereihin.

■ Rahastonhoitaja voi toisinaan päättää pitää keskitetymmän salkun, ja on mahdollista,

että merkittävä osa rahaston varoista voidaan sijoittaa käteiseen tai vastaaviin.

■ Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja sijoitustarkoituksiin ja tehokkaaseen 

salkunhoitoon (suojaus mukaan lukien).

Suositus

■ Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa

5 vuoden kuluessa.

Miten osuuksia ostetaan

■ Osuuksia voi ostaa ja myydä päivittäin (paitsi viikonloppuisin ja arkipyhinä). 

Toimeksiantojen on oltava perillä 11.59 (Irlannin aikaa), jolloin ne toteutetaan klo

12.00:n arvostusajankohdan mukaan. Lisätietoja löytyy osoitteesta 

www.liontrust.co.uk.

Sijoitusprosessi

■ Osakkeiden osalta prosessi alkaa temaattisella lähestymistavalla, jossa kartoitetaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyviä teemoja noudattavia 

yrityksiä, joiden johtajat uskovat, että niiden kasvu on todennäköisesti voimakkaampaa

ja pysyvämpää kuin niiden, jotka eivät noudata niitä. Rahasto investoi tällä hetkellä 

kolmeen transformatiiviseen suuntaukseen (parempi resurssitehokkuus, parantunut 

terveys ja parempi turvallisuus ja sietokyky).

■ Rahasto sijoittaa sitten hyvin hoidettuihin yrityksiin, joiden tuotteet ja toiminta

hyödyntävät näitä transformatiivisia muutoksia.

■ Vaikka ESG-teemat ovat keskeisiä ideoinnissa, valituilla yrityksillä on oltava vankat

liiketoiminnan perustekijät ja niiden on pystyttävä tuottamaan korkeaa oman 

pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä.

■ Samaa temaattista ESG-lähestymistapaa käytetään yritysvelkakirjoille. Valtion 

liikkeeseen laskemien velkapapereiden osalta tiimi arvioi valtion liikkeeseenlaskijaa

useiden ESG-tekijöiden osalta.

■ Rahastonhoitajat pyrkivät keskittymään korkealaatuisiin liikkeeseenlaskijoihin ja 

uskovat, että tämä voi vähentää joukkovelkakohtaista riskiä. Laadunarviointi on selkeä

osa heidän prosessiaan, jossa he yhdistävät perinteisen luottoanalyysin 

yksityiskohtaiseen, omaan malliinsa perustuvaan vastuullisuusarvioon.

■ Rahastonhoitajat etsivät korkealaatuisten liikkeeseenlaskijoiden liikkeeseen laskemia

eri maturiteetin omaavia joukkovelkakirjoja jotka on laskettu liikkeeseen ensisijaisilla 

luottomarkkinoilla.

■ Rahaston varojen allokaatio perustuu osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja käteisvarojen 

pitkän aikavälin riski-/tuottoprofiileihin. Tämän jälkeen rahastonhoitajat säätävät 

taktisesti näitä sijoituksia ennalta määritellyissä vaihteluväleissä sijoitusten 

kokonaistuottojen parantamiseksi. Taktinen positiointi perustuu johtavien 

talousindikaattoreiden analysointiin ja sen jälkeen osuuslajien arvostusten arviointiin 

suhteessa niiden omaan historiaan ja toisiinsa.

■ Vähintään 90 % rahaston sijoituksista arvioidaan rahaston vastuullisuuskriteerien 

perusteella.

Riski-tuottoprofiili 

Pienempi riski Suurempi riski
Tyypillisesti pienemmät 
tuotot

Tyypillisesti suuremmat 
tuotot

1 2 3 4 5 6 7 

■ Tämä riski-tuottoprofiili perustuu historiatietoihin eikä se mahdollisesti ole luotettava

rahaston tulevan riskiprofiilin mittari.

■ Ilmoitettu riski- ja tuottoluokka ei ole taattu ja se voi muuttua ajan myötä.

■ Alinkaan luokka (1) ei ole täysin riskitön.

■ Rahaston riski-hyötyluokka on laskettu käyttäen Euroopan komission määrittelemää 

menetelmää. Se perustuu rahaston, edustavan rahaston tai indeksin arvon aiempaan 

vaihteluun.

■ Rahasto on sijoitettu luokkaan 5, koska se sijoittaa pääasiassa hajautettuun salkkuun,

joka sisältää globaaleja osakkeita ja velkakirjoja.

■ Riski- ja tuottoprofiili ei ehkä ota täysin huomioon seuraavia riskejä:

– yritys voi tehdä konkurssin, mikä vähentää sen arvoa rahastossa,

– kaikkiin ulkomaisiin investointeihin voi liittyä suurempi valuuttariski. Ne 

arvostetaan paikallisessa valuutassa, jonka kurssi voi liikkua ylös- tai alaspäin 

verrattuna rahaston valuuttaan,

– korkokannan muutokset vaikuttavat joukkovelkakirjoihin, ja niiden arvo ja niiden 

tuottamat tulot voivat nousta tai laskea,

– velkakirjan liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus voi myös vaikuttaa kyseisen 

joukkovelkakirjan arvoon. Korkeamman tulotason tuottavilla joukkovelkakirjoilla

on yleensä myös suurempi riski, koska tällaisten joukkovelkakirjojen 

liikkeeseenlaskijoilla voi olla vaikeuksia maksaa velkansa. Velkakirjan arvoon 

vaikuttaa merkittävästi se, että liikkeeseenlaskija joko kieltäytyy maksamasta tai 

ei pysty maksamaan.

■ Rahasto voi tietyissä olosuhteissa hyödyntää johdannaisinstrumentteja, mutta niiden

käytön tarkoituksena ei ole vaikuttaa olennaisesti volatiliteettiin. Johdannaisia 

käytetään valuutta-, luotto- tai koronmuutoksilta suojautumiseen tai 

sijoitustarkoituksiin. On olemassa vaara, että johdannaispositioista voi aiheutua 

tappioita tai että vastapuolet eivät pysty maksamaan. Johdannaisten käyttö voi luoda 

vipuvaikutusta tai velkaantumisastetta, mikä johtaa mahdollisesti suurempaan 

rahaston volatiliteettiin tai vaihteluun. Suhteellisen pienellä johdannaisen kohde-

etuuden arvon muutoksella voi olla suurempi positiivinen tai negatiivinen vaikutus 

rahaston arvoon kuin jos rahasto sijoittaisi siihen suoraan. Johdannaissopimusten 

käyttö voi auttaa meitä hallitsemaan rahaston volatiliteettia sekä nousevilla että 

laskevilla markkinoilla suojaamalla yleisiä markkinoiden liikkeitä vastaan.

■ Rahasto voi aika ajoin kohdata likviditeettirajoituksia. Kohde-etuuksina olevien 

omistusten vähemmän likvidi luonne tulee myös heijastumaan osuuksien myynti- ja

ostohintojen erotukseen.

■ Rahastossa voi olla saatavilla sekä suojattuja että suojaamattomia osuuslajeja. Suojatut 

osuuslajit käyttävät valuuttatermiinisopimuksia suojelemaan tuloja rahaston 

perusvaluutassa.

■ Poikkeavissa olosuhteissa rahasto saattaa pitää enemmän käteistä, joka voidaan 

tallettaa luottovastapuolille (esim. kansainvälisiin pankkeihin). Luottoriski syntyy, kun

yksi tai useampi vastapuoli ei pysty palauttamaan talletettua käteistä.

■ Vastapuoliriski: mikä tahansa johdannaissopimus, mukaan lukien valuuttasuojaus, voi 

olla vaarassa, jos vastapuoli tulee maksukyvyttömäksi.

■ ESG-riski: Kolmansien osapuolten tarjoamien ESG-tietojen saatavuudessa, 

täydellisyydessä tai tarkkuudessa voi olla rajoituksia tai ESG-tekijöiden huomioon 

ottamisessa voi esiintyä epäjohdonmukaisuuksia eri kolmansien osapuolten tietojen

tarjoajien välillä, kun otetaan huomioon ESG:n kehittyvä luonne.

■ Lisätietoja rahaston riskeistä on rahastoesitteessä, jonka saat Liontrustilta (osoite

kääntöpuolelta) tai verkossa osoitteessa www.liontrust.co.uk.
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Bridge Fund Management Ltd voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat 
ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osioiden kanssa. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 28 marraskuuta 2022.

Rahaston kulut 

■ Maksetuilla maksuilla katetaan rahaston toimintakulut, mukaan lukien sen 
markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista
kasvua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 5,00%

Lunastuspalkkio Ei mitään

■ Tämä on enimmäismäärä, joka varoista voidaan veloittaa ennen niiden
sijoittamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut
Osuuslajit A5 EUR Acc, C5 GBP Acc, D5 
CHF Acc: 0,94%

Osuuslajit A8 EUR Acc, B8 USD Acc, C8 
GBP Acc: 0,69%

Osuuslaji A1 EUR Acc: 1,94%

■ Merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa 
maksut voivat olla alhaisempia – tietoja tästä on saatavissa rahoitusneuvojalta
tai rahaston verkkosivustolta, jos sijoittaja ei käytä rahoitusneuvojaa.

■ Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 01 marraskuu 2022. Päättyneenä vuonna
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi Siihen eivät sisälly:

– sijoitussalkkuun liittyviä kaupankäyntikuluja lukuun ottamatta 
yhteissijoitusyrityksen maksamia merkintä- tai lunastuspalkkioita, jotka 
liittyvät toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamiseen tai myyntiin.

■ Lisätietoja veloituksista ja kunkin veloituksen sisällöstä on rahaston 
rahastoesitteessä, joka on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa
www.liontrust.co.uk voit myös käydä verkkosivustomme kustannus- ja 
veloitussivulla osoitteessa www.liontrust.co.uk/cost-and-charges.

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei mitään

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 

■ Aiempi tuotto- ja arvonkehitys ei anna osviittaa
tulevasta tuotto- ja arvonkehityksestä. Se on laskettu 
sillä perusteella, että kaikki rahaston jaettavissa 
olevat tulot on sijoitettu uudelleen. Kaaviossa näkyvä
aiempi tuotto- ja arvonkehitys ottaa huomioon kaikki 
maksut merkintä- ja lunastuspalkkioita lukuun 
ottamatta.

■ Rahaston perustamispäivä on 13 lokakuuta 2021.

■ A1 EUR Acc-osakelajin julkaisupäivä on 13 lokakuuta
2021.

■ Rahaston perusvaluutta on euro.

Tietoja ei ole saatavana, koska osuuslaji on ollut toiminnassa alle yhden vuoden ajan

Käytännön tiedot 

Rahastonhoitaja ja valtuutus Tämä rahasto on Liontrust Global Funds plc:n, avoimen sateenvarjotyyppisen sijoitusyhtiön alarahasto, jonka pääoma vaihtelee ja 
jonka alarahastojen vastuut on erotettu. Bridge Fund Management Limited on myöntänyt toimiluvan Irlanti ja sitä valvoo Irlannin 
keskuspankki. Rahasto on hyväksytty myös useissa EU-jäsenvaltioissa ja Isossa-Britanniassa. Luettelo maista, joissa rahasto on 
rekisteröity myyntiin, on saatavana pyynnöstä osoitteesta Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.

Säilytysyhteisö Rahaston säilytysyhteisö on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 

Sijoitusneuvoja Liontrust Investment Partners LLP. 

Lisätietoja Tietoa sveitsiläisille sijoittajille 
Kiinnostuneet tahot voivat tilata yhtiöjärjestyksen, rahastoesitteen, sijoittajan avaintiedot sekä vuosikatsauksia ja mahdollisia 
puolivuosikatsauksia Sveitsin edustajalta ja maksuasiamieheltä Sveitsissä: RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich 
Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.
Rahastoesitteen, yhtiöjärjestyksen, UCITS-säädökset ja keskuspankin UCITS-säädökset, olennaiset sopimukset sekä uusimman 
vuosikertomuksen ja puolivuotisraportit saa veloituksetta Liontrust Global Funds plc:ltä. Lisäksi ne löytyvät sähköisessä muodossa 
verkkosivustolta www.liontrust.co.uk.

Verotus Irlannin verolainsäädännöllä voi olla vaikutusta sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. 

Rahastojen hinnat ja muut tiedot Rahaston viimeksi julkaistu hinta on saatavana Liontrust Investment Partners LLP:ltä osoitteessa www.liontrust.co.uk tai 
kirjoittamalla meille osoitteeseen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ tai soittamalla numeroon 020 7412 1777 työaikana (9.00–
17.30 ).

A1 EUR Acc-osuuslaji on edustava osakelaji kaikille tässä asiakirjassa luetelluille osakelajeille, jotka ovat saatavilla esitteessä 
kuvatulla tavalla.

Vaihto-oikeus alarahastojen välillä Sijoittajat voivat vaihtaa maksutta sijoituksiaan Liontrust Global Funds plc:n alarahastojen välillä. Tiedot löytyvät 
rahastoesitteestä.

Korvaus 
Lisää tietoa rahastoyhtiön palkkiopolitiikasta, mukaan luettuna palkkioiden ja etujen laskentatapa sekä palkkioiden ja etujen 
myöntämisestä vastaavan komitean tiedot, löytyy osoitteesta https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/disclosures/. 
Rahastoyhtiö toimittaa pyynnöstä ilmaisen paperikopion.


