
Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on seurata
Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets
Small Cap Index NTR-indeksiä niin tarkasti kuin mahdollista.
Rahasto on passiivisesti hallinnoitu.

Rahaston tuotto määräytyy sen mukaan nouseeko vai
laskeeko rahaston tekemien osakesijoitusten arvo. Indeksi
rakennetaan optimoidulla (sample based) fyysisellä
replikoinnilla. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto sijoittaa
suoraan suurimpaan osaan indeksin osakkeista. Aktiivisen
riskin (engl. tracking error) odotetaan olevan normaaleissa
markkinaolosuhteissa alle 0,5 %. Hallinnointipalkkio sekä
rahaston varojen sisään- ja ulosvirtaus, indeksin tasapainotus
ja yhtiötapahtumat aiheuttavat kaupankäyntikuluja rahastolle,
joita ei ole huomioitu indeksissä. Etenkin nämä tekijät
vaikuttavat rahaston mahdollisuuksiin jäljitellä indeksiä.
Indeksiin kuuluvien osakkeiden osingot sijoitetaan uudelleen
indeksiin verojen jälkeen. Indeksi kuvastaa pienyritysten
kehitystä globaalilla kehittyneellä osakemarkkinalla, pois
lukien yritykset, jotka eivät täytä vertailuindeksin
vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Indeksin vastuullisuusvaatimus tähtää hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseen, ja indeksiin sisältyvät yhtiöt valitaan ja
painotetaan siten, että indeksisalkun kasvihuonepäästöt
soveltuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin
pitkäjänteisiin, globaaleihin tavoitteisiin. Indeksin
vastuullisuusvaatimus tarkoittaa lisäksi, että yhtiöt, jotka
todistetusti rikkovat kansainvälisiä normeja, vahingoittavat
merkittävästi ilmastotavoitteita, tai toimivat kiistanalaisilla
toimialoilla, eivät sisälly indeksiin.

Rahasto voi sijoittaa myös johdannaisiin osana rahaston
sijoituspolitiikkaa. Johdannaisten käyttö ei kuitenkaan saa
vaikuttaa rahaston riskitasoon muuta kuin marginaalisesti.

Osuussarja ei jaa voitto-osuuksia. Rahaston sijoituskohteista
saamat tuotot sijoitetaan takaisin rahastoon.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitapauksessa
kaikkina pankkipäivinä.

Lisää tietoa vastuullisuustyöstä, suluissa olevasta
osuussarjaluokituksesta ja rahaston vertailuindeksistä, on
saatavilla rahastoesitteestä.

Suositus: Rahasto voi olla sopimaton sijoittajalle, joka aikoo
lunastaa sijoituksensa 5 vuoden sisällä.
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Riski/tuottoindikaattori osoittaa rahastosijoitukseen liittyvän
riskin ja mahdollisen tuoton yhteyden. Indikaattori perustuu
rahaston arvon vaihteluun viimeisten viiden vuoden aikana.

Tämä osuussarja kuuluu luokkaan 4, mikä tarkoittaa
keskiverto riskiä liittyen osuuden arvon vaihteluun ylös-tai
alaspäin. Luokka 1 ei tarkoita että rahasto on riskitön. Ajan
myötä rahaston riskiluokitus voi muuttua sekä ylös- että
alaspäin. Tämä johtuu siitä että luokitus perustuu
historialliseen tietoon, joka ei ole takuu tulevasta
tuotto/riskitasosta.

Rahasto sijoittaa pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, joille
on tunnusomaista korkea riski mutta myös mahdollisuus
korkeampaan tuottoon.

Indikaattori kuvaa ensisijaisesti muutoksia ylös- tai alaspäin
rahaston osakesijoituksissa ja valuuttakursseissa.

Indikaattori kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä, mutta ei
seuraavaa:

Rahasto sijoittaa keskitetysti yhdelle alueelle, minkä vuoksi
sen riskitaso on korkeampi kuin rahastolla, joka hajauttaa
sijoituksensa useammalle eri alueelle.

Rahasto sijoittaa pieniin yrityksiin, joiden likviditeetti on usein
matalampi, ja likvitideetin vaihtelut yleisesti korkeampia, kuin
koko osakemarkkinalla. Tämä voi vaikuttaa rahaston
mahdollisuuksiin käsitellä suuria lunastuksia rajoitetuin
kustannuksin.

Tähän tuotteeseen ei liity suojaa tulevaa markkinoiden
kehitystä vastaan. Sijoittajat voivat menettää osan
sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Lisätietoja rahaston riskeistä on saatavilla yleisestä
rahastoesitteestä osoitteesta www.handelsbanken.fi/rahastot.
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Avaintietoesite
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.

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
ISIN: SE0010323923 Rahastoyhtiö: Handelsbanken Fonder AB, Handelsbanken konsernin omistama tytäryhtiö

 
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Riski-tuottoprofiili



Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen
liittyvät palkkiot.
Merkintämaksu 0,00%
Lunastuspalkkio 0,00%

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

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut.
Juoksevat kulut 0,63%

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut.
Tuottosidonnainen palkkio Ei ole

Juoksevat kulut mittaavat rahaston kuluja, joihin
hallinnointipalkkion lisäksi sisältyvät kaikki rahaston
maksamat kulut - lukuunottamatta arvopaperikaupankäyntiin
liittyviä transaktiokustannuksia, korkokuluja, transaktioihin
liittyviä verokustannuksia ja mahdollista tuottosidonnaista
palkkiota. Juoksevat kulut perustuvat edellisen
kalenterivuoden kuluihin. Kulut vaikuttavat rahasto-osuuden
arvoon ja voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Kun rahasto lainaa arvopapereita voidakseen paremmin
seurata indeksiä, rahasto saa 80 prosenttia arvopaperilainan
tuotosta, kun taas 20 prosenttia menee lainan välittäjälle.
Koska tuotonjakosopimus ei lisää rahaston kuluja, ei
välittäjän palkkiota ole otettu huomioon juoksevissa kuluissa.

Lisätietoja kuluista on esitetty rahaston säännöissä kohdassa
§ 11 sekä voimassaolevassa Rahastoesitteessä, joka on
saatavilla osoitteessa www.handelsbanken.fi/rahastot.

Prosentteina tuotonjako mukaan lukien

Kuvio esittää rahaston ja indeksin kehitystä (tuottoa) euroissa.

Tuotosta on vähennetty juoksevat kulut. Laskelmissa ei ole
huomioitu verojen tai inflaation vaikutusta.

Vertailuindeksiä kuvataan ensimmäisellä sivulla, kohdassa
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka.

Rahaston vertailuindeksi muuttui vuonna 2019, 2021, 2023,
näin ollen historiallinen tuotto ennen muutosta vertaa tuottoa
aikaisemmin käytettyyn vertailuindeksiin.

Aikaisempien vuosien tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahasto on aloittanut vuonna 8.11.2017.
Osuussarja on aloittanut vuonna 8.11.2017.

Lisätietoja löydät rahaston rahastoesitteestä sekä
viimeisimmästä vuosi- ja puolivuotiskatsauksesta. Nämä ovat
saatavilla maksutta nettisivuillamme.
Netti:
www.handelsbanken.fi/rahastot
Säilytysyhteisö:
J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Rahasto-osuuden arvo:
Rahasto-osuuden viimeisin kurssi julkaistaan päivittäin
nettisivuillamme www.handelsbanken.fi/rahastot.

Verotus: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa
sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Nettisivuillamme on saatavilla tietoa rahastoyhtiön
palkitsemispolitiikasta. Voimme pyydettäessä toimittaa tiedot
myös kirjallisena dokumenttina ilman kuluja.

Handelsbanken Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain
sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia,
virheellisiä tietoja tai tietoja, jotka eivät ole johdonmukaisia
rahastoyhtiön sääntöjen kanssa.
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Rahaston kulut

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

2018 2019 2020 2021 2022

Rahasto -8,49% 29,08% 9,65% 20,94% -18,07%

Indeksi -8,31% 29,57% 10,47% 22,21% -17,89%

Käytännön tiedot

TOIMILUPA: Rahastoa hallinnoiva yhtiö on Handelsbanken Fonder AB. Rahaston sekä Rahastoyhtiön toimiluvan myöntämispaikka
on Ruotsi. Rahastoa valvova viranomainen on Finansinspektionen, Ruotsi. 

JULKAISUAJANKOHTA: Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 13.02.2023.


