SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

15 kesäkuuta 2018

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot tästä rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia.
Nämä tiedot ovat lakisääteisiä, jotta ymmärrät tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit.
Sinua kehotetaan lukemaan ne, jotta voit tehdä tietoihin perustuvan päätöksen mahdollisesta sijoittamisesta.

Impax Environmental Markets (Irlanti) - rahasto
Sterling “X”-osakkeet Jako: IE00BZ1LW551
Impax Funds (Ireland) plc:n alarahasto
Impax Asset Management Ltd:n hallinnoima

Tavoitteet ja sijoitusmenettely
Osa näistä sijoituksista voidaan laskea liikkeelle warranttien
kera. Rahasto voi sijoittaa enintään 5% näihin warrantteihin.

Impax Environmental Markets (Irlanti) -rahasto (rahasto) tähtää
pääoman kasvuun pitkällä aikavälillä.
Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yrityksiin, jotka tarjoavat,
hyödyntävät, toteuttavat tai antavat neuvoja teknologiaan perustuvista
järjestelmistä, tuotteista tai palveluista ympäristömarkkinoilla.
Määrittelemme ympäristömarkkinoiksi:
− Uusiutuva ja vaihtoehtoinen energia;
− Energiatehokkuus;
− Vesi-infrastruktuuri ja -teknologiat;
− Saastumisen hillitseminen;
− Jätteidenkäsittely ja jäteteknologiat; ja
− Ympäristön tukipalvelut; ja
− Kestävä ruoka ja maatalous.

Kaikki tulot, jotka rahasto kerryttää tälle osakelajille, sijoitetaan
uudelleen kasvattamaan sijoituksesi arvoa.
Sijoitus rahastoon voi sopia sijoittajille, joilla on näköpiirissä
keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoittaminen.
Voit ostaa ja myydä osakkeita useimpina arkipäivinä Dublinissa.
Poikkeukset ovat tarkemmin kuvattuna sijoitusmuistiossa.
Täydelliset sijoitustavoitteet ja menettelyä koskevat tiedot
löytyvät esitteen kohdasta "Yhtiö: Sijoitustavoitteet menettelytavat ja rajoitteet".

Rahasto sijoittaa pääasiassa pörssiyhtiöiden osakkeisiin kehittyneillä
markkinoilla.
Rahasto voi sijoittaa myös kehittyville markkinoille alueilla, jotka
tyypillisesti vielä kehittävät talouksiaan.
Rahasto voi sijoittaa enintään 10% listaamattomiin yrityksiin, joita
pidetään ehdokkaina pörssinoteeraukseen.

Riski-hyötyprofiili
• Matalampi riski

Korkeampi riski •
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Riski-hyötyindikaattori lasketaan osakelajin volatiliteetin (sen arvon
nousut ja laskut) perusteella 5 edeltävän vuoden ajalta.
Yllä mainitun lisäksi riski-hyötyindikaattori:
− perustuu historiatietoihin, eikä ehkä ole luotettava merkki
tulevaisuudelle;
− Rahasto on kategoriassa 5 allaolevien sijoituksiensa korkean
kantaman sekä hintaliikkuvuuden taajuuden vuoksi; ja
− ei ole taattu, ja voi muuttua ajan myötä.
Alin luokka ei tarkoita, että osakelaji on riskitön. Alkuinvestointisi ei ole
taattu.
Indikaattorin osoittaman riskin lisäksi rahaston kokonaisarvoon
saattaa huomattavasti vaikuttaa seuraava:
− Rahaston sijoitukset ovat alttiita markkinoiden vaihteluille, joten
niiden arvo voi sekä pudota että nousta.
− Rahaston taustalla oleva valuutta on Ison-Britannian punta. Näin
ollen, jos sijoitat US Dollar- tai Euro-osakeluokkiin, on olemassa riski,
että riippumatta rahaston toiminnasta valuuttamuutokset saattavat
vaikuttaa haitallisesti sijoitukseesi.

− Rahaston sijoitukset voivat olla muissa valuutoissa kuin IsonBritannian punta. Tämä vaikuttaa siten, että kun valuutan arvo
nousee tai laskee, sillä voi olla positiivinen tai negatiivinen
vaikutus rahaston sijoitusten arvoon.
− Epävarmuustekijät, kuten kansainvälinen poliittinen kehitys,
valtioiden toimintatapojen muutokset, verotusmuutokset,
ulkomaisten investointien rajoitukset ja rahan liikkuminen
maasta toiseen, valuuttakurssivaihtelut ja muu kehitys niiden
maiden laeissa ja säännöksissä, joissa sijoituksia voidaan
tehdä, voivat vaikuttaa rahaston sijoituksiin.
− Rahasto voi sijoittaa rahoitusjohdannaisiin. Näissä
johdannaisissa on lisäriskejä, kuten oikeudellinen riski tai
likviditeettiriski (kykenemättömyys myydä sopimusta johtuen
ostajien puutteesta markkinoilla). Näillä riskeillä voi olla
haitallisia vaikutuksia rahaston kokonaisarvoon.
− Kehittyvät markkinat tai vähemmän kehittyneet maat
saattavat kohdata enemmän poliittisia, taloudellisia tai
rakenteellisia haasteita kuin kehittyneet maat, asettaen rahasi
alttiiksi suuremmalle riskille.
− Osakkeenomistajien merkittävä myynti saattaa vaatia
rahastonhoitajaa myymään sijoituksia, aiheuttaen tappioita,
joita ei muuten olisi syntynyt.
Syventävä osio rahastoon sijoittamisen riskeistä on esitetty
esitteen kohdassa ‘Yhtiö – Yleiset riskitekijät’

Kulut
Maksamiasi kuluja käytetään kattamaan rahaston
toimintakustannuksia, mukaan lukien rahaston markkinointi ja jakelu.
Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua
Kertaluonteiset maksut, jotka peritään ennen tai jälkeen sijoituksesi

Tässä esitetyt juoksevat kulut ovat arvioita.
Tämä luku voi vaihdella vuosittain, eikä se sisällä rahaston
transaktiokustannuksia.

Merkintäpalkkio

Ei ole

Lunastuspalkkio

Ei ole

Kun ostat tai myyt osakkeita, ylimääräinen maksu
(laimennusmaksu – enintään 1%) saatetaan maksaa niiden
kustannusten kattamiseksi, jotka ovat aiheutuneet rahaston
myytyä tai ostettua sijoituksia rahastolle.

1.05%

Tämä laimennusmaksu peritään ainoastaan yhtäjaksoisen nettoosto- ja -myyntijakson ajalta.

ei mitään

Katso lisätietoja kuluista yhtiön esitteen kohdasta 'Maksut ja
kulut'.

Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan nostaa rahoistasi
Veloitukset rahastosta vuoden aikana
Juoksevat kulut
Veloitukset rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa
Tulosperusteinen palkkio

Aiempi tulos
Aiempi tulos ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitusten arvo voi yhtä hyvin laskea kuin kohota, ja voi käydä niin, että saat takaisin
vähemmän kuin mitä sijoitit.
Aiempaa tulosta ei ole, koska tämä osakelaji lanseerataan myöhemmin

Käytännön tietoa
Tallettaja: BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch
Rahasto on Impax Funds (Irlanti) plc:n alarahasto, avoin vaihtelevapääomainen sijoitusyhtiö, rekisteröity Irlannissa rekisteröintinumerolla
393658, perustettu sateenvarjorahastoksi eriytetyllä vastuulla alarahastojen välillä.
Lisätiedot, mukaan lukien esite, vuosi- ja puolivuosikertomukset (jos saatavilla), ja muut Impax Funds (Irlanti) plc:n alarahastot, ovat saatavilla
englanninkielisinä osoitteessa www.impaxam.com. Nämä ja viimeisin osakkeen hinta ovat saatavilla maksutta myös sijoitusten hoitajalta.
Irlannin nykyisen verolainsäädännön mukaan rahastoa ei koske Irlannin verotus tulojen tai myyntivoittojen osalta. Irlannin veroa ei muodostu
myöskään osakkeenomistajalle, joka ei ole Irlannin kansalainen tai jonka asuinpaikka ei ole Irlannissa. Sijoittajien pitäisi kysyä asiantuntijan
neuvoa rahastoon sijoittamisen aiheuttamista henkilökohtaisista verovaikutuksista sen maan lakien mukaisesti, jossa he voivat olla
verovelvollisia.
Rahasto voidaan saattaa vastuuseen vain sellaisen tähän asiakirjaan sisältyvän tiedonannon perusteella, joka on harhaanjohtava, epätarkka
tai ristiriidassa rahastoesitteen oleellisten osien kanssa.
Impax Funds (Irlanti) plc:llä on tämän alarahaston lisäksi muita alarahastoja. Esite ja vuosikertomus on laadittu Impax Funds
(Irlanti) plc:lle.
Sinulla on oikeus vaihtaa yhdestä osakelajista toiseen, joko tässä rahastossa tai toisessa Impax Funds (Irlanti) plc:n alarahastossa sillä
edellytyksellä, että täytät kaikki kriteerit uuden lajin osakkeiden hakemiseen. Lisätietoja vaihdoksesta on esitetty esitteen kohdassa 'Yleistä'.
Tarkemmat tiedot Impax Fund (Irlanti) Oyj:n päivitetystä maksukäytännöstä, sisältäen mutta ei rajoittuen kuvaukseen, kuinka maksut ja
etuudet lasketaan, maksujen ja etuuksien toimeenpanosta vastaavien henkilöiden henkilöllisyys sisältäen maksukomitean kokoonpanon ja
missä kyseinen komitea sijaitsee, ovat saatavilla osoitteessa https://www.impaxam.com/strategies-funds ja paperiversio kyseisestä
maksukäytännöstä on saatavilla sijoittajille ilmaiseksi pyydettäessä.

Rahasto ja Impax Funds (Irlanti) plc on auktorisoitu Irlannissa ja niitä valvoo Irlanninkeskuspankki.
Financial Conduct Authority -valvontaviranomainen on auktorisoinut Impax Asset Management Limitedin ja säätelee sitä.
Sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 15 kesäkuuta 2018.

