
 

 

AVAINTIETOASIAKIRJA 

Tarkoitus 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole 
markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan 
tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi 
vertailla sitä muihin tuotteisiin. 

 

 

Tuote 

 

Tuote: A (USD) – World Growth Fund 

Valmistaja:   

ISIN LU0372757277  

Verkkosivusto: https://www.vam-funds.com/  

Kontakti: +352 20 60 0484  

CSSF on vastuussa VAM Funds (Lux):n valvonnasta tähän avaintietoasiakirjaan liittyen.  

 
  

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa pp tammikuu 2023.   
 

  
 

Mikä tämä tuote on? 

 

Tyyppi:    

Société   d'Investissement à Capital Variable [SICAV] 
Termi: 
Tälle tuotteelle ei ole sovittu mitään määräaikaa. 
 

Tavoitteita: 
Alarahaston sijoitustavoite on pääoman merkittävä arvonnousu kunkin markkinasuhdanteen aikana. Salkkua hoidetaan aktiivisesti sijoittamalla 
ensisijaisesti eri puolilla maailmaa (myös kehittyvillä markkinoilla) sijaitsevien yritysten osakkeisiin. Yritysten markkina-arvon tulee olla ostohetkellä yli 
miljardi Yhdysvaltain dollaria, vaikka sijoitukset voivat kohdistua pienempiinkin yrityksiin, jos markkinatilanne suosii niitä ja tukee näin salkun tavoitteen 
saavuttamista. Salkun strategia on kasvukeskeinen: pyritään tunnistamaan yrityksiä, joiden tuleva tuloskasvu arvioidaan hyväksi, ja sijoitetaan niiden 
osakkeisiin. Salkku voi sisältää myös pankkitalletuksia ja yritysten tai valtioiden liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja rahamarkkinainstrumentteja. Rahasto 
voi käyttää tavoitteidensa saavuttamiseksi johdannaisia, joilla se vähentää markkinoilla tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia salkun tuottoon. 
Alarahaston osuuksia voi myydä jokaisena kokonaisena pankkipäivänä. Tuotot jäävät alarahastoon ja sijoitetaan uudelleen. 
 

Tarkoitettu vähittäissijoittaja: 

Alarahasto on tarkoitettu alkuperäisessä jäsenvaltiossa ammatti- ja yksityissijoittajille, joilla on keskipitkä sijoitustähtäin ja perustason kokemus sekä varaa 
menettää sijoittamansa pääoma. Alarahastoa voi käyttää pääoman kasvattamiseen.   
 

 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 

Riski-indikaattori 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Vähäinen riski Suuri riski 

 

Riskin ilmaisin olettaa, että pidät tuotetta vähintään 5 
Vuotta. Et ehkä pysty myymään tuotettasi helposti tai 
saatat joutua myymään hintaan, joka vaikuttaa 
merkittävästi takaisin saamiseen.    

 

 

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna 
muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti 
tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, 
ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle. 
 

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on 
keskikorkea riskiluokka. Tämä arvioi tulevasta kehityksestä 
mahdollisesti aiheutuvat tappiot keskisuuriksi ja korkeiksi, ja 
huonot markkinaolosuhteet todennäköisesti vaikuttavat rahaston 
kykyyn maksaa sinulle.  

 

  
 
 
 

Tuottonäkymät 

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä 
sitä voida ennustaa tarkasti. 



 
 

 

Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat esimerkkejä, joissa käytetään rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta 
tuottoa, soveltuvin osin täydennettynä sen viitekehyksen perusteella viimeisen 10 vuoden ajalta. 

Suositeltu sijoitusaika: 5 Vuotta 
Sijoitus 10 000 USD 

Selviytymisnäkymät 
Vähintään:  

1 Vuosi  
5 Vuotta  

(suositeltu sijoitusaika) 

Stressinäkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 
jälkeen 

1 250 USD 1 270 USD 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain - 87,51 % - 33,77 % 

Epäsuotuisa näkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 
jälkeen 

5 930 USD 6 040 USD 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain - 40,66% - 9,58% 

Kohtuullinen näkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 
jälkeen 

10 040 USD 12 860 USD 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain 0,45% 5,16% 

Suotuisa näkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 
jälkeen 

14 550 USD 17 000 USD 

 Keskimääräinen tuotto vuosittain 45,5% 11,2% 

 

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, ja siinä ei oteta huomioon tilannetta, jossa emme pysty 
maksamaan sinulle. 
Tämän tyyppinen skenaario tapahtui sijoitukselle  välillä 2012 - 2022. 
 

Mitä tapahtuu, jos VAM Funds (Lux) on maksukyvytön? 
 
Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain, jos PRIIP-tuotteen kehittäjä ei kykene hoitamaan maksujaan. Mahdollista tappiota ei kateta 
mistään sijoittajan korvaus- tai suojausohjelmasta. 
 

 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 
 
Henkilö, joka myy sijoittajalle tämän tuotteen tai neuvoo sijoittajaa sen suhteen, voi veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa 

sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja kaikkien kulujen vaikutuksesta sijoitukseen ajan myötä. 

 

Ajan myötä kertyvät kulut 
 
 

Taulukoissa esitetään määrät, jotka veloitetaan sijoituksistasi erityyppisten kulujen kattamiseksi. Nämä määrät riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat, kuinka 
kauan pidät tuotetta hallussasi ja kuinka hyvin tuote menestyy. Tässä esitetyt määrät ovat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin 
sijoitusaikoihin perustuvia havainnollistuksia: 
Olettamuksena on, että: 
- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että 
sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti. 
- USD10 000 on sijoitettu. 
 
 

 

Sijoitus 10 000 USD Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 Vuosi Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 5 Vuotta 

Kokonaiskulut 1190 USD 5522 USD 

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 11,9 % 7,79 % 

 

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna 

sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 13,0 prosenttia ennen kuluja ja 5,2 prosenttia kulujen jälkeen. 

 



 
 

 

Kulujen rakenne 

 

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä 
Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 

1 Vuosi 

Osallistumiskulut 
5,00% enimmäismäärä, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen 
yhteydessä. Nämä kulut sisältyvät jo hintaan, jotka sijoittaja maksaa. 

 500 USD 

Irtautumiskulut 
Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja mutta henkilö, joka myy tuotteen 
sijoittajalle, voi tehdä niin. 

- 

Jatkuvaluonteiset kulut 
 

Hallinnolliset maksut ja muut 
hallinto- tai toimintakulut 

2,49% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden 
todellisiin kuluihin. 

315 USD 

Liiketoimikulut 
1,79% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu 
tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä 
vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.  

190 USD 

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut  

Tuottopalkkio 
Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoituksesi toimii. Yllä oleva 
kokonaiskustannusarvio sisältää viimeisten 5 vuoden keskiarvon. 

 185 USD  

 

 

Miten pitkäsi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa? 

 

Suositeltu sijoitusaika: 5  Vuotta 
 
 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 

Tätä tuotetta, sen kehittäjän käytöstä tai myyjää koskevat valitukset tulee toimittaa jäljempänä olevin yhteystiedoin.   

Verkkosivusto: https://vam-funds.com/documents/18.%20VAM%20GMC%20-%20Complaints%20Policy%20-%20Final%20211206.pdf  
Sähköposti: vamglobalmanco@vamgrouplux.com  
Postiosoite: 8-10,   rue Genistre, L-1623 Luxembourg 
 

VAM Funds (Lux) käsittelee pyynnön ja antaa palautteen mahdollisimman pian. 
 

 

Lue tämän asiakirjan lisäksi esite verkkosivuiltamme. 
 
Tämän tuotteen aiempi suorituskyky on nähtävissä osoitteessa kneippriips.com tai seuraamalla tätä linkkiä 
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0372757277_fi_FI.pdf. 
 
Huomaa, että aiempi tuotto ei ole osoitus tulevasta tuotosta. Se ei voi taata tulevia palautuksia. 
 
Aiempi tuotto näyttää rahaston tuoton prosentteina tappiosta tai voitosta vuodessa viimeisen 10 vuoden ajalta. 
 

Aiemmat suorituskykyskenaariolaskelmat löytyvät osoitteesta kneippriips.com tai seuraamalla tätä linkkiä 
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0372757277_fi_FI.xlsx. 
 
 
 

Muut olennaiset tiedot 


