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Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointi-
aineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi
rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee pääomankasvua pitkällä aikavälillä
sijoittamalla rajoitettuun määrään pieniä, dynaamisia ja kestäviä
kasvuyrityksiä ja pyrkii ylittämään Russell 2000 Growth Index -
indeksin (”indeksi”) tuoton.

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti sellaisten pienten yhtiöiden
osakkeisiin, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa tai joilla on merkittävät
liikesuhteet Yhdysvaltojen kanssa. Tyypillisesti rahaston varat
sijoitetaan noin 40 yhtiön arvopapereihin eri toimialoille, joita ovat
teknologiapalvelut, internet, kuluttajat ja liike-elämän palvelut.
Sijoitushetkellä rahasto voi sijoittaa enintään 7 prosenttia varois-
taan yksittäiseen arvopaperiin, jonka arvo voi hankinnan jälkeen
nousta enintään 10 prosenttiin rahaston varoista.

Granahan Investment Management, Inc (”salkunhoitaja”) analysoi
sijoitusten mahdollisen vaikutuksen rahastoon ennen sijoittamista
ja sijoittamisen aikana käyttämällä riski/hyöty- ja sijoituksen
odotettu tuotto -menetelmiä. Salkunhoitaja pyrkii sijoittamaan
osakkeisiin, joihin liittyy kestävän kasvun ominaisuuksia ja jotka
tarjoavat parhaan mahdollisuuden erinomaiseen, indeksin tuoton
pitkällä aikavälillä ylittävään tuottoon. Kestävän kasvun ominai-
suuksia ovat arvopapereiden markkinamahdollisuudet pitkällä
aikavälillä, vahva kilpailuasema ja lisäarvo asiakkaille, vahva
taloudellinen asema ja kassavirrat sekä johtoryhmä, jonka
salkunhoitaja uskoo voivan ylläpitää näitä ominaisuuksia pitkällä
aikavälillä.

Kasvuosuuslajien tuotto, josta on vähennetty kulut, kerrytetään ja
sijoitetaan uudelleen kasvattamaan rahaston nettovarallisuutta.
Tuotto-osuuslajien tuotto, josta on vähennetty kulut, jaetaan
sijoittajille tarjousesitteessä kuvatun voitonjakopolitiikan
mukaisesti.

Sijoittajat voivat lunastaa osuuksiaan arkipäivinä (ei lauantaisin,
sunnuntaisin eikä yleisinä vapaapäivinä), joina pankit ovat
normaalisti avoinna Dublinissa ja New Yorkissa.

Täydellinen kuvaus sijoitustavoitteesta ja -politiikasta on rahastoa
koskevan liitteen kohdissa ”Sijoitustavoite” (Investment Objective)
ja ”Sijoituspolitiikat” (Investment Policies).

Suositus: Tämä rahasto sopii pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi.

Osakkeet: arvopapereita, jotka edustavat omistusosuutta
yhtiöstä ja jotka voivat olla osuuksia, osakkeita, amerikkalaisia
talletustodistuksia (ADR) ja maailmanlaajuisia talletustodistuksia
(GDR). ADR- ja GDR-talletustodistusten avulla sijoittajat voivat
ostaa arvopapereita ulkomaisilta yhtiöiltä ilman rajat ylittäviin
osakkeiden ostoihin liittyviä riskejä. ADR- ja GDR-talletus-
todistuksista maksetaan tavallisesti osinkoa, ja niitä kohdellaan
kantaosakkeiden tavoin.

Pienet yhtiöt: yhtiöitä, joiden markkina-arvo on hankintahetkellä
Russell 2000 Growth Index -indeksin mukainen.

Riski-hyötyprofiili

Rahasto kuuluu luokkaan 6, koska se sijoittaa pääasiassa markkina-
arvoltaan pienten yhtiöiden osakkeisiin ja vastaaviin instrumentteihin,
joiden hintojen heilahtelut ovat tyypillisesti suurempia kuin markkina-
arvoltaan suurempien yhtiöiden vastaavien arvopapereiden hintojen
heilahtelut.

Riski-indikaattori on laskettu käyttäen simuloituja tietoja, eikä sen
perusteella ehkä voida muodostaa luotettavia oletuksia rahaston
riskiprofiilin tulevasta kehityksestä. Esitetty riskiluokka ei ole taattu ja voi
muuttua ajan mittaan.

Pyrkiessään saavuttamaan sijoitustavoitteensa rahasto altistuu lisäriskeille,
joita ovat muun muassa seuraavat:

Likviditeettiriski: rahasto ei välttämättä aina löydä ostajaa arvopaperille,
jonka rahasto haluaa myydä, mikä voi vaikuttaa rahaston kykyyn täyttää
lunastustoimeksiannot pyydettäessä.

Varojen säilytykseen liittyvä riski: rahaston varojen säilytyksestä
vastaavan säilytysyhteisön tai alisäilyttäjän maksukyvyttömyys,
huolenpitovelvollisuuden laiminlyönti tai virhe voi aiheuttaa tappioita
rahastolle.

Pieniin yhtiöihin liittyvä riski: pienehköjen, vähemmän tunnettujen
yhtiöiden arvopapereihin sijoittamiseen voi liittyä suurempi riski johtuen
epävarmemmista kasvuodotuksista, osakkeiden alhaisemmasta
likviditeetistä (katso likviditeettiriski) ja pienten yhtiöiden suuremmasta
herkkyydestä taloudellisten olosuhteiden muutoksille.
Osakesijoituksiin liittyvä riski: osakesijoitusten markkina-arvo voi
heilahdella

muiden omaisuuslajien markkina-arvoa voimakkaammin muun muassa
yhtiön liiketoiminnan tulosten, sijoittajien käsitysten, osakemarkkinoiden
kehityksen ja yleisten taloudellisten olosuhteiden seurauksena. Nämä
heilahtelut vaikuttavat rahaston substanssiarvoon.
Vastapuoliriski: rahaston arvopaperisopimusten vastapuoli saattaa
laiminlyödä velvoitteensa tai ajautua konkurssiin, mikä altistaa rahaston
taloudellisille tappioille.

Keskittymisriski: rahaston sijoitukset voivat olla keskittyneet pieneen
määrään yhtiöitä ja toimialoja, mikä voi johtaa suurempiin hintojen
heilahteluihin kuin jos rahasto sijoittaisi laajempaan määrään yhtiöitä ja
toimialoja.

Valuuttariski: valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa rahaston
omistuksessa olevien muiden kuin Yhdysvaltain dollarin määräisten
omaisuuserien arvoon nostavasti tai laskevasti. Salkunhoitaja ei suojaa
rahastoa näiltä riskeiltä.

Osuuslajin valuuttaan liittyvät riskit (edustetut osuuslajit): (Suojatut
osuuslajit:) ei ole mitään takuuta siitä, että valuuttasuojauksella
onnistutaan rajoittamaan valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta muihin
kuin Yhdysvaltain dollarin määräisiin osuuslajeihin. (Suojaamattomat
osuuslajit:) osuuslajin valuutan ja Yhdysvaltain dollarin välisten
valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa suojaamattomien osuuslajien
tuottoon.

Operatiivinen riski: rahastolle voi aiheutua huomattavia tappioita
inhimillisen virheen, järjestelmä- tai prosessivirheen, puutteellisten
menettelyiden tai valvonnan seurauksena.

Yhtiön tarjousesitteen osiossa ”Sijoitusriskit ja erityiset näkökohdat”
(Investment Risks and Special Considerations) on lisätietoa edellä
mainituista ja muista rahastoon sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Korkeampaan riskiinMatalampaan riskiin (ei riskitön)

Tyypillisesti pienempi hyöty Tyypillisesti suurempi hyöty

2 3 4 5 61 7



Kulut

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

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio Enintään 5 %

Lunastuspalkkio − 

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

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,35 %

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen
palkkio

− 

Vaihtopalkkio Enintään 3 %

Juoksevien kulujen määrä perustuu Granahan Investment
Management, Inc:n sitoumukseen, jonka mukaisesti kulut eivät voi
olla yli 1,35 prosenttia vuodessa. Tämä sitoumus voidaan kumota
ilmoittamalla asiasta etukäteen osuudenomistajille. Se ei sisällä
kaupankäyntikuluja paitsi toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien
ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä-/lunastuspalkkiot.

Yhtiö voi harkintansa mukaan veloittaa vaihtopalkkion, joka on
enintään 3 prosenttia vaihdettavien osuuksien substanssiarvosta.

Lisätietoa kuluista ja palkkioista on yhtiön tarjousesitteen kohdassa
”Kulut ja palkkiot” (Fees and Expenses) ja rahastoa koskevassa
liitteessä, jotka ovat saatavina rahaston hallinnoijalta osoitteesta
RBC Investor Services Ireland Limited (”hallinnoija”) tai verkko-
osoitteesta www.granahanfunds.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Käytännön tiedot

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 15. helmikuuta 2018.
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Tämä kaavio perustuu osuuslajin aiempaan kehitykseen eikä
välttämättä ole osoitus osuuslajin tulevasta kehityksestä.

Näissä tuloksissa on huomioitu osuuslajin juoksevat kulut,
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia merkintä- ja
lunastuspalkkioita.

Rahasto sai toimiluvan huhtikuussa 2014.

Tämä kaavio perustuu Yhdysvaltain dollarin määräisiin tietoihin.

Vasemmalla oleva kaavio esittää rahaston kehityksen
suhteessa indeksiin. Rahasto ei seuraa indeksiä.

Rahaston varoja säilyttää säilytysyhteisö RBC Investors
Services Bank S.A., Dublin Branch.

Nykyinen osuuden hinta ja lisätietoa rahastosta (mukaan lukien
nykyinen tarjousesite ja viimeisin tilinpäätös, jotka laaditaan
koko yhtiölle) sekä tietoa rahaston muista osuuslajeista ja yhtiön
muista alarahastoista saa verkko-osoitteesta
www.granahanfunds.com ja hallinnoijalta maksutta englannin
kielellä.

Rahastoon sovelletaan Irlannin verolainsäädäntöä, mikä voi
vaikuttaa rahaston sijoittajien henkilökohtaiseen verotukseen.

Yhtiö, jonka alarahasto rahasto on, on Irlannin lainsäädännön
mukaisesti perustettu sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla
on erilliset vastuut. Tämä tarkoittaa, että mikäli yhtiö perustaa
muita alarahastoja, kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lain
mukaan erilliset, eikä niitä voi käyttää yhtiön toisen alarahaston
sitoumusten maksuun.

Yhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että
tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia

tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön
tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

Rahaston osuuksia voi vaihtaa rahaston toisen osuuslajin tai
yhtiön toisen alarahaston osuuksiin tietyin ehdoin ja sillä
edellytyksellä, että tällaiseen toiseen osuuslajiin tai alarahastoon
sijoittamisen edellytykset täyttyvät. Lisätietoa on yhtiön
tarjousesitteen kohdassa ”Osuuksien vaihto” (Conversion of
Shares).

Yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka kaikkine vaadittuine tietoineen
on kuvattu osoitteessa www.granahanfunds.com ja saatavana
paperitulosteena maksutta salkunhoitajalta.

Edustetut osuuslajit: Tämä asiakirja edustaa rahaston muihin
osuuslajeihin sovellettavia tietoja. Nämä osuuslajit ovat lajin A
USD-määräiset tuotto-osuudet ja lajin A GBP-määräiset suojatut
ja suojaamattomat kasvu- ja tuotto-osuudet. Tietoa näistä
osuuslajeista saa hallinnoijalta tai salkunhoitajalta.


