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YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto (Rahasto).
Rahasto voi poiketa sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille laissa
asetetuista varojen hajautusta ja sijoitusrajoituksia sekä rahasto-osuuden
merkintää ja lunastusta koskevista vaatimuksista.

I TIEDOT RAHASTOSTA

– Sijoitustoiminnan aloituspäivä: 9.5.2007
– Sääntöjen viimeisin vahvistuspäivä: 4.6.2007

1 Rahaston sijoitustavoite ja vertailuindeksi

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä
arvonnousua sijoittamalla varat Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World TR Net USD (tuottoindeksi). Rahaston
perusvaluutta on euro.

2 Rahaston sijoituspolitiikka ja riskiprofiili

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan
talousalueella rekisteröityjen sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten
osuuksiin. Strategiansa mukaan Rahasto sijoittaa kaikki varansa
SAM Sustainable Climate Fund -nimiseen rahastoon. Kyseinen
kohderahasto on Luxemburgissa rekisteröity sijoitusrahastodirektiivin
mukainen yhteissijoitusyritys, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti
ympäristötekniikan ja ympäristönsuojelun alalla toimivien tai
kestävän kehityksen periaatteita noudattavien yritysten osakkeisiin tai
osakesidonnaisiin instrumentteihin. Kohderahaston sijoitusten painopiste on
erityisesti ilmastonmuutoksen hallinnan ja sen vaikutusten ehkäisemisen
parissa toimivissa yrityksissä.

Rahasto ei itse ota aktiivista näkemystä markkinoiden kehitykseen vaan
sijoittaa kaikki varansa kohderahastoon. Koska Rahaston kaikki varat
sijoitetaan osakemarkkinoille, voi rahasto-osuuden arvo voi vaihdella lyhyellä
aikavälillä voimakkaasti. Sijoitusten hajautuksella pyritään pienentämään
riskiä, minkä johdosta Rahaston kokonaisriski on pienempi kuin sijoitettaessa
yksittäisen yhtiön osakkeisiin. Euroalueen ulkopuolisiin osakesijoituksiin liittyy
valuuttakurssiriski.

Rahasto ei ole sijoittajien korvausrahaston eikä talletussuojarahaston
piirissä. Lisätietoja Rahaston käyttämiin sijoituskohteisiin sekä
arvopaperimarkkinoihin liittyvistä riskeistä on saatavissa Evlin
sijoitusrahastojen rahastoesitteestä.

3 Rahaston tuoton kehitys

TUOTTO TOIMINNAN ALUSTA
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Tuottohistoriassa huomioidaan hallinnointipalkkio, mutta ei merkintä-
eikä lunastuspalkkiota. Rahaston ajantasainen tuottokehitys on nähtävissä
Internet-sivuilla www.evli.com. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat
menettää osan sijoittamistaan varoista.

4 Sijoittajakohderyhmä

Rahasto sopii sijoittajalle, joka arvostaa kestävän kehityksen periaatteiden
mukaista sijoitusvaihtoehtoa ja haluaa sijoittaa ympäristötekniikan parissa
toimivien kansainvälisten yritysten osakkeisiin sekä hyväksyy osakesijoitusten
suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton
pitkällä aikavälillä. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

Rahastojen riskitaso luokitellaan asteikolla 1-9, jossa 1 tarkoittaa matalaa
riskiä ja 9 korkeaa riskiä. Rahaston riskiluokka on 8.

II TIEDOT RAHASTOSIJOITTAMISESTA

1 Palkkiot, kulut ja minimimerkinnän suuruus

Merkintä- ja lunastuspalkkio ja minimimerkintä

Merkintäpalkkio: 1 %

Lunastuspalkkio: 1 % (min. 20 euroa)

Minimimerkintä:
1 000 euroa (B-osuudet)
5 000 euroa (A-osuudet)
80 euroa/kk (jatkuva rahastosäästäminen B-osuudet)

Hallinnointipalkkio

Sijoitusrahaston hallinnoinnista ja säilytysyhteisön toiminnasta aiheutuvat
kulut katetaan hallinnointipalkkiolla. Hallinnointipalkkio vähennetään
päivittäin rahasto-osuuden arvosta (%/365) ja on huomioitu rahaston
tuotossa, eikä sitä veloiteta erikseen. Palkkion suuruus on 1,20 % p.a.

Sijoituksista perittävistä palkkioista ja minimimerkinnöistä voidaan sopia
kokonaisasiakkuus huomioon ottaen.

Muut rahaston maksamat kulut

Rahaston sijoituskohteena olevat toiset sijoitusrahastot perivät Rahastolta
niiden hinnaston mukaiset hallinnointipalkkiot, joiden määrä voi olla enintään
4 % p.a. Rahasto ei lähtökohtaisesti maksa merkintä- tai lunastuspalkkioita
myydessään tai ostaessaan rahasto-osuuksia.

Rahaston TER-luku: 2,37 %
Salkun kiertonopeus: 0,00 p.a.
(Tiedot ajalta 1-12/2010)

TER-luku kuvaa rahaston kokonaiskulujen osuutta rahaston keskimääräisestä
pääomasta prosentteina vuositasolla. Kuluihin lasketaan kuuluvaksi kaikki
rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset tuottosidonnaiset
palkkiot, mutta ei arvopaperien kaupankäyntipalkkioita.

TER = A + B + C + D

A = Rahaston pääomasta veloitettava hallinnointipalkkio
B = Rahaston pääomasta mahdollisesti erikseen veloitettava säilytyspalkkio
C = Rahaston pääomasta mahdollisesti veloitettavat tilinhoito- ja muut
pankkikulut
D = Mahdolliset muut palkkiot joita kyseisen rahastojen sääntöjen mukaan
voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Suomeen rekisteröidyissä
rahastoissa tällaisia kuluja ei kaupankäyntikulujen lisäksi pääsääntöisesti ole.

http://www.evli.com


Erikoissijoitusrahasto Evli Sustainable Climate
1.6.2011

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY, ALEKSANTERINKATU 19 A, PL 1081, 00101 HELSINKI, WWW.EVLI.COM

Rahasto-osuusrahastoista ilmoitetaan ensisijaisesti nk. synteettinen TER-luku.
Synteettinen TER-luku on seuraavien lukujen suhde:

TER-luvun mukainen rahaston toimintakustannusten kokonaismäärä, johon
lisätään sijoituskohteena olevien rahastojen aiheuttamat kustannukset
(eli kohderahaston TER-luku painotettuna rahasto-osuusrahaston
sijoitusosuudella) sekä kohderahastojen mahdollisesti perimät merkintä-
ja lunastuspalkkiot. Näin saatu luku jaetaan rahaston keskimääräisillä
nettovaroilla.

Salkun kiertonopeus kuvaa rahaston arvopapereiden vaihtuvuutta tietyllä
ajanjaksolla. Salkun kiertonopeus lasketaan vähentämällä rahaston ostamien
ja myymien arvopapereiden yhteenlasketusta arvosta (X+Y, EUR) rahasto-
osuuksien merkintöjen ja lunastusten yhteenlaskettu arvo (S+T, EUR).
Kiertonopeus on edellä mainittu erotus jaettuna keskimääräisellä rahaston
markkina-arvolla, joka on laskettu päiväkohtaisista markkina-arvoista
viimeisten 12 kuukauden ajalta. Jos kiertonopeus on esimerkiksi 2, rahaston
kaikki arvopaperit ovat keskimäärin vaihtuneet kaksi kertaa tarkasteltavan
ajanjakson aikana.

Salkun kiertonopeus = ((X + Y) - (S + T)) / M x 100

X = Arvopaperien ostot
Y = Arvopaperien myynnit
S = Rahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskut / merkinnät
T = Rahaston rahasto-osuuksien mitätöinnit / lunastukset
M = Nettovarojen keskimääräinen kokonaisarvo

Rahaston toimintaa kuvaavat ajantasaiset tunnusluvut esitetään Internet-
sivuilla www.evli.com\rahastot saatavilla olevassa tietosivussa.

2 Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus

Rahastoyhtiö ottaa vastaan merkintätoimeksiantoja jokaisena pankkipäivänä
kello 9.00 - 16.00 (Suomen aikaa). Rahasto-osuuksien merkintä
toteutetaan sille pankkipäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon,
jona toimeksianto on vastaanotettu ja merkintäsumma on Rahastoyhtiön
tai Rahaston käytettävissä kello 14.00 mennessä (Suomen aikaa) edellyttäen,
että Rahastoyhtiölle on toimitettu vaaditut tiedot merkinnän suorittajasta
ja tämän henkilöllisyydestä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot ja
merkintäsummat toteutetaan toimeksiantopäivää seuraavalle pankkipäivälle
vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä
suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli sille ei ole toimitettu
vaadittuja tietoja merkinnän toteuttamiseksi. Rahasto-osuuksia ei voi
merkitä sellaisina suomalaisina pankkipäivinä, jolloin Rahaston tai sen
sijoituskohteiden arvoa ei voida ulkomaisista pyhä tai pankkivapaapäivistä
johtuen tarkasti määritellä. Tiedot päivistä, jolloin merkintää tai merkintä-
toimeksiantoa ei ole mahdollista tehdä on saatavissa Rahastoyhtiöstä.

Rahasto-osuus on lunastettavissa jokaisena pankkipäivänä. Lunastus
toteutetaan lunastuspäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon
edellyttäen, että lunastustoimeksianto on annettu Rahastoyhtiölle
ennen kello 12.00 (Suomen aikaa) ja että Sijoitusrahastolla on
lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Kello 12.00 jälkeen ja muina kuin
suomalaisina pankkipäivinä vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan
rahasto-osuuden seuraavan pankkipäivän arvoon. Rahastoyhtiö siirtää
lunastustoimeksiannon toteuttamispäivää myös silloin, kun Rahaston tai sen
sijoituskohteiden arvoa ei voida ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä
johtuen tarkasti määritellä. Tiedot päivistä, jolloin merkintää tai lunastusta
ei ole mahdollista tehdä on saatavissa rahastoyhtiöstä. Rahasto joutuu
lunastuksen yhteydessä myymään omistamiaan arvopapereita, mistä
johtuen rahastoyhtiö voi maksaa lunastussuorituksen vasta useamman
pankkipäivän kuluttua sen jälkeen, kun lunastustoimeksianto on toteutettu.
Lunastustoimeksiannon toteuttaminen voi kestää markkinatilanteesta ja
kohdemarkkinoiden likviditeetistä johtuen enintään kaksi viikkoa.

Rahastoyhtiö voi jättää merkinnän tai lunastuksen toteuttamatta, mikäli
asiakasta ei ole pystytty tunnistamaan sijoitusrahastolain edellyttämällä
tavalla. Rahastoyhtiöllä on oikeus, osuudenomistajien edun sitä vaatiessa,
väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset

3 Rahasto-osuuksien tuotonjako

Rahastossa on sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta
tuottoa vaan kaikki tuotot sijoitetaan rahaston sijoitusstrategian mukaisesti
edelleen.

Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksille jaettavasta
vuotuisesta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuottona jaetaan vähintään neljä
(4) prosenttia tuotto-osuuden arvosta rahastoyhtiön yhtiökokouspäivänä.
Tuotto-osuuksille jaettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta
rahaston pääomasta ja maksetaan osuudenomistajan pankkitilille
rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rekisteritietojen mukaisesti viimeistään
yhden kuukauden kuluttua yhtiökokouksesta.

Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen, mistä johtuen tuotonjako ei ole sidottu
rahaston tilikauteen eikä viimeksi päättyneen tai aikaisempien tilikausien
tulokseen. Rahaston tuotonjako vaikuttaa vähentävästi tuotto-osuuden
arvoon, minkä seurauksena rahasto-osuuden arvo saattaa laskea alle sen
merkintähinnan.

4 Rahasto-osuuden arvon julkistaminen

Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaisena pankkipäivänä ja julkaistaan
rahastoyhtiön Internet-sivuilla www.evli.com.

5 Sijoitusrahaston ja osuudenomistajan verotus
(Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö)

Yleistä

Osuudenomistaja voi saada luovutusvoittoa rahasto-osuuksien myynnin
(lunastus) yhteydessä. Luovutusvoitto on lunastushinnan ja merkintähinnan
erotus. Rahasto-osuuden arvo voi myös laskea. Mikäli rahasto-
osuuksia myydään niiden merkintähintaa alemmasta hinnasta, muodostuu
osuudenomistajalle luovutustappiota. Rahaston tuotto-osuuksille maksetaan
vuotuista tuottoa, joka on veronalaista pääomatuloa. Rahaston
vaihtaminen toiseen rahastoon käsitellään lunastuksena ja merkintänä,
joka realisoi mahdollisen luovutusvoiton tai -tappion verotuksen.
Rahastosarjan vaihtaminen tuotto-osuudesta kasvuosuuteen tai päinvastoin
ei verotuskäytännön mukaisesti realisoi verotusta.

Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä eivätkä ne maksa veroa
luovutusvoitoista, Suomesta saaduista osingoista tai korkotuloista. Ulkomailta
saaduista osinko- tai korkotuloista Rahasto maksaa asianomaiseen maahan
verosopimuksen mukaisen lähdeveron.

Rahastojen tuotot verotetaan pääomatuloina

Vuotuinen tuotto sekä rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä mahdollisesti
syntyvä luovutusvoitto ovat pääomatuloja, joista rahasto-osuudenomistajalta
peritään 28 prosentin vero.

Ennakonpidätys

Tuotto-osuuksille jaetusta vuotuisesta tuotosta rahastoyhtiö perii veron
suoraan ennakonpidätyksenä tuotonmaksun yhteydessä. Rahasto-osuuksien
lunastuksesta syntyvistä luovutusvoitoista ei peritä ennakonpidätystä.

Veroilmoitus

Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain Suomen
veroviranomaisille. Rahasto-osuuksien myynti ja siitä saatava luovutusvoitto
tai -tappio tulee kuitenkin ilmoittaa itse. Rahasto-osuuksien myynnistä
saatava luovutusvoitto voidaan laskea kahdella tavalla - joko
laskemalla todellinen luovutusvoitto tai käyttämällä hankintameno-
olettamaa. Todellinen luovutusvoitto lasketaan vähentämällä rahasto-
osuuksien lunastushinnasta niiden merkintähinta sekä hankinnasta ja
myynnistä aiheutuneet kulut. Todellisen luovutusvoiton ilmoittamisen
sijaan voidaan käyttää hankintameno-olettamaan perustuvaa laskelmaa.
Tällöin luovutusvoittoa laskettaessa lunastushinnasta vähennetään todellisen
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merkintähinnan asemasta hankintameno-olettama. Mikäli rahasto-osuudet
on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 prosenttia
lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien osalta
hankintameno-olettama on 40 prosenttia lunastushinnasta. Hankintameno-
olettamaa käytettäessä ei voida vähentää mahdollisia kuluja, kuten merkintä-
tai lunastuspalkkiota.

Lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyneen luovutustappion voi
vähentää verovuoden ja kolmen sitä seuraavan vuoden aikana saaduista
myyntivoitoista.

Luovutusvoitot eivät kuitenkaan ole veronalaista tuloa, jos verovuonna
luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään
1  000 euroa. Verovuonna syntyneet luovutustappiot eivät puolestaan ole
vähennyskelpoisia, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut
luovutushinnat ovat enintään 1  000 euroa ja samalla verovuonna
luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000
euroa. Mainittuja 1  000 euron rajoja laskettaessa otetaan huomioon
myös muut luovutukset kuin rahasto-osuuksien lunastukset, ei kuitenkaan
tavanomaisen koti-irtaimiston tai siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen
käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia tai luovutuksia, josta saatu
voitto on säädetty verovapaaksi.

Myytäessä eri aikoina hankittuja rahasto-osuuksia määräytyy myytyjen
osuuksien hankintahinta siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan
luovutetuiksi ensiksi, ellei verovelvollinen muuta näytä.

Muut tiedot

Lähdeverolain mukaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta
sijoitusrahaston jakamasta tuotosta peritään 28 prosentin lähdevero, ellei
verosopimuksissa ole sovittu alemmasta verokannasta. Rahasto antaa tuoton
maksusta vuosi-ilmoituksen veroviranomaisille. Luovutusvoitoista ei peritä
lähdeveroa vaan ne verotetaan saajan asuinvaltiossa.

Yksittäisten sijoittajien saamien tuottojen tai luovutusvoittojen verotus
määräytyy sen mukaan, minkä maan verolakeja häneen sovelletaan. Mikäli
sijoittaja on epävarma verotuksellisesta asemastaan, tulee hänen ottaa
yhteyttä veroneuvontaa tarjoaviin asiantuntijoihin.

III MUUT TIEDOT

1 Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi ja sen salkunhoidosta vastaa Evli-Rahastoyhtiö Oy, joka
on valtiovarainministeriön ja Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssivalvonta)
myöntämillä toimiluvilla sijoitusrahasto- ja omaisuudenhoitotoimintaa
harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö. Rahastoyhtiön
kotipaikka on Helsinki.

2 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet

Rahastoyhtiö voi käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa
ulkopuolisia hallinnointi- ja neuvontapalveluita, kuten salkunhoito-,
kirjanpito-, tietotekniikka- sekä merkintä- ja lunastustoimeksiantojen
vastaanottamispalveluita.

Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanottaa Evli
Pankki Oyj.

3 Tilintarkastajat

Rahaston varsinaisina tilintarkastajina toimivat KPMG Oy Ab (päävastuullinen
tilintarkastaja Marcus Tötterman KHT) ja Tiia Kataja KHT* sekä
varatilintarkastajina Paula Pasanen KHT ja Timo Nummi KHT*.
* Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja.

4 Valvova viranomainen

Rahastoyhtiötä ja Rahastoa valvoo Finanssivalvonta, PL 103 (Snellmaninkatu
6), 00101 Helsinki.

5 Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Evli Pankki Oyj.

6 Etämyyntiä koskevat lisätiedot

Nämä tiedot on annettu Suomen kuluttajasuojalain 6 a -luvun mukaisesti.
Rahastoon liittyvät tiedot ja palvelu annetaan Suomessa suomen ja ruotsin
kielellä.

Peruuttamisoikeus

Osuudenomistajalla tai osuudenomistajaksi aikovalla ei lain mukaan ole
oikeutta peruuttaa rahastotoimeksiantoja.

Oikeussuojakeinot

Mikäli Rahastoyhtiön ja osuudenomistajan välille syntyy rahastosijoitukseen
perustuvia erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea neuvotteluilla, voi
osuudenomistaja saattaa asian Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi.
Lisätietoja menettelytavoista saa Arvopaperilautakunnasta, Porkkalankatu 1,
00180 Helsinki, www.arvopaperilautakunta.fi.

Rahastosijoituksesta aiheutuvat riitaisuudet voidaan käsitellä myös sen
Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
osuudenomistajalla on asuinpaikka. Mikäli osuudenomistajalla ei ole
asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Rahastoyhtiön yhteystiedot

Evli-Rahastoyhtiö Oy
Aleksanterinkatu 19 A, PL 1081, 00101 Helsinki
Y-tunnus 0744659-0
Puhelinvaihde (09) 476 690
Telefaksi (09) 622 5171
Internet www.evli.com

Sijoittajapalvelu:
Puhelin 0203 20 555*
Telefaksi (09) 4766 9353

Sijoitusrahaston rahastoesite, säännöt, vuosikertomus sekä puolivuosi- ja
neljännesvuosikatsaukset ovat saatavissa maksutta Internetistä www.evli.com,
rahastoyhtiöstä sekä merkintäpaikoista.

Tätä esitettä, sen liitteitä eikä näissä olevia tietoja saa julkistaa Yhdysvalloissa
eikä toimittaa Yhdysvaltain kansalaisille tai Yhdysvalloissa asuville. Evli-
Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja ei ole rekisteröity eikä niitä
rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of
1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen
kansalaisille, Yhdysvaltalaisille yhtiöille tai niiden lukuun. Evli-Rahastoyhtiö
Oy:tä ei ole rekisteröity vuoden 1940 sijoituspalveluyrityslain (Investment
Company Act of 1940) mukaisesti.

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min ja
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min (sis. alv 23 %).
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