
SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

F EUR -lajin kasvuosuudet (ISIN:IE00BGHH8F66), Granahan US Focused Growth Fund (”rahasto”),
joka on Granahan Funds Plc:n (”yhtiö”) alarahasto

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle 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.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston tavoitteena on pitkän aikavälin pääomankasvu sijoittamalla
rajalliseen määrään pieniä, dynaamisia ja kestäviä kasvuyhtiöitä, sekä
Russell 2000 Growth Index -indeksin (”indeksi”) ylittävä kehitys.

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti sellaisten pienten yhtiöiden osakkeisiin,
jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa tai joilla on merkittävät liikesuhteet
Yhdysvaltojen kanssa. Rahaston varat sijoitetaan tyypillisesti noin
40 yhtiön arvopapereihin eri toimialoille, joihin sisältyvät teknologia-,
internet-, kuluttaja- ja liiketoimintapalvelut. Enintään 7 prosenttia
rahaston varoista voi sijoitushetkellä olla sijoitettuina yksittäiseen
arvopaperiin, ja tämä osuus voi arvopaperin hankinnan jälkeen kasvaa
enintään 10 prosenttiin rahaston varoista arvopaperin arvonnousun
myötä.

Granahan Investment Management, Inc (”salkunhoitaja”) analysoi
sijoituskohteiden potentiaalisen vaikutuksen rahastoon sekä ennen
sijoittamista että jatkuvaluonteisesti käyttäen riski/hyöty- ja sijoituksen
odotettu tuotto -menetelmiä. Salkunhoitaja pyrkii sijoittamaan
osakkeisiin, joihin liittyy kestävän kasvun ominaisuuksia ja jotka
tarjoavat parhaan potentiaalin pitkäaikaiselle, indeksin ylittävälle
arvonkehitykselle. Kestävän kasvun ominaisuuksia ovat mm.
arvopaperien pitkän aikavälin mahdollisuudet markkinoilla, vahva
kilpailuasema ja asiakasarvolupaus, vahva taloudellinen asema ja
kassavirta sekä johtoryhmä, jonka salkunhoitaja uskoo voivan ylläpitää
nämä ominaisuudet pitkällä aikavälillä.

Kasvuosuuslajien saamat tuotot kerrytetään kuluilla vähennettyinä ja
sijoitetaan uudelleen rahaston nettovaroihin.

Sijoittajat voivat lunastaa osuuksia kaikkina sellaisina arkipäivinä (eli
muina päivinä paitsi lauantaina, sunnuntaina ja yleisinä vapaapäivinä),
jotka ovat pankkipäiviä Dublinissa ja New Yorkissa.

Rahastoa koskevan liitteen kohdissa ”Sijoitustoiminnan tavoite”
(Investment Objective) ja ”Sijoituspolitiikka” (Investment Policies) on
täydelliset tiedot sijoitustavoitteesta ja sijoituspolitiikasta.

Suositus: Rahasto sopii pitkäaikaiseksi sijoitusvaihtoehdoksi.

Osakkeet: Yhtiön omistusosuutta kuvaavia arvopapereita, joihin luetaan
osakkeet, amerikkalaiset talletustodistukset (ADR) ja globaalit
talletustodistukset (GDR). ADR- ja GDR-talletustodistusten kautta
sijoittajat voivat ostaa ulkomaisten yhtiöiden arvopapereita ilman rajat
ylittävään osakekauppaan liittyviä riskejä. ADR- ja GDR-
talletustodistuksista maksetaan tavallisesti osinkoa, ja niitä kohdellaan
samalla tavalla kuin kantaosakkeita.

Pienet yhtiöt: Yhtiöitä, joiden markkina-arvo on ostohetkellä Russell 2000
Growth Index -indeksin vaatimusten mukainen.

Riski-hyötyprofiili

Rahasto kuuluu luokkaan 6, koska se sijoittaa ensisijaisesti markkina-
arvoltaan pienempien yhtiöiden osakkeisiin ja osakkeiden kaltaisiin
instrumentteihin, joiden hintavaihtelut ovat tyypillisesti suurempia kuin
markkina-arvoltaan suurempien yhtiöiden vastaavien arvopapereiden
hintavaihtelut.

Riski-indikaattori on laskettu käyttäen simuloituja tietoja, eikä se
välttämättä kuvaa luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. Esitetty
riskiluokitus 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 toista osapuolta,
joka olisi halukas ostamaan omaisuuserän, jonka rahasto haluaa
myydä, mikä saattaa vaikuttaa rahaston kykyyn vastata saamiinsa
lunastuspyyntöihin.

Varojen säilytykseen liittyvä riski: Rahaston varojen säilyttämisestä
vastaavan säilytysyhteisön tai alisäilyttäjän maksukyvyttömyys,
huolenpitovelvollisuuden laiminlyönti tai virheellinen menettely voi
aiheuttaa rahastolle tappioita.

Pieniin yhtiöihin liittyvä riski: Pienten ja vähemmän tunnettujen
yhtiöiden arvopapereihin sijoittamiseen voi liittyä suurempi riski, koska
näiden yhtiöiden kasvunäkymät ovat epävarmemmat, niiden
osakkeiden likviditeetti on alhaisempi (ks. likviditeettiriski), ja ne ovat
herkempiä taloudellisten olosuhteiden muutoksille.

Osakesijoituksiin liittyvä riski: Osakesijoitukset altistuvat suuremmille
markkina-arvon vaihteluille kuin muut omaisuuslajit johtuen useista eri
tekijöistä kuten yhtiön liiketoiminnan suorituskyvystä, sijoittajien
käsityksistä, osakemarkkinoiden trendeistä ja yleisistä taloudellisista
olosuhteista. Tämä voi vaikuttaa vastaavasti rahaston substanssiarvoon.

Vastapuoliriski: Osapuoli, jonka kanssa rahasto solmii arvopapereita
koskevia sopimuksia, voi laiminlyödä velvollisuutensa tai joutua
konkurssiin, mikä altistaa rahaston tappioille.

Keskittymisriski: Rahaston sijoitukset saattavat olla keskittyneet pieneen
määrään yhtiöitä ja toimialoja, mikä voi aiheuttaa suurempia
hintavaihteluita kuin jos rahasto sijoittaisi suurempaan määrään yhtiöitä ja
toimialoja.

Valuuttariski: Valuuttakurssien muutokset voivat laskea tai nostaa
rahaston muiden kuin Yhdysvaltain dollarin määräisten sijoituskohteiden
arvoa. Salkunhoitaja ei suojaa rahastoa näiltä riskeiltä.

Osuuslajin valuuttariskit: Osuuslajin valuutan ja Yhdysvaltain dollarin
välisen valuuttakurssin muutokset voivat vaikuttaa suojaamattomien
osuuslajien arvonkehitykseen.

Operatiivinen riski: Inhimilliset virheet, järjestelmä- tai prosessiviat,
puutteelliset menettelytavat ja riittämätön valvonta voivat aiheuttaa
rahastolle merkittäviä tappioita.

Yhtiön rahastoesitteen osiossa ”Sijoitusriskit ja erityiset näkökohdat”
(Investment Risks and Special Considerations) on lisätietoa näistä 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 –

Lunastuspalkkio –

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

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,60 %

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen
palkkio

–

Vaihtopalkkio Enintään 3 %

Juoksevien kulujen määrä perustuu Granahan Investment
Management, Inc:n antamaan sitoumukseen pitää kulujen
vuotuinen enimmäismäärä 1,60 prosentissa. Tämä sitoumus
voidaan kumota ilmoittamalla asiasta etukäteen osuudenomistajille.
Se ei sisällä sijoitussalkun maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi
toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien ostamisesta tai myymisestä
maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

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

Lisätietoa kuluista on yhtiön rahastoesitteen ja rahastoa koskevan
liitteen osiossa ”Kulut ja palkkiot” (Fees and Expenses). Mainitut
asiakirjat saa rahaston hallinnoijalta RBC Investor Services Ireland
Limitediltä (”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 25. lokakuuta 2018.

25272148.2

Koska F EUR -lajin kasvuosuuksien aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä ei ole tietoja koko kalenterivuodelta, tiedot ovat

riittämättömiä, jotta sijoittajat voisivat niiden perusteella saada hyödyllistä osviittaa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

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

Osuuden tämänhetkisen hinnan, lisätietoa rahastosta (myös
voimassa olevan rahastoesitteen ja koko yhtiötä varten laaditun
tuoreimman tilinpäätöksen) sekä tietoa rahaston muista
osuuslajeista ja yhtiön muista alarahastoista saa maksutta
englannin kielellä osoitteesta www.granahanfunds.com tai
hallinnoijalta.

Rahasto on Irlannin verolainsäädännön alainen, mikä voi vaikuttaa
rahaston sijoittajan henkilökohtaiseen verotusasemaan.

Rahasto on yhtiön alarahasto. Yhtiö on Irlannin lain mukaisesti
perustettu sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on erilliset
vastuut. Tämä tarkoittaa, että jos yhtiö perustaa muita
alarahastoja, kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat
lakisääteisesti erillisiä, eikä niitä voi käyttää yhtiön muiden
alarahastojen vastuiden kattamiseen.

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 tällaisiin osuuslajeihin
tai alarahastoihin sijoittamista koskevien vaatimusten mukaisesti.
Lisätietoa on yhtiön rahastoesitteen osiossa ”Osuuksien vaihto”
(Conversion of Shares).

Yhtiön palkkiokäytännön, johon sisältyvät kaikki vaaditut tiedot, saa
verkko-osoitteesta www.granahanfunds.com tai maksuttomana
paperikopiona pyynnöstä salkunhoitajalta.


