AVAINTIETOESITE
Tässä asiakirjassa on sijoittajan 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.

Mirae Asset Korea Equity Fund (”rahasto”)
Mirae Asset Global Discovery Fund -yhtiön alarahasto
Rahaston riippumaton salkunhoitaja on FundRock Management Company S.A.

I-osuuslaji - Pääomitus: USD
ISIN: LU0336295596

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Tavoite - Rahasto tavoittelee pitkäaikaista kasvua sijoittamalla
pääasiassa Koreassa sijaitsevien tai merkittävää osaa
liiketoiminnastaan harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Kohderyhmä - Rahasto on suunniteltu sijoittajille, jotka tavoittelevat
pääoman pitkäaikaista kasvua aktiivisesti hoidetusta salkusta.

Rahastoa hoidetaan aktiivisesti vertaamalla sitä KOSPI Index rahastoon ("viiterahasto"), jonka se pyrkii päihittämään. Mitään
rajoituksia ei ole asetettu sille, missä määrin rahaston salkku voi poiketa
viiterahaston salkusta.

Osingot - Tästä osuuslajista ei jaeta eikä makseta osinkoja
osuudenomistajille.

Kuten yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteessä todetaan ja kuvaillaan,
rahasto voi käyttää johdannaisia (kuten indeksifutuureita ja
valuutanvaihtosopimuksia) sekä käyttää erilaisia tekniikoita ja
instrumentteja ainoastaan tehokkaaseen salkunhoitoon ja suojaukseen.

Muiden rahastojen yksiköihin tai osuuksiin tehdyt sijoitukset saavat olla
yhteensä enintään 10 % rahaston substanssiarvosta.

Merkintä/Lunastus/Vaihto - Sijoittajat voivat ostaa, myydä ja vaihtaa
rahaston osuuksia jokaisena Luxemburgin pankkipäivänä.

Rahaston perusvaluutta on USD.

(Sijoitustavoitteet ja periaatteet ilmoitetaan kokonaisuudessaan
rahastoesitteen kohdassa Mirae Asset Korea Equity Fund .)

Riski-tuottoprofiili
Kehittyvien markkinoiden riski - Kehittyville markkinoille sijoittamiseen
liittyy suurempi riski (esim. suuremmat hinnanvaihtelut) kuin
kehittyneisiin markkinoihin. Jotkut sijoituksista saattavat olla alttiita
likviditeetin puutteelle, joka tekee niistä vaikeita ostaa tai myydä
lyhyessä ajassa.
Luokitus perustuu historiallisiin tietoihin ja osuuslajin hinnanvaihteluihin
(volatiliteettiin), eikä se välttämättä anna viitteitä tulevista riskeistä.
Ilmoitetun riskiluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, luokitus voi
vaihdella ajan myötä.

Operatiivinen riski - Hallinnollisista ongelmista tai maksuongelmista
johtuva kyvyttömyys toimeenpanna arvopaperien ostoja tai myyntejä
ajallaan saattaa johtaa mahdollisen tuoton menettämiseen tai eitoivottuihin tappioihin.

Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Vastapuoliriski - Rahasto voi altistua tappioille, jos esimerkiksi jokin
varojen säilytyspalveluita tarjoava instituutio tai johdannaisten tai
muiden instrumenttien vastapuoli on maksukyvytön.

Tämä osuuslaji kuuluu riskiluokkaan 6, koska se sijoittaa osakkeisiin ja
osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden hinnat voivat vaihdella
merkittävästi päivästä toiseen eri tekijöiden seurauksena.
Seuraavat olennaiset riskit eivät ehkä näy riittävän hyvin riskituottoluvussa:
Rahaston pääoma ei ole taattu, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea.
Sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa
rahamäärää. Lisäksi rahasto saattaa olla altis seuraaville riskeille:
Markkinariski - Rahasto sijoittaa osakkeisiin tai osakesidonnaisiin
arvopapereihin, joiden arvo voi nousta tai laskea useista syistä, jotka
vaikuttavat yksittäisiin yhtiöihin ja paikallisiin tai maailmanlaajuisiin
osakemarkkinoihin.

Vaihtokurssiriski - Valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston
sijoitusten arvoon haitallisesti.
Yhteen maahan keskittymisen riski - Rahasto sijoittaa pääasiassa
Korean osakemarkkinoille ja voi siten altistua maakohtaisille riskeille,
minkä seurauksena rahasto voi olla volatiilimpi kuin laajemmin
hajautetut rahastot.
Johdannaisriski - Johdannaiset ovat monimutkaisia instrumentteja,
joiden tuotto ja arvo liittyvät suoraan kohde-etuuksien tuottoon tai
arvoon ja heilahtelevat kyseisten kohde-etuuksien markkinoiden
mukana. Mitään takuuta ei anneta siitä, että johdannaisten käytön
tavoite saavutettaisiin. Johdannaisten käyttö voi heiluttaa rahaston
substanssiarvoa suuresti.
(Rahastoon liittyvät riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti rahastoesitteen
kohdassa ”Risk Factors” .)
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Rahaston kulut
Näillä veloituksilla maksetaan rahaston juoksevat kulut, mukaan lukien
markkinointi ja jakelu. Ne vähentävät yleisesti sijoituksen kasvua.
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Kertamaksut esitetään enimmäismäärinä. Joissakin tapauksessa
maksut voivat olla pienempiä. Tietoja todellisista maksuista saa
rahoitusneuvojalta tai jakelijalta.

Merkintäpalkkio

Korkeintaan 1,00%

Mikäli sijoittaja harjoittaa liiallista kaupankäyntiä, toimeksiannoista
peritään 4 prosentin palkkio.

Lunastuspalkkio

Korkeintaan 1,00%

Vaihtopalkkio

1,00%

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan
veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut

Juoksevia kuluja esittävä luku on vain arvio. Tämä luku voi vaihdella
vuosittain. Se ei sisällä salkun kaupankäyntikuluja, paitsi säilytyspankin
veloittamat maksut ja kohde-etuutena olevan yhteissijoitusyrityksen
veloittamat merkintä-/lunastusmaksut. Yhteissijoitusyrityksen kunkin
tilikauden vuosikertomuksessa kerrotaan toteutuneet kulut.
(Rahaston kulut on kuvattu yksityiskohtaisesti rahastoesitteen kohdassa
”Palkkiot, maksut ja kulut” .)

7,11%

Rahastosta erityisiss tilanteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio

Ei sovelleta

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei anna viitteitä tulevista tuloksista.
Aiemmassa tuotto- tai arvonkehityksessä on otettu huomioon kaikki
rahaston kulut.
Osuuslajin arvo lasketaan USD.
Rahasto käynnistettiin 22 heinäkuuta 2008. Tämä osuuslaji laskettiin
liikkeeseen 2 syyskuuta 2008. Tällä osuuslajilla ei ole ollut lainkaan
osuudenomistajia 5 lokakuuta 2020 jälkeen.
Koska rahastoa hoidetaan aktiivisesti, ei tämän osuuslajin tuoton ole
tarkoitus seurata viiteindeksin tuottoa.

Käytännön tiedot
Rahaston säilytysyhteisö on Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Tämän rahaston varat on erotettu yhteissijoitusyrityksen muiden
alarahastojen varoista. Rahastoesite ja kausiraportit laaditaan kuitenkin
koko yhteissijoitusrahastolle.
Lisätietoja yhteissijoitusrahastosta, englanninkielisen kappaleen
rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksista saa
maksutta hallintoyhtiöltä eli Citibank Europe plc:ltä, Luxembourg
Branch, at 31 Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Luxemburg tai
osoitteesta https://www.am.miraeasset.eu/fund-literature/.
Muita käytännön tietoja:
Osuuksien viimeisimmät kurssit saa hallintoasiamieheltä normaalina
toimistoaikana, ja ne julkaistaan päivittäin osoitteessa
https://www.am.miraeasset.eu/.
Osuudet voi vaihtaa yhteissijoitusyrityksen jonkin alarahaston osuuksiin,
jos vaihto täyttää tietyt rahastoesitteessä mainitut ehdot. Tästä voidaan
veloittaa maksu. Lisätietoja vaihtamisesta on rahastoesitteen kohdassa
Osuuksien vaihto .

Tämä rahasto on Luxemburgin verolakien ja asetusten alainen.
Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksiin.
Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi.
Mirae Asset Global Discovery Fund voidaan saattaa vastuuseen vain
sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen
kanssa.
Rahastoyhtiö on määrittänyt palkitsemisperiaatteet ja noudattaa niitä
UCITS V -direktiivin periaatteiden sekä sovellettavien lakien ja
asetusten määräysten mukaisesti. Tiedot hallintoyhtiön tämänhetkisestä
palkitsemiskäytännöstä, muun muassa kuvaus palkkioiden ja etujen
laskentatavoista sekä tiedot siitä ketkä henkilöt vastaavat näiden
palkkioiden tai etujen myöntämisestä ja ketkä kuuluvat
palkitsemiskomiteaan, ovat saatavilla osoitteesta
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. Palkitsemiskäytännön
saa veloituksetta paperilla pyytämällä sitä hallintoyhtiön rekisteröidystä
toimipaikasta.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo CSSF.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 18/02/2022.
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