Sijoittajan avaintiedot
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.
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Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Luokitus: Tavanomainen vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto
Ostaessanne AMUNDI 3 M - I osuuslajin rahasto-osuuksia sijoitatte rahamarkkinainstrumentteihin, joiden määräaika on korkeintaan kaksi
vuotta.
Tavoitteena on tarjota sijoittajille vertailuindeksinä käyttämänsä pääomitetun Eonian (euroalueen päivittäin laskettavan yliyön viitekoron) ylittävä
tuotto juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen.
Rahamarkkinoiden tuoton ollessa negatiivinen rahaston tuotto voi kuitenkin olla heikompi. Lisäksi rahaston tuotto voi juoksevien kulujen
vähentämisen jälkeen olla alhaisempi kuin pääomitetun Eonian tuotto.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi varainhoitotiimi valitsee euron tai muun valuutan määräisiä korkealaatuisia rahamarkkinainstrumentteja
huomioiden myös niiden jäljellä olevan juoksuajan. Arvopaperit valitaan ennalta määritetyistä sijoituskohteista sisäisen arvostuksen ja
riskiarvioinnin perusteella. Näiden instrumenttien luottolaadun arvioimiseksi rahastoyhtiö voi hyödyntää hankinnan aikana (mutta ei
yksinomaisesti) sellaisten tunnettujen luottoluokitusyhtiöiden investment grade kategorian luottoluokituksia, joita se pitää soveltuvimpina. Yhtiö
huolehtii kuitenkin siitä, että se välttää automaattisen riippuvuuden näistä luottoluokituksista arvopapereiden koko omistusajan.
Valuuttamääräiset arvopaperit on suojattu kokonaan valuuttariskin varalta.
Tästä poiketen yhteisökohtainen kiintiö voidaan nostaa viidestä prosentista 100 prosenttiin yhteissijoitusyrityksen varallisuudesta siinä
tapauksessa, että rahasto sijoittaa erilaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana ovat erikseen tai yhdessä tietyt
valtiolliset, valtionkaltaiset tai Euroopan unionin yhteisöt 14. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2017/1131 mukaisesti.
Rahasto voi suorittaa arvopapereiden tilapäisiä hankinta- ja luovutustransaktioita. Futuureita voidaan käyttää suojaustarkoitukseen.
Sijoitusrahastoa hallinnoidaan aktiivisesti. Indeksiä käytetään jälkikäteen tuottojen vertailuindeksinä. Rahaston hallinnointistrategia on
harkinnanvarainen, eikä indeksi aseta sille rajoituksia.
Rahaston sijoituksista saadut nettotuotot ja pääomavoitot sijoitetaan uudelleen vuosittain.
Osuuksien takaisinmaksua voi pyytää joka päivä, takaisinostotransaktiot tapahtuvat päivittäin.
Sijoituksen suositeltu kesto on yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen.
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Sijoitusrahaston riskitaso heijastaa pääasiassa riskiä eurorahamarkkinoilla,
jonne varat on sijoitettu.
Numeerisen riski-indikaattorin laskuun käytetyt historialliset tiedot eivät ole
luotettava indikaatio yhteissijoitusyrityksen tulevasta riskiprofiilista.
Rahastoon liittyvä riskiluokitus ei ole taattu ja se voi muuttua ajan myötä.
Alinkaan riskiluokitus ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Alun perin sijoitetulle pääomalle ei ole mitään takuuta.
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Seuraavia yhteissijoitusyritystä koskevia riskejä ei ole otettu
huomioon indikaattorissa:
Luottoriski: edustaa liikkeellelaskijan maksukyvyn äkillistä
heikkenemistä tai sen konkurssia.
Vastapuoliriski: edustaa riskiä siitä, ettei arvopaperikaupan
vastapuoli selviydy salkkua kohtaan olemassa olevista
velvoitteistaan.
Jokainen näistä riskeistä voi saada aikaan salkun nettoarvon
laskun.
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Kulut
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään yhteissijoitusyrityksen toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten maksamiseen.
Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.
Mainitut
merkintäja
lunastuspalkkiot
ovat
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
enimmäismääriä. Tietyissä tapauksissa todelliset kulut
Merkintäpalkkio
Ei peritä
voivat olla pienempiä - lisätietoja saat rahoitusneuvojaltasi.
Lunastuspalkkio
Ei peritä
Juoksevat kulut perustuvat edellisen, 29. maaliskuuta
Palkkiot on ilmoitettu enimmäismäärinä, jotka pääomasta voidaan veloittaa kuluina
2019 päättyneen tilivuoden lukuihin. Tämä prosenttiluku voi
ennen varojen uudelleensijoitusta (merkintä) tai takaisinmaksua (lunastus).
vaihdella vuodesta toiseen. Se ei sisällä:
Sijoitusrahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
tuottosidonnaisia palkkioita,
välityspalkkioita lukuun ottamatta merkintä- ja
Juoksevat kulut
0,08 % keskimääräisistä nettovaroista
lunastuspalkkioita, jotka yhteissijoitusyritys maksaa
Sijoitusrahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
ostaessaan tai myydessään muiden sijoitusrahastojen
Tulosperusteinen palkkio
Enintään 30 prosenttia vuodessa viitearvon
osuuksia
ylittävästä tuotosta nk.
viiteomaisuuserämenetelmällä laskettuna
Edellisen tilikauden päättyessä tämä palkkio
vastasi 0,02 % rahaston keskimääräisistä
nettovaroista.
Lisätietoja kuluista, muun muassa tuottosidonnaisten palkkioiden laskentamenetelmästä, on esitetty tämän yhteissijoitusyrityksen rahastoesitteen
osassa ”Kulut ja palkkiot”. Rahastoesite on saatavilla pyynnöstä hallinnointiyhtiöstä.
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Tuottotaso vaihtelee ajan myötä eikä aiempi tuotto ole tae tulevasta.
Kaaviossa esitetetyt vuotuiset arvonmuutokset on laskettu ottaen
huomioon kaikki rahaston vähentämät kulut.
Rahaston viitevaluutta on euro (EUR).
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Käytännön tiedot
Säilytysyhteisö: CACEIS Bank.
Lisätietoja yhteissijoitusyrityksestä:
Viimeisin rahastoesite ja viimeisimmät kausittaiset julkaisut sekä kaikki
muut käytännön tiedot ovat saatavilla maksutta hallinnointiyhtiöstä.
Hallinnointiyhtiön palkkiopolitiikkaa koskevat ajantasaiset tiedot ovat
saatavilla maksutta sen verkkosivustolta tai kirjallisesta pyynnöstä
hallinnointiyhtiöltä.
Palkkiopolitiikassa kuvataan muun muassa tiettyjen työntekijäryhmien
palkkioiden ja etujen laskentamenetelmät, palkkioiden myöntämisestä
vastaavat elimet ja palkkiokomitean kokoonpano.

Rahasto-osuuksien arvot ovat saatavilla pyynnöstä hallinnointiyhtiöstä,
verkkosivuilta
osoitteesta
www.amundi.com,
markkinoijien
verkkosivuilta sekä julkaistuina useissa kansallisissa tai alueellisissa
päivä- sekä aikakauslehdissä.
Verotus:
Sijoittajan
verolainsäädännöstä
riippuen
yhteissijoitusyrityksen
arvopapereiden omistamisesta aiheutuvat mahdolliset pääomavoitot ja
tuotot voivat joutua verotuksen kohteeksi. Suosittelemme, että haette
asiasta lisätietoja yhteissijoitusyrityksen markkinoijalta.
Vastuu:
Amundi Asset Management voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja
tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa yhteissijoitusyrityksen
rahastoesitteen vastaavien osioiden kanssa.
Tämä yhteissijoitusyritys ei ole avoinna Amerikan Yhdysvaltojen
asukkaille tai kenellekään ”yhdysvaltalaiselle henkilölle” (sellaisena kuin
tämä termi on määriteltynä hallinnointiyhtiön verkkosivustolla
www.amundi.com ja/tai sen rahastoesitteessä).
Yhteissijoitusyritys
tarjoaa
muita
osuuksia
tai
osakkeita
rahastoesitteessään määritellyille sijoittajaryhmille.

--------------------------

Yhteissijoitusyritykselle on myönnetty toimilupa Ranskassa, ja sitä valvoo Ranskan rahoitusalan valvontaviranomainen (Autorité des marchés
financiers, AMF).
Hallinnointiyhtiölle Amundi Asset Managementille on myönnetty toimilupa Ranskassa, ja sitä valvoo Autorité des marchés financiers (AMF).
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia 23. maaliskuuta 2020.
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