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Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole 
markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi 
tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta 
sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote
BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF ("rahasto"), Class E EUR ("osuuslaji"), ISIN: LU1916394726, on BlackRock France SAS:n ("salkunhoitaja") 
valmistama. Salkunhoitaja on yhtiö, jonka pääkonttori on Ranskassa, ja sitä valvoo Autorité des Marchés Financiers suhteessa tähän avaintietoasiakirjaan. 
Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.blackrock.com/kiid. Tämä asiakirja on päivätty 10 maaliskuuta 2021.

Varoitus: Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saataa olla vaikea ymmärtää.

En quoi consiste ce produit ?

Tyyppi
Rahasto on alarahasto rahastossa BlackRock Alternative Funds SCA SICAV-RAIF, sijoitusrahastoyhtiössä, jolla on muuttuva osakepääoma (SICAV), joka on 
järjestetty sateenvarjorahastoksi osakeyhtiön (SCA) ja varatun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (RAIF) muotoon ja joka on Luxemburgin lainsäädännön alainen. 
Rahasto on eurooppalainen pitkäaikainen sijoitusrahasto (ELTIF), ja se luokitellaan vaihtoehtoiseksi sijoitusrahastoksi sääntelytarkoituksiin.

Tavoitteet
Rahaston tavoitteena on saavuttaa sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä.
Le Fonds vise à atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille d'actifs en capital-investissement via les co-investissements (les « Co-
Investissements »), outres les investisseurs financiers, stratégiques ou autres tiers (les « Sponsors »). Au moins 60 % du total de l’actif du Fonds seront 
investis dans des Co-Investissements liés à des sociétés dont les activités principales ont lieu en Europe.
Rahasto sijoittaa yhteisinvestointeihin korkojen (mukaan lukien osakesidonnaiset arvopaperit (esim. osakkeet) ja velka-arvopapereiden (esim. osakaslainat) 
kautta hallintayhtiöihin, kumppanuuksiin ja muihin yhteissijoitusvälineisiin (pois lukien yhteissijoitusyritykset). Yhteisinvestoinnit voivat sisältää sijoituksia 
velka-arvopapereihin ja omasidonnaisiin arvopapereihin (riippumatta siitä, ostaako sponsori myös tällaisia arvopapereita), ja rahasto voi myös sijoittaa 
yhteisinvestointeihin toissijaisesti (ts. ostaa korkoja olemassa olevilta sijoittajilta liikkeeseenlaskijan sijaan). Rahasto ei pidä velka- tai muita arvopapereita 
sijoituksissaan, ellei sillä ole hallussaan myös kyseisen sijoituksen osakesidonnaisia arvopapereita.
Rahasto ei pyri hallintoasemaan (eli toimimaan johtavana sijoittajana) sijoituskohteissaan. Sen sijaan rahasto aikoo tehdä sijoituksia yhteisinvestointien 
perusteella yhdessä sellaisten sponsoroiden kanssa, jotka ovat rahaston salkunhoitajan, BlackRock Capital Investment Advisors, LLC, tuntemia tai sen 
kautta aiemmin sijoituksia tehneitä.
Rahasto voi yhteissijoitusten kautta hankkia sijoituksia pääomasijoitusluokkien tai -strategioiden koko kirjossa maailmanlaajuisesti, mukaan lukien ilman 
rajoituksia seuraavat: yritysostot, pääomien uudelleenjärjestely, rakenneuudistus, kasvupääoma, riskipääoma, yksityinen velka ja osakesidonnaiset 
arvopaperit, strukturoitu oma pääoma, paineenalaiset arvopaperit ja velkakirjat, lainat ja mezzanine-rahoitus. Rahasto voi lisäksi tehdä lisäsijoituksia 
likvideihin sijoituksiin, kuten käteisvaroihin, talletuksiin tai rahamarkkinavälineisiin. Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja (ts. sijoituksia, joiden hinta 
perustuu yhden tai useamman kohde-etuuden kehitykseen) vain suojaustarkoituksissa. Rahaston omistavat kiinteätuottoiset arvopaperit voivat olla 
sijoituskelpoisia, sijoituskelpoista heikompia tai luokittelemattomia.
Salkunhoitaja voi oman harkintansa mukaan valita rahaston sijoitukset ELTIF-rajoitusten mukaan, kuten rahaston yksityisiä sijoituksia koskevassa 
muistiossa on kuvattu.
Osakesidonnaisten arvopapereiden hinnat vaihtelevat, ja niihin voivat vaikuttaa osakkeet liikkeeseen laskeneiden yksittäisten yhtiöiden tulokset sekä 
osakemarkkinoiden muutokset ja laajempi taloudellinen ja poliittinen kehitys, ja nämä puolestaan voivat vaikuttaa sijoituksen arvoon.
Sijoituksen tuotto on sidottu suoraan Rahaston omistuksiin vähennettynä kuluilla (katso ”Mitkä ovat kulut?” jäljempänä). Ajanjaksoa, jonka pidät sijoituksesi, 
käsitellään jäljempänä kohdassa "Kuinka kauan sijoitus kannattaa pitää ja voinko ottaa rahat pois aikaisemmin?"

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida
Rahasto on tarkoitettu yksityissijoittajille (i), joilla on tietoa ja/tai kokemusta tämäntyyppisistä tuotteista, (ii) jotka ovat saaneet asianmukaista sijoitusneuvontaa 
ja (iii) jotka kykenevät kantamaan tappiot siihen määrään asti, jonka he ovat rahastoon sijoittaneet. Rahasto ei sovellu piensijoittajille, jotka eivät kykene 
ylläpitämään näin pitkäaikaista ja epälikvidiä sijoitusta. Sijoituksen tähän osuuslajiin tulee olla vähintään 125 000 EUR.

Vakuutusetuudet ja -kulut
Rahasto ei tarjoa mitään vakuutusetuja.

Jakso
Rahasto lopetetaan kymmenen vuoden kuluttua (i) päivästä, joka on 18 kuukautta siitä päivästä, jolloin kolmannen osapuolen sijoittajat on ensimmäisen kerran 
hyväksytty rahastoon tai (ii) aikaisemmin, jos Yleiskumppani niin vapaan harkintansa mukaan päättää. Yleiskumppani voi kuitenkin jatkaa rahaston toimikautta 
enintään kahdella peräkkäisellä yhden vuoden jaksolla. Rahasto voidaan myös milloin tahansa purkaa, jos Rahaston osakkeenomistajat niin päättävät vähintään 75 
%:n ääniosuudella.
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaatori

Vähäinen riski Suuri riski
Riskimittari olettaa, että säilytät tuotetta 10 vuotta. 
Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos myyt 
arvopaperit aikaisin, ja voit saada paljon pienemmän 
tuoton. Et voi rahastaa niitä aikaisin, mutta saatat voida 
myydä ne eteenpäin. Et ehkä pysty myymään tuotteitasi 
helposti tai joudut ehkä myymään hinnalla, joka 
vaikuttaa merkittävästi takaisin saamasi summaan.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna 
muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella 
menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei 
tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.
Olemme antaneet tälle tuotteelle luokittelun 6/7, joka on toiseksi korkein 
riskiluokka. Tämä luokittelu arvioi mahdolliset tappiot tulevasta tuotosta 
korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat 
todennäköisesti maksukykyymme. Luokittelu ei ole taattu ja voi muuttua 
ajan mukana. Se ei ennusta luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. 
Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Ota valuuttariski huomioon. Tämän osuuslajin valuutta voi olla jokin muu kuin oman maasi valuutta. Koska sijoittaja voi vastaanottaa maksuja 
muussa kuin oman maansa valuutassa, valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä 
indikaattorissa.

Varojen säilyttämisestä tai tietyistä tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon 
maksukyvyttömyys voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko 
sijoituksensa.

Jos emme kykene maksamaan sijoittajan saatavia, tämä voi menettää koko sijoituksen.

Tuottonäkymät
Sijoituksen EUR 10 000
Skenaariot n/a vuosi n/a vuotta 10 vuotta

(Suositeltu 
sijoitusjakso)

EUR EUR EUR

Mahdollinen tuotto kulujen jälkeen - - -
Keskimääräinen tuotto vuosittain - - -

Epäsuotuisa Mahdollinen tuotto kulujen jälkeen - - 9 267
Keskimääräinen tuotto vuosittain - - -1,5%

Kohtalainen Mahdollinen tuotto kulujen jälkeen - - 15 605
Keskimääräinen tuotto vuosittain - - 9,0%

Suotuisa Mahdollinen tuotto kulujen jälkeen - - 27 392
Keskimääräinen tuotto vuosittain - - 20,7%

Tämä taulukko näyttää sijoittajan mahdollisesti saaman tuoton seuraavien 10 vuoden aikana eri skenaarioissa, jos sijoitussumma on 10 000 euroa. 
Keskimääräinen tuotto kuvaa arvioitua sijoitetun pääoman vuosittaista sisäistä tuottoprosenttia (IRR).
Skenaariot osoittavat sijoituksen mahdollisen tuoton. Voit verrata niitä muiden tuotteiden skenaarioihin.
Esitetyt skenaariot ovat arvio tulevasta tuotosta, joka perustuu aiempaan näyttöön, eivätkä ne ole tarkka indikaattori. Sijoittajan tuotto vaihtelee 
markkinoiden muutosten ja sijoituksen/tuotteen säilytysajan mukaan.
Tätä tuotetta ei voida lunastaa. Tämä tarkoittaa sitä, että on vaikea arvioida, kuinka paljon saisit takaisin, jos lunastaisit tuotteen ennen suositellun jakson 
päättymistä. Et voi joko lunastaa ennenaikaisesti tai sinulle koituu suuria kustannuksia tai tappioita, jos teet niin.
Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kulut, mutta eivät välttämättä kaikkia kuluja, joita sijoittaja maksaa rahoitusneuvojalle tai jakelijalle. Luvuissa ei 
huomioida sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka myös voi vaikuttaa nettotuottoon.

Mitä tapahtuu, jos BlackRock France SAS ei kykene maksamaan sijoittajalle?
Rahaston varat säilytetään tallessa State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch:ssa ("Tallettaja"). Rahastonhoitajan mahdollinen 
maksukyvyttömyystilanne ei vaikuta rahaston varoihin. Tallettajan tai jonkun sen puolesta toimivan maksukyvyttömyystapauksessa rahasto voi kärsiä 
taloudellisista menetyksistä. Tätä riskiä kuitenkin lieventää jossain määrin se seikka, että tallettaja on lakien ja asetusten mukaan velvollinen erottamaan omat 
varansa Rahaston varoista. Tallettaja on myös velvollinen maksamaan rahastolle ja sijoittajille mahdolliset tappiot, jotka johtuvat muun muassa sen 
laiminlyönnistä, petoksesta tai tahallisesta velvoitteiden laiminlyömisestä (tietyin rajoituksin).
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Mitkä ovat kulut?
Kulut ajan mukaan

Sijoituksen EUR 10 000

Skenaariot Jos lunastat n/a vuosi Jos lunastat n/a vuotta Jos lunastat 10 vuotta

Kokonaiskulut (EUR) - - 2 508

Vaikutus tuottoon (RIY) vuodessa - - 2,51%

Kulujen esittäminen
Tuoton lasku (RIY) näyttää sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutuksen tuottoon. Kokonaiskuluissa huomioidaan kertaluonteiset, jatkuvat ja 
satunnaiset kulut.
Tässä näytettävät kulut ovat itse tuotteen kumuloituvat kulut yhdessä sijoitusjaksossa. Luvuissa sijoituksen oletetaan olevan 10 000 euroa. Luvut ovat 
arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa.
Henkilö, joka myy sinulle tai neuvoo sinua tässä tuotteessa, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, hän antaa sinulle tietoja näistä kustannuksista ja 
näyttää, kuinka kaikki kustannukset vaikuttavat investointiisi ajan myötä.

Kulujen rakenne

Tässä taulukossa näytetään vaikutus tuottoon vuodessa

Kertakulut
Alkukulut 0,05% Sijoitusta tehtäessä maksettavien kulujen vaikutus.*

Loppukulut 0,00% Sijoitusta myytäessä sen maturiteetissa maksettavien kulujen vaikutus.*

Jatkuvat kulut

Salkun tapahtumakulut 0,03%
Sellaisten kulujen vaikutus, joita aiheutuu meidän ostaessamme ja myydessämme 
tuotteen perustana olevia sijoituksia.**

Vakuutuskulut Ei mitään Vakuutussuojan ostamisesta aiheutuvat kulut.

Muut jatkuvat kulut 1,86% Sijoitusten hallinnasta vuosittain veloittamamme kulut.

Satunnaiset kulut
Tuottosidonnaiset palkkiot 0,00% Tuottosidonnaisten palkkioiden vaikutus.

Voitonjako-osuudet 0,57% Voitonjako-osuuksien vaikutus.

Tässä taulukossa näytetään eri tyyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja voi saada suositellun sijoitusjakson päätteeksi, sekä eri 
kulukategorioiden merkitykset.

* Lisätietoja tämänhetkisistä palkkioista (verot mukaan lukien) saat arvopaperinvälittäjältäsi, rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.

** Nämä luvut ovat arvioituja kuluja, jotka usein perustuvat historiallisiin tietoihin, ja siksi sijoittajan maksamat todelliset kulut voivat poiketa niistä.

Kauanko arvopapereita kannattaa säilyttää, ja voinko myydä niitä aikaisin?
Suositeltu sijoitusjakso: vähintään 10 vuotta
Sinun on pysyttävä rahastossa merkintäpäivästä rahaston lopettamiseen asti. Kuitenkin jos olet piensijoittaja, voit peruuttaa merkinnän kahden viikon kuluessa 
merkinnän päättymispäivästä ja saada rahasi takaisin ilman kustannuksia. Sijoittajien tulee siksi varautua sijoittamaan rahansa rahastoon vähintään 10 vuodeksi 
(katso yllä oleva sijoitusjakso). BlackRock ei ole arvioinut tämän sijoituksen sopivuutta henkilökohtaiseen tilanteeseesi. Jos epäilet rahaston sopivuutta tarpeisiisi, 
pyydä ammattilaisen neuvoa sijoitusasiamieheltäsi tai talousneuvojaltasi. RHP on arvio, eikä sitä pidä tulkita takuuksi tai ilmoitukseksi tulevasta tuotosta tai 
riskitasoista.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?
Jos et ole täysin tyytyväinen johonkin saamasi palvelun osaan ja haluat valittaa, sinun on kirjoitettava sijoitusagentillesi tai rahoitusneuvojallesi ja toimitettava 
kopio rahaston omaisuudenhoitajalle osoitteeseen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg, Luxemburgin suurherttuakunta. Sijoittajilla voi myös tietyissä olosuhteissa olla oikeus valittaa AMF:n oikeusasiamiehen virastoon osoitteeseen 
AMF Ombudsman’s Office, 17, Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, Ranska (verkkosivusto: www.amf-france.org/en_US/Formulaires-et-
declarations/Contact?lst_select_form_theme_id=mediation, palvelupiste: (+33) 1 5345 6000, kuluttajien neuvontapuhelin: (+33) 1 5345 6200).

Muut olennaiset tiedot
Tämän asiakirjan uusimman kopion, yksityisiä sijoituksia koskevan muistion, uusimman vuosikertomuksen ja sijoittajille annettavat lisätiedot saat 
sijoitusasiamieheltäsi tai talousneuvojaltasi. Tämän avaintietoasiakirjan sisältämät kustannus-, tuotto- ja riskilaskelmat perustuvat EU-lainsäädännön mukaisiin 
menetelmiin.


