
Avaintietoesite
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat 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 sijoituspää- 
töksensä tietoon perustuen.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa globaalisti 
korollisiin arvopapereihin (valtion- tai yritysvelkakirjoihin), 
rahamarkkinainstrumentteihin ja muihin korkoa tuottaviin 
rahoitusvälineisiin (vakioidut ja vakioimattomat johdannaiset). 
Rahaston tavoitteena on kerätä tuottoa korkosijoituksilla 
riippumatta vallitsevasta korkotasosta tai markkinatilanteesta. 
Sijoitusstrategia perustuu rahaston keston ja luottoriskin 
vaihtelemiseen sen mukaan, mikä arvioidaan parhaaksi 
ratkaisuksi kussakin korkomarkkinatilanteessa. 

Rahaston varojen sijoituskohteet voivat sijaita missä päin 
maailmaa tahansa, joten se voi hyödyntää maantieteellisten 
alueiden välisiä korkotason eroja. Rahasto hyödyntää 
aktiivisesti johdannaisinstrumentteja kasvattaakseen tai 
pienentääkseen korko- ja luottoriskiään. Tehdessään sijoituksia 
muissa valuutoissa kuin eurossa rahasto suojautuu tavallisesti 
valuuttariskiltä, ellei kyseisen valuutan kurssikehityksen 
sinänsä katsota merkitsevän tilaisuutta sijoittaa. Rahaston 
keskimääräinen duraatio pyritään pitämään -5 – +10 vuodessa. 

Rahasto ei toiminnassaan seuraa mitään vertailuindeksiä.

Rahastossa on SEK-määräisiä tuotto-osuuksia. Rahaston 
tavoitteena on vuositasolla maksaa tuottoa 3-5 prosenttia 
tuotto-osuuden arvosta maksuajankohtana. Rahastoyhtiö voi 
vahvistaa tuotto-osuuden prosenttimäärän korkeammaksi 
tai alhaisemmaksi, mikäli se on osuudenomistajien etujen 
mukaista.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat 
lunastaa rahasto-osuutensa 3 vuoden kuluessa.

Rahaston sijoituskohteiden tuotto sijoitetaan edelleen. 
Rahasto-osuuksien osto ja myynti on tavallisesti mahdollista 
kaikkina pankkipäivinä.

RISKI–TUOTTOPROFIILI

Pienempi riski Suurempi riski

Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot

Riski-indikaattori osoittaa, kuinka paljon rahasto-osuuden arvo 
on vaihdellut viiden viime vuoden aikana. Koska rahasto on 
uusi, riski-indikaattori perustuu vastaavaan sijoitusstrategiaan 
perustuvan salkun simulointiin. Rahaston simuloitu luokka 
on 3, mikä merkitsee, että rahaston odotettu tuotto ja riski 
ovat keskitasoa. Luokkaan 1 kuuluvien rahastojen riski on 
pienin, mikä ei kuitenkaan merkitse, että näihin rahastoihin 
sijoittaminen olisi täysin riskitöntä.

Rahaston riskiluokka voi muuttua. Rahasto pyrkii 1) suojaamaan 
salkkunsa korkotilanteen muutoksilta ja/tai luottoriskeiltä sekä 
2) hyödyntämään korkotason muutoksia käyttämällä osana 
sijoitusstrategiaansa aktiivisesti johdannaisia.

Riskitekijä, joka on myös syytä tiedostaa ja joka ei näy riski-
indikaattorissa, on likviditeettiriski. Toisin sanoen sijoittajan 
lunastustoimeksiannon toteutuminen saattaa viivästyä 
poikkeuksellisissa markkinatilanteissa (kun rahaston varoja ei 
pystytä realisoimaan riittävän nopeasti). Tästä voi seurata, että 
sijoittaja ei saa varojaan ulos rahastosta siihen hintaan tai siinä 
ajassa, joka olisi normaalitilanteessa mahdollinen. Lisätietoja 
sijoitukseen liittyvistä riskeistä on rahastoesitteessä.
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RAHASTON KULUT

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät 
palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %

Lunastuspalkkio 0,00 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan 
veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 0,83 %

Rahastosta tietyissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio Ei

Merkintä- ja lunastuspalkkio on ilmoitettu  enimmäismäärinä. 
Ne voivat tietyissä tapauksissa olla alhaisemmat. Lisätietoja 
saat omalta asiakasneuvojaltasi.

Esitetyt juoksevat kulut (Total Expense Ratio, TER) käytetään 
rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelu-
kustannusten, maksamiseen.

Kulut vähentävät rahaston mahdollista tuottoa. 

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat kalenterivuonna 2017       
veloitettuihin kuluihin.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Lisätietoja rahastosta on kuukausikatsauksessa, 
rahastoesitteessä sekä puolivuotis- ja vuosikatsauksessa. Ne 
ovat saatavana maksutta verkkosivullamme:

www.alandsbanken.fi

Puhelin:

Suomi 020 429 011

Ahvenanmaa 020 429 011

Ruotsi +46 8 791 48 00

Tilintarkastaja: KPMG Oy Ab

Rahaston säännöt on vahvistettu viimeksi 15.3.2017.

Säilytysyhteisö: Ålandsbanken Abp

Osuuden arvo lasketaan päivittäin ja se julkaistaan 
verkkosivullamme.

Rahaston rekisteröintimaassa sovellettava verolainsäädäntö 
voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy on rekisteröity Suomessa. 
Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Suomessa Finanssivalvonta.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy voidaan asettaa vastuuseen 
vain, jos jokin tässä avaintietoesitteessä esitetty väite on 
harhaanjohtava, virheellinen tai rahastoesitteen olennaisten 
osien kanssa ristiriidassa.

Rahasto-osuudet jaotellaan tuotto- (A) ja kasvuosuuksiin (B). 
Tuotto-osuuksien vuotuinen tuotto maksetaan maaliskuussa. 
Kasvuosuuksista ei makseta vuotuista tuottoa, vaan kaikki 
tuotot sijoitetaan rahastoon ja lisätään osuuden arvoon 
osuudenomistajien eduksi.

Nämä sijoittajille tarkoitetut perustiedot ovat voimassa 1.1.2018.

AIEMPI TUOTTO

Koska rahasto on uusi, tuotosta ei ole käytettävissä historiatietoja. Kun rahaston ensimmäinen toimintavuosi on kulunut, sen 
ensimmäiset tuottotiedot ilmoitetaan.

Oletuksia rahaston tulevasta tuotosta ei voida perustaa historiatietoihin. Sijoittajan takaisin saama summa voi olla hänen rahastoon 
alun perin sijoittamaansa pääomaa pienempi.

Rahaston tulevaa tuottoa ei ole mahdollista taata.

Tuottotiedot ilmoitetaan euroina. Rahaston tuottoa koskevissa tiedoissa rahaston perimät kulut otetaan aina täysimääräisinä 
huomioon. Noteerausvaluutta on euro.

Rahaston toiminta alkoi 31.3.2017.


