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FINLANDIA FOKUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jon-
ka varat sijoitetaan globaalisti pörssissä vaihdettaviin rahastoosuuksiin 
(ETF) ja muihin rahastoihin. Rahaston sijoituskohteiksi valitaan globaa-
listi sellaisia rahastoja, jotka sijoittavat varansa vaihtoehtoisiin sijoituk-
siin. Vaihtoehtoisia sijoituksia ovat esimerkiksi raaka-aineet, kiinteistöt, 
valuutat, pääomasijoitukset tai absoluuttisen tuoton rahastot. Rahaston 
sijoituskohteina käytetyt rahastot voivat käyttää sijoituskohteinaan muun 
muassa johdannaisia, rahasto-osuuksia, korkoa tuottavia instrumentteja, 
osakkeita ja osakesidonnaisia instrumentteja.

Rahaston sijoituskohteina kulloinkin käytettyjen ETF:ien ja muiden ra-
hastojen valinta ja keskinäinen painotus perustuu salkunhoidon vaihto-
ehtoisia sijoituksia koskevaan, kulloinkin ajankohtaiseen sijoitusteeman ja 
kulloiseenkin markkinanäkemyksen.

Rahaston varojan voidaan sijoittaa myös strukturoituihin tuotteisiin. 
Strukturoitujen tuotteiden ominaisuuksia kuvataan tarkemmin rahaston 
säännöissä.

 Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 Rahaston noteerausvaluutta on euro.

  Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankki- 
 päivänä.

  Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot, sijoitetaan uudel- 
 leen.

Riski-tuottoindikaattori osoittaa rahastosijoitukseen mahdollisesti liitty-
vän riskin ja tuoton. Indikaattori perustuu rahastoosuuden tuoton vaihte-
luun viimeisen viiden vuoden aikana.

Koska rahastolla ei ole viiden vuoden historiaa, on rahaston nykyinen ris-
kiluokka kuusi (6), perustuen rahaston arvonvaihteluun aloituspäivästä 
(31.12.2013) lähtien. Tämä tarkoittaa, että rahaston osuuksien arvonkehi-
tykseen liittyy korkea riski. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus 
olisi riskitön.

Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston ar-
vioidun riskiluokan perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuotto-
profiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston rahasto-osuuden arvonkehityksen kannalta keskeisimpiä ris-
kejä ovat markkinariski ja omaisuusluokan valintaan liittyvät riskit, koska 
rahaston sijoituksissa painotetaan yksittäisiä vaihtoehtoisia omaisuus-

luokkia salkunhoitajan kulloisenkin näkemyksensä mukaan. Aktiivisella 
salkunhoidolla hoidettavaan rahastoon vaikuttaa myös aktiiviriski eli riski 
salkunhoitajan markkinanäkemyksen epäonnistumisesta. Rahaston koh-
derahastoihin voi liittyä hyödykejohdannaisten tai muiden johdannaisten 
käyttöön liittyvä johdannaisriski. Lisäksi Rahaston valuuttamääräisiin sijoi-
tuksiin liittyy valuuttariski.

Lisäksi tulee huomioida muita rahasto-osuuden arvoon vaikuttavia riski-
tekijöitä, jotka eivät välttämättä sisälly riskimittariin:

VASTAPUOLIRISKI. Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoi-
tusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti tai ei 
suoriudu maksuvelvoitteistaan.

LIKVIDITEETTIRISKI. Riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen
käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan.

MARKKINOIDEN KEHITTYNEISYYTEEN LIITTYVÄ RISKI. Markkinoi-
den kehittyneisyyteen liittyvä riski. Kansainvälisiin sijoituksiin voi kohdis-
tua kohdemaan markkinoille ominaisia riskejä.

Riskejä kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä.
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RISKI-HYÖTYPROFIILI

Pienempi riski Suurempi riski

Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot
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AVAINTIETOESITE  Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Asiakirja ei ole 
markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen  
liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.
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KULUT

MERKINTÄPALKKIO 3,0 %

2,0 %LUNASTUSPALKKIO

JUOKSEVAT KULUT 2,40 %

RAHASTOSTA VUODEN AIKANA VELOITETTAVAT MAKSUT

NÄMÄ OVAT ENIMMÄISMÄÄRÄT, JOTKA SIJOITUKSESTA VOIDAAN VELOITTAA
KULUINA MERKINNÄN JA LUNASTUKSEN YHTEYDESSÄ.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoja rahastosta ja rahastosäästämisestä saatte Finlandian toimipis-
teistä ja asiamiehiltä sekä rahastoesitteestä ja rahaston säännöistä, jotka 
löytyvät rahastoyhtiön kotisivuilta (www.finlandiagroup.fi).

Rahasto-osuuden arvonkehitystä voi seurata rahastoyhtiön kotisivuilta.

Rahaston kotimaan (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan 
henkilökohtaiseen verotukseen.

Finlandia Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perus-
teella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja 
tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoesitteen kanssa.

Sijoittajan kannattaa tässä mainittujen rahastokohtaisten riskien lisäksi 
tutustua myös rahastosijoittamiseen liittyviin yleisiin riskeihin, jotka ku-
vataan tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston merkintämaksut suoritetaan rahaston merkintätilille Nordea 
FI51 1805 3000 0109 41. Tilisiirron viestikentässä on ilmoitettava merkit-
sijän henkilötunnus/ytunnus.

 Rahaston aloituspäivä on 31.12.2013.

 Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahas- 
 tosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa.

 Tuottoa laskettaessa hallinnointipalkkio ja muut rahaston va- 
 roista suoritetut palkkiot on otettu huomioon, sijoittajalta pe- 

 rittävää merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja sen sijaan ei. 
  Rahasto-osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on euro, 
  joka myös on rahaston perusvaluutta.

 Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä. Rahastoesi- 
 te on saatavilla osoitteessa www.finlandiagroup.fi

Rahaston säännöt ovat voimassa 31.12.2013 alkaen. Finlandia Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty rahastoyhtiön toimilupa  ja se on rekisteröitynyt  vaih-
toehtorahastojen hoitajaksi. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 8.8.2017 lukien. 

RAHASTO-OSUUKSIEN MERKITSEMISEEN JA LUNASTAMISEEN 
LIITTYVÄT PALKKIOT Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten 

kattamiseen ja nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua. 
Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismääräisinä 
ja jossain tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa vähemmän. Sijoittaja voi 
saada tiedon merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä 
vaihtoehtorahastojen hoitajalta tai vaihtoehtorahastoa markkinoivalta 
taholta. 

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat viimeisen 12 kuukauden aikana mak-
settuihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat 
kulut eivät sisällä rahaston kaupankäynnistä aiheutuneita kuluja pois lukien 
mahdollisista rahastosijoituksista aiheutuneet merkintä- ja lunastuspalk-
kiot. 

Lisätietoja rahaston kuluista on esitetty Rahastoesitteessämme. Rahas-
toesite on saatavilla osoitteessa www.finlandiagroup.fi. 

EI TUOTTOSIDONNAISTA PALKKIOTA

RAHASTOSTA TIETYISSÄ ERITYISOLOSUHTEISSA VELOITETTAVAT MAKSUT

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS
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