Avaintietoesite
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
laki- sääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan,
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.
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Tätä rahastoa hallinnoi E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), yritystunnus 556050-3020. Öhman Fonder on osa
Öhmangruppen-konsernia.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on Suomen markkinoille sijoittava
osakeindeksirahasto, ja rahaston tavoitteena on jäljitellä
OMX Helsinki 25 Index -osakeindeksin koostumusta ja siten
myös indeksin muodostamaa tuottoa.

mukauttamiseksi vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että
omistusten sisältö muuttuu lähinnä indeksin muuttuessa.

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja muihin
jälkimarkkinakelpoisiin osakepohjaisiin arvopapereihin.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa normaalisti kaikkina
pankkipäivinä Nordnetin kautta.

Rahasto saa käyttää johdannaisinstrumentteja osana
sijoituspolitiikkaansa.

Suositus: tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka
aikoo lunastaa osuutensa rahastosta viiden vuoden kuluessa.

Rahasto ei jaa osinkoa.

Rahaston strategiana on noudattaa vertailuindeksiään.
Transaktioita tehdään tarpeen mukaan rahaston omistusten
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Riski-tuottokuvaaja kuvaa riskin ja mahdollisen tuoton välistä
yhteyttä investoitaessa rahastoon.
Rahasto kuuluu riskiluokkaan 6, mikä tarkoittaa, että rahastoosuuteen liittyy korkea arvon vaihtelun riski. Alinkaan luokka 1
ei tarkoita, että rahasto olisi riskitön. Rahasto voi ajan mittaan
siirtyä asteikolla sekä oikealle että vasemmalle. Tämä johtuu
siitä, että kuvaaja perustuu historiallisiin tietoihin, jotka eivät
ole tae tulevasta riskistä/tuotosta.
Koska rahasto on uusi, laskelmat on tehty CESR:n suositusten
mukaisesti käyttämällä historiallisia markkinatietoja ja
rahaston sijoitusmallin mukaista suunniteltua allokaatiota.
Nämä historialliset luvut korvataan rahaston todellisella
kuukausittaisella tuotolla sitä mukaa kuin se selviää.

tuottopotentiaali. Korkeaa riskiä korostaa se, että rahasto
sijoittaa yksittäiselle maantieteelliselle alueelle. Kuvaaja
kuvaa rahaston tärkeimpiä riskejä mutta ei seuraavia:
Vastapuoleen liittyvä riski – Riski, joka liittyy siihen, että
vastapuoli keskeyttää maksut tai ei muutoin suorita
velvoitteitaan, esimerkiksi tilanteessa, jossa rahasto on
vastaanottanut vakuuksia johdannaisille tai arvopapereiden
lainalle.
Operatiivinen riski – Tappioriski, joka johtuu
epätarkoituksenmukaisista tai epäonnistuneista prosesseista,
inhimillisistä virheistä, virheellisistä järjestelmistä tai ulkoisista
tapahtumista.
Informaatioriski – Riski, että rahastolla on suurempi riski kuin
viiden vuoden historiatilastot kertovat riski- ja tuottoprofiilista
(SSRI).
Nostovipu – Rahasto voi käyttää johdannaista sijoitusten
kohdentamisessa nostovivun luomiseksi / tuoton
kasvattamiseksi. Kasvatettu nostovipu, kuten kaikki muu
vastaava, voi lisätä rahaston altistusta vastapuoleen liittyvällä
riskille, likviditeettiriskille ja muille riskitekijöille, jotka eivät
välttämättä kokonaisuudessaan sisälly riski-indikaattoriin.

Rahasto sijoittaa osakemarkkinoilla noteerattuihin yrityksiin,
joille on yleisesti ominaista paitsi korkea riski myös korkea

*NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq OMX 2®, Index are registered trademarks and certain trade
names of the NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are
licensed for use by E. Öhman J:or fonder AB. The Produc(s) have not been passed on by the Corporations as to
their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold or promoted by the Corporations. THE
CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT.
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Rahaston kulut
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot
Merkintäpalkkio

Ei

Lunastuspalkkio

Ei

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.
Rahaston juoksevat kulut
Hallinnointipalkkio

Ei

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
Tulossidonnainen palkkio

Ei

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä.
Rahasto ei peri vuosimaksua.
Lisätietoa rahastosta on virallisessa rahastoesitteessä, jonka voi tilata maksutta Nordnetiltä tai ladata verkkosivustolta.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Kaikkien vuosien arvo ilmoitetaan euroina. Huomaa, että
rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahastoosuuksien arvo voi sekä nousta että laskea, eikä koko
sijoitetun pääoman saaminen takaisin ole varmaa. Rahasto
on aloittanut toimintansa vuonna 2014.
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Käytännön tiedot
Lisätietoa on rahastoesitteessä, rahaston säännöissä sekä
vuosittaisissa ja puolivuosittaisissa raporteissa. Ne voi ladata
maksutta verkkosivustolta tai tilata maksutta
asiakaspalvelusta.
Tiedot rahastoyhtiön korvaus politiikka on saatavana
www.ohman.se. Paperi kopio tiedoista voidaan myös
muuttaa pyynnöstä maksutta.
Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
kotipaikka Tukholma.
Verkkosivusto: www.ohman.se/fonder

Asiakaspalvelun puhelinnumero: : +46 20 52 53 00 (arkisin klo
9.00–17.00 CET)
Rahasto-osuuden arvo lasketaan normaalisti jokaisena
pankkipäivänä ja julkaistaan verkkosivustolla.
Verotus: Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa
sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
Öhman Fonder voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa
rahastoesitteen oleellisten osien kanssa.

Tämän rahaston säännöt on vahvistettu Ruotsissa, ja sitä valvoo Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen). Öhman Fonder
on myönnetty toimilupa Ruotsissa, ja sitä valvoo Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen).
Tämä avaintietoesite on voimassa 2020-03-02 alkaen.
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