Nordic High Yield Abs
Sijoituskorin esite
Voimassa 1.1.2018 alkaen
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Nimi: Mandatum Life Nordic High Yield Abs
Sijoituskorin salkunhoitaja:
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life)
Sijoituskorin kohdemarkkina: Pohjoismaiset joukkolainat,
joiden luottoluokitus on matala tai joilla ei ole luottoluokitusta
Sijoituskorin arvon suojaus: Sijoituskorilla ei ole pääomaturvaa.
Sijoituskorin toiminnan aloituspäivä: 28.1.2013
Myyntiaika: Jatkuva
Sijoitusaika: Jatkuva
Sijoituskorin osuuden arvo:
Sijoituskorin osuudelle lasketaan arvo pankkipäivittäin.
Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio: 1,0 %

Sijoitusstrategia
Mandatum Life Nordic High Yield
Abs -sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti
pohjoismaisiin, hyvän tuottopotentiaalin omaaviin korkosijoituksiin kohtuullisella
riskitasolla.
Sijoituskori sijoittaa varansa
pohjoismaisten yhtiöiden joukkovelkakirjalainoihin, joilla ei ole
luottoluokitusta tai joiden luottoluokitus on high yield -tasoa*.
Sijoituskorin sijoitustoiminnan
tavoitteena on saada aktiivisella
salkunhoidolla sijoituskorin
varoille pitkällä aikavälillä tuottoa,

joka ylittää tavanomaisille korkosijoituksille ominaisen tuoton.
Salkun korkoriskiä hallinnoidaan
aktiivisesti.
Sijoituskorin perusvaluuttana on
euro. Sijoituksia voidaan tehdä
myös muihin valuuttamääräisiin
joukkolainoihin. Valuuttariski
suojataan salkunhoitajan kulloisenkin näkemyksen mukaisesti.

Kenelle sijoituskori sopii
Sijoituskori sopii sijoittajalle, joka
tavoittelee tavanomaisille korkosijoituksille ominaista tuottoa

* Luottoluokitus enintään BB+ (Standard & Poor’s) tai Ba1 (Moody’s).
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Tyypillisesti
matalampi tuotto

korkeampaa tuottoa ja hyväksyy
matalan luottokelpoisuuden
joukkolainoihin liittyvän riskin.

Sijoituskorin
arvonlaskenta
Sijoituskorin arvo lasketaan
pankkipäivittäin sen sisältämien
sijoituskohteiden senhetkisiin
markkina-arvoihin. Sijoituskorin
arvo on saatavilla Mandatum Lifen
internet-sivuilta.
Sijoituskorista tehtävien lunastusten arvo määräytyy toimeksiantokohtaisesti lunastushetken
markkinatilanteen mukaisesti.

Sijoituskorin
riskiprofiili
Sijoituskorilla on matalan luottoluokituksen yrityslainoille
ominainen tuotto- ja pääomariski.
Sijoituskorilla ei ole pääomaturvaa.
Korkotason ja luottoriskilisien
muutokset heijastuvat korin
arvoon, joka voi vaihdella lyhyellä
aikavälillä. Mikäli sijoituskori
sisältää muita kuin euromääräisiä
sijoituksia, valuuttakurssien
muutokset voivat vaikuttaa korin
arvonkehitykseen.
Korkoriskillä tarkoitetaan korkosijoituksen herkkyyttä markkinakorkojen muutokselle. Luottoriskillä tarkoitetaan epävarmuutta velkakirjan liikkeeseenlaskijan kyvystä
selvitä velvoitteistaan. Korkotason
ja luottoriskin laskiessa sijoituksen
arvo nousee ja päinvastoin.
Sijoituskori ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä.

Sijoituskorin
palkkiot ja
kulut
Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,0 %. Sijoituskorin

hallinnointipalkkio sekä sijoituksiin liittyvät kulut, kuten kaupankäyntikulut, sijoituskohteiden
palkkiot sekä mahdolliset verot ja
muut julkisoikeudelliset maksut
vähennetään sijoituskorin arvosta
osuuden arvoa laskettaessa eikä
niitä veloiteta erikseen.

Sijoitussidonnaisiin
vakuutuksiin
liittyviä riskejä
ja huomautuksia
Tämä esite ei ole täydellinen selvitys Mandatum Life Nordic High
Yield -sijoituskorista taikka sitä
koskevista ehdoista. Vakuutuksenottajan tulee huolellisesti perehtyä
sijoituskorin sääntöihin, vakuutuksen ja sijoituskohteen ehtoihin,
hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja
esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai muuttamista.

voi nousta tai laskea ja vakuutuksenottajalla on riski vakuutukseen
tai kapitalisaatiosopimukseen liitetyn sijoituskohteen arvon menettämisestä osittain tai kokonaan.
Sijoituskohteiden aikaisempi kehitys ei kuvaa niiden kehitystä tulevaisuudessa. Sijoittajat saattavat
menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja osittain tai kokonaan.
Sijoituskohteiden tuottoja, kuluja ja
palkkioita koskevissa tiedoissa ja
laskelmissa ei ole otettu huomioon
vakuutussopimuksen kuluja.
Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta
omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon alenemisesta tai
menettämisestä. Mandatum Life tai
sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä.
Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on annettu
vain informaatiotarkoituksessa eikä
annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa
tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä
muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä.

Sijoitussidonnaisten vakuutusten
arvonkehitys perustuu vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden, kuten sijoituskorien arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo

Sijoituskori on sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin liitettävissä oleva Mandatum Lifen omistama sijoituskohde.
Vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen myöntää ja sijoituskorin tarjoaa
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