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Nimi: Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023
Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)
Merkintäaika: 29.1.2018. - 16.2.2018
Sijoitusaika: Vähintään n.1 vuosi ja enintään n.5 vuotta. (23.2.2018 - 23.2.2023)
Kohde-etuudet: Nokia Oyj ja UPM-Kymmene Oyj
Pääomasuoja: Ei pääomasuojaa. Sijoituskoriin sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.
Liikkeeseenlaskijan luottoriski: Danske Bank A/S
Alustava Kuponki: 6,0 % sijoituskorin lähtöarvosta puolivuotiskaudelta
Osuuden arvon määritys: pankkipäivittäin
Palkkiot ja kulut on esitetty jäljempänä sivulla 3 sekä Avaintietoasiakirjassa
Vähimmäissijoitus: 1000 euroa
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Kahdesta yhtiöstä
kuponkituottoa salkkuun
Nokia Oyj ja UPM-Kymmene Oyj ovat globaaleja
yhtiöitä, jotka toimivat kahdella eri toimialalla.
Molemmat yhtiöt ovat olleet murroksen keskellä
viime vuosina. Nokia myi matkapuhelimensa ja
osti verkkoyhtiö Alcatel-Lucentin. UPM taas on
kehittänyt paperibisneksen rinnalle muutakin liiketoimintaa panostamalla mm. biopolttoaineisiin
ja biokemikaaleihin.
Tulevaisuudessa uusi 5G-teknologia,
esineiden internet ja pilvipalvelut tuovat Nokialle
kasvun mahdollisuuksia. Nokia myös kehittää
terveys- ja virtuaalitodellisuusteknologiaa. Toistaiseksi verkko-operaattorit ovat viivästyttäneet
uuden 5G-teknologian tilauksia, mutta datamäärän kasvaessa verkkojen nopeuksia on pakko
kasvattaa. Mobiilin laajakaistan piirissä olevien
ihmisten määrä kasvaa, mikä tulee lisäämään
tarvetta sekä mobiiliverkkojen rakentamiselle että
niiden ylläpidolle globaalisti.
Nokia on panostanut myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Sillä on iso patenttisalkku, josta kertyy sille lisenssituloja.
UPM:n graafisten papereiden liiketoiminta on laskenut, mutta tilalle on tullut kasvua
mm. sellun ja bioenergian myynnistä. UPM myös
suunnittelee rakentavansa uuden biojalostamon
Saksaan.
Yhtiöiden osakekurssit ovat menneet
viimeisen vuoden aikana vahvasti eri suuntiin.
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Kuva 1. Nokian ja UPM:n osakkeiden indeksoitu
arvonkehitys 15.1.2013 – 15.1.2018 (15.1.2013 =100).
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Lähde: Bloomberg.

Kohdeyhtiöt
Sijoituskorin kohdeyhtiöitä ovat Nokia Oyj:n
(NOKIA FH) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM FH)
osakkeet.
Nokian liikevaihto oli vuonna 2016 23,9
mrd. €. Nokian liikevaihdosta pääosan muodosti
verkkoliiketoiminta (91 %), teknologia ja muut toiminnot muodostivat loput (9 %). Liikevoittoa syntyi 2,17 mrd. €.

UPM:n liikevaihto v.2016 oli 9,8 mrd. €.
Liikevaihdoltaan suurin oli UPM Paper ENA -liiketoiminta-alue, joka toi 45 % liikevaihdosta. Liikevoittoa UPM teki 1,14 mrd. €, josta taas suurimman osan (36 %), teki UPM Biorefining -liiketoiminta-alue, joka muodostuu UPM:n sellu, sahaja biopolttoaineliiketoiminnoista.
(Lähde: yhtiöiden verkkosivut ja Bloomberg)

Sijoitusstrategia ja tuoton
muodostuminen
ML Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus
2/2023 -sijoituskori on sijoituskohde, jonka sijoitusaika on yhdestä viiteen vuotta.
Sijoituskorin kuponkituoton lukitsemisen
edellytyksenä on se, että kummankin kohdeyhtiön osakkeet ovat yli 70 % lähtötasostaan tarkasteluhetkellä.
Jos jompikumpi kohdeyhtiöiden osakkeista on tarkasteluhetkellä, pl. viimeinen tarkasteluhetki, 70 % tai vähemmän lähtötasostaan, kuponkia ei lukita, mutta se jää muistiin ja lukitaan,
mikäli jonain seuraavana tarkasteluhetkenä molemmat kohdeyhtiöiden osakkeista ovat yli 70 %
lähtötasostaan. Muistissa olevien eli lukitsemattomien kuponkien lukitseminen tyhjentää ns. muistin, eli näitä kuponkeja ei lukita myöhemmin enää
uudestaan.
Jos jonain tarkasteluhetkenä molemmat
osakkeet ovat vähintään lähtötasoissaan, lukitaan kuponki sekä mahdollisesti aikaisemmin lukitsemattomat kupongit sekä sijoituskorin lähtöarvo ja kori erääntyy. Sijoituskorin loppuarvoksi
muodostuu lähtöarvo lisättynä lukittujen kuponkien määrällä.
Jos sijoituskori ei ole erääntynyt aiemmin ja sijoitusajan lopussa molemmat kohdeyhtiöiden osakkeet ovat yli 70 % lähtöarvoistaan, lukitaan kuponki ja mahdollisesti aiemmat lukitsemattomat kupongit sekä sijoituskorin lähtöarvo.
Sijoituskorin loppuarvoksi muodostuu lähtöarvo
lisättynä lukittujen (10) kuponkien määrällä.
Jos vähintään toinen kohdeyhtiöiden
osakkeista on sijoitusajan lopussa 70 % tai vähemmän sen lähtöarvostaan, jolloin sijoituskorin
arvo päätöshetkellä vastaa heikommin kehittyneen osakkeen päätöstasoa jaettuna lähtötasolla
lisättynä sijoitusaikana mahdollisesti lukituilla kupongeilla. Sijoittaja voi tällöin menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan ja
tappio pääoman osalta on vähintään 30 %.
Ensimmäinen tarkasteluhetki on noin vuoden
päästä lähtöhetkestä, minkä jälkeen tarkasteluhetkiä on puolivuosittain sijoituskorin päättymiseen saakka. Alustava kuponkitaso on 6,0 % sijoituskorin lähtöarvosta per puolivuotta. Kupongin
kertymistä on havainnollistettu taulukossa 1.
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Taulukko 1. Kuponkikertymä sijoitusajan edetessä.

Pääomariskistä
Sijoituskorin arvo on suojattu arvonalenemiselta,
mikäli molempien kohdeyhtiöiden osakkeiden
päätöstaso on yli 70 % lähtötasostaan päätöshetkellä. Mikäli heikommin kehittyneen kohdeyhtiön
osakkeen päätöstaso on päätöshetkellä 70 % tai
vähemmän sen lähtötasosta, sijoituskorin arvonalenema pääoman osalta vastaa heikommin sijoitusaikana kehittyneen osakkeen arvonalenemaa.
Kohdeyhtiöiden negatiivinen arvonkehitys voi siten edellä kuvatulla tavalla vähentää sijoituskorin
pääomaa.
Lisäksi sijoituskorin tuottoon ja pääomaan kohdistuu liikkeeseenlaskijan eli arvonsuojayhtiön luottoriski (kokonaisarvoriski). Arvonsuojayhtiöllä tarkoitetaan Danske Bank A/S :ia.
Sijoituskorin korkosijoitusten toteuttamiseksi sijoituskorin varoja voidaan allokoida arvonsuojayhtiön liikkeelle laskemiin arvopapereihin, sekä muihin korkoinstrumentteihin taikka luottojohdannaisiin, joiden viiteyhtiönä on arvonsuojayhtiö.

Kenelle sijoituskori sopii?
Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023 sopii sijoittajalle, joka uskoo
kohdeyhtiöiden osakekurssien pysyvän paikoillaan tai vahvistuvan maltillisesti seuraavan viiden
vuoden aikana, mutta haluaa samanaikaisesti
suojaa maltillista kurssilaskua vastaan. Toisaalta
sijoittaja on valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä kokonaan tai osittain.
Sijoitusaika voi päättyä ennenaikaisesti
aikaisintaan vuoden päästä lähtöhetkestä, jonka
jälkeen ennenaikaisen erääntymisen mahdollisuus on puolivuosittain sijoituskorin sijoitusajan
päättymispäivään saakka (n. 5 vuotta lähtöhetkestä). Sijoittajan tulee olla valmis pitämään sijoituksensa sijoituskorin päättymispäivään saakka.

Sijoituskoriin liittyvistä
riskeistä
Sijoituskorin tuotto riippuu kohdeyhtiöiden osakkeiden arvonkehityksestä. Sijoituskorin erääntymisarvon riippuvuutta kohdeyhtiöiden kehityksestä on havainnollistettu kuvassa 2. Tuoton
muodostuminen ja tarkasteluhetket on esitetty
yksityiskohtaisemmin sijoituskorin säännöissä.
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Sijoittaja voi menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja osittain tai kokonaan myös ennen erääntymisjaksoa tehtävää lunastusta (jälkimarkkinariski). Sijoittaja kantaa sijoituskorin sijoituksiin liittyvät luotto- ja vastapuoliriskit. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että arvopaperin liikkeeseenlaskija tai muu velallinen ei vastaa sitoumuksestaan. Sijoittaja kantaa sijoituskorin korkosijoituksissa erityisesti arvonsuojayhtiön luottoriskin.
Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitustai johdannaissopimuksen vastapuoli ei täytä velvoitteitaan. Mikäli sijoituskorin sijoituksiin liittyvä
luotto- tai vastapuoliriski toteutuu, sijoittajalla on
riski menettää sijoittamansa pääoma ja mahdollinen tuotto osittain tai kokonaan.
Johdannaisvastapuoleksi sijoituskorissa
hyväksytään sellainen OECD-valtiossa toimiva finanssilaitos, jolla, tai jonka emoyhtiöllä tai sen
kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä, on
myyntiajan alussa tai suojauksen tekohetkellä vähintään luottoluokitus (BBB+). Johdannaisvastapuoli voi myös olla Sampo Oyj tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö.
Sijoituskorin viitteellinen arvo voi vaihdella voimakkaasti sijoitusaikana. Ennen erääntymisjaksoa tehtävän lunastuksen arvo määräytyy
sen hetkisen lunastushinnan mukaan.
Sijoituskori ei ole sijoittajien korvausrahaston tai
talletussuojarahaston piirissä.

esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden
valitsemista tai muuttamista.

Sijoituskorin palkkiot ja
kulut

Johdannaisvastapuoli

Strukturointikustannus on vuotuistettuna n. 1,0 %
p.a. sijoituskorin lähtöarvosta laskettuna pisimmän mahdollisen sijoitusajan mukaan. (kts.
tarkka laskelma Avaintietoasiakirjasta) Strukturointikustannus ei vaikuta sijoituskorin sääntöjen
mukaiseen tulemaan. Vakuutusyhtiölle voi syntyä
ansaintaa myös lunastuksiin liittyvistä jälkimarkkinakaupoista.
Sijoituskorin sijoituksiin liittyvät kulut,
kuten kaupankäyntikulut, lisenssimaksut sekä
mahdolliset verot ja muut julkisoikeudelliset maksut, vähennetään sijoituskorin arvosta osuuden
arvoa laskettaessa, eikä niitä veloiteta erikseen.
Perittävät kulut ja palkkiot otetaan huomioon
myös lunastus- ja merkintähinnan laskennassa.

Vastuunrajoitus
Tämä esite ei ole täydellinen selvitys Mandatum
Life Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus
2/2023-sijoituskorista tai sitä koskevista ehdoista.
Mikäli tämän esitteen ja sijoituskorin sääntöjen
välillä on ristiriitaa, noudatetaan sijoituskorin
sääntöjä.
Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista
koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa, eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä.
Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä sijoituskorin sääntöihin, vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja

Käytettyjä käsitteitä
Sijoituskori
Sijoituskori on sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin ja
kapitalisaatiosopimuksiin liitettävissä oleva, Mandatum Lifen omistama sijoituskohde.

Kohdeyhtiöt/Kohde-etuus
Ne sijoituskohteet, joiden arvonkehitykseen sijoituskorin tuoton muodostamiseen tähtäävät varat
sijoitetaan.

Pääomaosa ja korkosijoitukset
Sijoituskorin pääomaa koskevassa osassa toteutetaan korkosijoituksia, joiden arvo nousee sijoitusajan kuluessa 100 %:iin Lähtöarvosta edellyttäen, ettei niihin liittyvä luotto- tai vastapuoliriski
toteudu. Korkosijoitukset ja sijoituskorin arvo eivät kata vakuutuksen kuluja.

Johdannainen
Kahden osapuolen välinen sopimus, jonka arvo
määrittyy sopimuksen kohteena olevan kohdeetuuden arvonkehityksen pohjalta.

Finanssilaitos, jonka kanssa solmitaan johdannaissopimus.

Jälkimarkkinariski
Sijoitus sijoituskoriin on suositeltavaa vain, jos sijoittaja voi pitää sijoituksensa sijoituskorissa sen
päättymiseen saakka. Ennenaikainen lunastaminen tapahtuu sen hetkiseen lunastushintaan,
joka voi olla alempi kuin sijoituskorin viitteellinen
arvo tai merkintähinta.

Vastapuoliriski
Sijoittajalla on riski tuoton ja/tai pääoman menetyksestä osittain tai kokonaan, mikäli rahoitus- tai
johdannaissopimuksen vastapuoli ei täytä velvoitteitaan.

Likviditeettiriski
Markkinoiden likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä,
että sijoituksia ei pystytä tai ei helposti voida realisoida tai kattaa vallitsevaan markkinahintaan,
tai että sijoituksille ei saada määriteltyä arvoa,
koska markkinoilla ei ole riittävästi syvyyttä tai
markkinat eivät toimi jonkin häiriön takia. Markkinahäiriön seurauksena sijoitusten arvo voidaan
joutua määrittelemään poikkeavana ajankohtana
poikkeavalla tavalla.

Valuuttakurssiriski
Mikäli sijoituskohteet sisältävät muita kuin euromääräisiä sijoituksia, valuuttakurssien muutokset
saattavat vaikuttaa sijoituskohteen arvonkehitykseen.
Sijoituskoriin liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin sijoituskorin säännöissä.

Riskien määritelmiä
Luottoriski
Riski tuoton tai pääoman menetyksestä osittain
tai kokonaan, mikäli arvopaperin liikkeeseenlaskija tai muu velallinen ei vastaa sitoumuksestaan.
Luottoriski koskee erityisesti pääomaosan korkosijoituksia.

Korkoriski
Korkoriski aiheutuu siitä, että sijoituskorin arvo
muuttuu markkinakorkojen ja/tai luottoriskilisien
muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua,
mikäli sijoituskoriin tehty sijoitus päättyy kokonaan tai osittain, tai sijoituskori lopetetaan ennen
erääntymisjakson alkamista. Korkotason ja/tai
luottoriskilisän nousu sijoitusaikana laskee korkosijoitusten arvoa ja korkotason ja/tai luottoriskilisän lasku puolestaan nostaa korkosijoitusten arvoa.

Tuottoriski
Sijoituskorin arvo riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä, joka voi vaihdella sijoitusaikana. Sijoituskohteiden historiallinen kehitys ei takaa niiden kehitystä tulevaisuudessa.
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Mandatum Life Osakekuponki Nokia UPM Kertyvä Plus 2/2023

Keskeiset ehdot

Sijoituskorin salkunhoitaja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Sijoituskorin yleiskuva

Sijoituskori on enintään noin viisivuotinen sijoituskohde, jonka tuotto riippuu ensisijaisesti Kohde-etuuden tuotosta. Sijoituskoriin mahdollisesti kertyvät kupongit lukitaan Sijoituskorin arvoon eikä se jaa kuponkia. Sijoituskorissa ei ole pääomasuojaa.
1)

Mikäli molemmat kohde-etuutena olevat osakkeet ovat Lähtötasossaan tai ylittävät Lähtötasonsa samana Tarkasteluhetkenä (pl. Sijoituskorin Päätöshetki), sijoituskori päättyy ennenaikaisesti ja sijoituskorin loppuarvoksi muodostuu
Lähtöarvo sekä kertynyt tuotto (”Kuponkituotto”) (”Sijoituskorin ennenaikainen päättyminen”). Kertynyt Kuponkituotto
muodostuu laskemalla Lähtöhetkestä kertyneiden puolivuotiskausien lukumäärä kerrottuna kupongin suuruudella.

2)

Mikäli molemmat kohde-etuutena olevat osakkeet ovat alle Lähtötasonsa, mutta ovat yli 70 % Lähtötasostaan samana Tarkasteluhetkenä (pl. Sijoituskorin Päätöshetki), lukitaan kertynyt Kuponkituotto eli Lähtöhetkestä kertyneiden
puolivuotiskausien lukumäärä kerrottuna kupongin suuruudella vähennettynä jo aikaisemmin lukitulla kuponkituotolla.

3)

Mikäli sijoituskori ei pääty ennenaikaisesti, sijoituskorin arvo Päätöshetkellä on
a.

Lähtöarvo sekä kertynyt Kuponkituotto, jos molempien osakkeiden Päätöstaso on Päätöshetkellä yli 70 %
Lähtötasostaan. Kertynyt Kuponkituotto muodostuu laskemalla Lähtöhetkestä kertyneiden puolivuotiskausien lukumäärä kerrottuna kupongin suuruudella.

b.

Heikommin kehittyneen Kohde-etuutena olevan osakkeen Päätöstaso jaettuna Lähtötasolla, jos osakkeen
Päätöstaso on 70 % tai alle Lähtötasostaan, lisättynä sijoitusaikana mahdollisesti lukituilla kupongeilla.

Merkintäaika

29.1. – 16.2.2018 (Merkintäaika)

Sijoitusaika

Sijoitusaika on vähintään yksi (1) vuosi ja enintään viisi (5) vuotta. Sijoituskorin varsinainen Kohde-etuuteen sijoittaminen
alkaa 23.2.2018 (Lähtöhetki) ja päättyy viimeistään 23.2.2023 (Päätöshetki). Sijoituskori päättyy ennenaikaisesti, mikäli
molemmat Kohde-etuuksina olevat osakkeet ovat Lähtötasollaan tai ylittävät Lähtötasonsa samana Tarkasteluhetkenä,
joka ei ole Päätöshetki.

Tarkasteluhetket

25.2.2019, 23.8.2019, 24.2.2020, 24.8.2020, 23.2.2021, 23.8.2021, 23.2.2022, 23.8.2022, 23.2.2023

Sijoituskorin vaihtoehtoiset lopputulemat ja Osallistumisaste

Sijoituskorin vaihtoehtoiset lopputulemat tuotonlaskennan mukaisesti** ovat seuraavat (mikäli pääoma- tai tuotto-osan sijoituksiin kohdistuva luotto- tai vastapuoliriski ei toteudu).
1.

Molemmat Kohde-etuutena olevat osakkeet ovat samana Tarkasteluhetkenä vähintään Lähtötasossaan, jolloin Sijoituskori erääntyy. Sijoituskorin arvo on tällöin Lähtöarvo lisättynä kertyneellä Kuponkituotolla. Kertynyt Kuponkituotto
muodostuu laskemalla Lähtöhetkestä kertyneiden puolivuotiskausien lukumäärä kerrottuna kupongin suuruudella.
Ensimmäinen Kupongin tarkasteluhetki on yksi (1) vuosi sijoitusajan alkamisen jälkeen eli kahden (2) puolivuotiskauden jälkeen. Alustava kuponki on 6 %* (”Kuponki”) Sijoituskorin Lähtöarvosta tai

2.

Molemmat Kohde-etuutena oleva osakkeet eivät ole samana Tarkasteluhetkenä olleet vähintään Lähtötasossaan ja
kummankin osakkeen Päätöstaso Päätöshetkellä on yli 70 %:ia Lähtötasosta. Tällöin sijoituskorin arvo on Lähtöarvo
lisättynä kertyneellä Kuponkituotolla. Tällöin tuotto muodostuu laskemalla Lähtöhetkestä kertyneiden puolivuotiskausien lukumäärä (10), joka kerrotaan Kupongin suuruudella.

3.

Heikommin kehittynyt Kohde-etuutena oleva osake on jokaisena Tarkasteluhetkenä alle Lähtötasonsa ja tämän
Kohde-etuuden Päätöstaso on Päätöshetkellä yhtä suuri tai alle 70 % sen Lähtötasosta, jolloin Sijoituskorin arvo Päätöshetkellä vastaa heikommin kehittyneen osakkeen Päätöstasoa jaettuna Lähtötasolla lisättynä sijoitusaikana mahdollisesti lukituilla kupongeilla.

Kohde-etuus

1

Kohde-etuuden osan (Osake) nimi

Bloomberg1

Nokia Oyj

NOKIA FH

UPM Kymmene Oyj

UPM FH

Osakkeen ko. markkinatietopalvelussa liittyvä viitteellinen tunnus, joka voi muuttua.

Sijoitus Kohde-etuuteen tehdään johdannaissopimusten avulla. Kohde-etuutena olevat osakkeet huomioidaan erikseen, ja
sijoituskorin tuoton kannalta olennainen on heikommin Sijoitusaikana kehittynyt osake.
Lähtöarvo

Sijoituskorin osuuden lähtöarvo on Lähtöhetkellä 100 euroa (Lähtöarvo).

Sijoituskorin päättyminen

Sijoituskorin toiminta päättyy kokonaan 23.3.2023 (Päättymispäivä).
(tai 30 päivän kuluttua Tarkasteluhetkestä ennenaikaista päättymistä koskevien ehtojen täyttyessä)
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Erääntymisjakso

9.3.2023 – 23.3.2023 (tai alkaa kolmen viikon kuluttua Tarkasteluhetkestä jatkuen päättymispäivään saakka ennenaikaista
päättymistä koskevien ehtojen täyttyessä)

Sijoituskorin pääomasuoja

Sijoituskorissa ei ole pääomasuojaa. Sijoituskoriin sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.

Sijoituskorin pääomariskistä

Sijoituskorin arvo on suojattu arvonalenemiselta, mikäli molempien Kohde-etuutena olevan osakkeiden Päätöstaso on yli
70 % Kohde-etuuden Lähtötasosta Päätöshetkellä (vrt. Vaihtoehtoiset lopputulemat ). Mikäli heikommin kehittyneen
Kohde-etuutena olevan osakkeen Päätöstaso on Päätöshetkellä 70 % tai vähemmän sen Lähtötasosta, vastaa Sijoituskorin
tuotto Päätöshetkellä heikommin kehittyneen osakkeen tuottoa (-30 % tai negatiivisempi) lisättynä sijoitusaikana mahdollisesti lukituilla kupongeilla. Kohde-etuuden negatiivinen arvonkehitys voi siten edellä kuvatulla tavalla vähentää Sijoituskorin
pääomaa.
Sijoittaja kantaa sijoituskorin arvon osalta liikkeeseenlaskijan luottoriskin (Kokonaisarvoriski). Liikkeeseenlaskija on Danske
Bank A/S. Kokonaisarvoriskin toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja Sijoituskorin tuoton osittain tai
kokonaan.

Sijoituskorin viitteellinen arvo ja
lunastushinta

Vakuutusyhtiö laskee sijoituskorin osuudelle pankkipäivittäin viitteellisen arvon.
Vakuutusyhtiö määrittää sijoituskorista normaaleissa markkinaolosuhteissa tehtäville lunastuksille lunastushinnan, joka määräytyy
toimeksiantokohtaisesti lunastushetken markkinatilanteen pohjalta.

Sijoituskorin palkkiot

Sijoituskorin strukturointikustannus Lähtöhetkellä on vuotuistettuna n. 1 % p.a. laskettuna pisimmän mahdollisen sijoitusajan mukaan. Tarkempi selvitys palkkioista löytyy Sijoituskorin Avaintietoasiakirjasta. Strukturointikustannus ei vaikuta sijoituskorin sääntöjen mukaiseen tulemaan Sijoitusaikana. Vakuutusyhtiölle voi syntyä ansaintaa myös lunastuksiin liittyvistä jälkimarkkinakaupoista.

* Alustava Kuponki on 6,0 % sijoituskorin lähtöarvosta. Lopullinen Kuponki on vähintään 5,0 % ja se vahvistetaan Lähtöhetkellä. Mikäli Kuponki jäisi vähimmäisarvon
alle, sijoituskori perutaan ja siihen tehdyt merkinnät palautetaan asiakkaille.
** Tuotonlaskenta kaavoineen on esitetty tarkemmin säännöissä kohdassa Sijoituskorin sijoitusstrategia.
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Kuva 2: Esimerkkejä vaihtoehtoisista lopputulemista sijoitusajan lopussa, olettaen että sijoituskori ei ole erääntynyt ennenaika isesti.
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