Pohjoinen Potentiaali
10/2023 Tuotto

Tuottoa ja turvaa pohjoismaisista yhtiöistä
Sijoituskorien keskeiset tiedot
Nimi: Mandatum Life Pohjoinen Potentiaali 10/2023 Tuotto
Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)
Merkintäaika: 27.8.2018 – 28.9.2018
Sijoitusaika: Noin 5 vuotta (5.10.2018 – 5.10.2023)
Kohdemarkkina: 10 valikoitua kohdeyhtiötä Suomesta ja Ruotsista
Pääomasuoja*: 80 %
Pääomasuojayhtiö: Sampo Oyj
Alustava osallistumisaste: 230 %
Alustava enimmäistuotto: Ei enimmäistuottoa
Osuuden arvon määritys: pankkipäivittäin
Palkkiot ja kulut on esitetty jäljempänä sivulla 3, sekä Avaintietoasiakirjassa
Vähimmäissijoitus: 2500 euroa
*) Pääomasuojaan liittyy Sampo Oyj:n luottoriski. Pääomasuoja on voimassa pääomasuoja-aikana
edellyttäen, ettei pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittavien sijoitusten luotto- tai vastapuoliriski toteudu. Pääomasuoja koskee 80 % sijoituskorin lähtöarvosta eikä kata vakuutuksen kuluja.
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Pohjoismaiselta
osakemarkkinalta löytyy
valikoidusti arvoa
Mandatum Life tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa
valikoidusti pohjoismaisille osakemarkkinoille
osittaisella pääomasuojalla. Kohdemarkkinaksi
on valikoitu 10 pohjoismaista yhtiötä, jotka näkemyksemme mukaan tarjoavat hyvän tuottopotentiaalin viiden vuoden sijoitushorisontilla.
Pohjoismainen osakemarkkina on kehittynyt viime vuosina erittäin hyvin ja osassa yhtiöistä osakekurssit ovat lähellä kaikkien aikojen
korkeimpia tasoja. Toisaalta liiketoiminta on keskimäärin kehittynyt suotuisasti.
Näemme kuitenkin hyviä sijoitusmahdollisuuksia valikoiduissa yhtiöissä, mistä johtuen
suosimme Pohjoismaissa vahvasti osakepoimintaa. Kohde-yhtiöksi on valikoitu kansainvälisesti
toimivia yhtiötä, joiden nousupotentiaali perustuu
niiden suhdanneherkkyyteen tai yhtiökohtaiseen
erikoistilanteeseen. Valikoimamme yhtiöt ovat
tällä hetkellä houkuttelevasti hinnoiteltu suhteessa vahvaan tuloksentekokykyyn.
Kohdemarkkinan yritysten markkinaarvot vaihtelevat reilusta miljardista yli 40 miljardiin euroon. Näillä yrityksillä on toimintaa myös
kotimaidensa ulkopuolella ja ne pääsevät hyötymään sekä kotimaan että maailmantalouden kasvusta.
Euroopan ja koko maailmantalouden
hyvä kehitys valaa uskoa myös pohjoismaalaisen
osakemarkkinan positiiviseen kehitykseen.

Kohdemarkkina
Kohdemarkkina käsittää 10 osaketta tasapainoin
(1/10). Kohdemarkkinan yhtiöt on valittu Helsingin ja Tukholman pörssin päälistoilta ja ne on hajautettu eri toimialoille.
Kohdemarkkinan sijoitus on hajautettu
myös ajallisesti, sillä sijoituskorissa käytetään
päättymisarvon keskiarvostamista eli kunkin
osakkeen päättymisarvo lasketaan sijoitusajan
viimeisten 12 kuukauden aikana kerättyjen kuukausittaisten havaintojen keskiarvona.

ABB Ltd, 10 %
Boliden AB, 10 %

Kone Oyj on omalla alallaan yksi maailman johtavista yrityksistä. Kone valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoaa ratkaisuja
laitteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen
rakennusten koko elinkaaren ajan. Vuonna 2017
liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa, ja vuoden 2017
lopulla henkilöstömäärä oli yli 55 000.
Lisätietoa www.kone.fi

Fortum Oyj, 10 %
Kone Oyj, 10 %
Nokia Oyj, 10 %
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Swedbank AB, 10 %

125

Telia Company AB*, 10 %
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Volvo AB, 10 %
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YIT Oyj, 10 %
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Kuva 2. Kohdemarkkinan painojakauma 16.8.2018
(Lähde: Bloomberg).
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Kuva 1. Kohdemarkkinan indeksoitu arvonkehitys
16.8.2013 – 16.8.2018 (16.8.2013 = 100). Kohdemarkkinan tuotot on laskettu paikallisvaluutoissa.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
(Lähde: Bloomberg)

Kenelle sijoituskori sopii?
Mandatum Life Pohjoinen Potentiaali
10/2023 Tuotto -sijoituskori sopii sijoittajalle,
joka uskoo kohdemarkkinan vahvistuvan
viiden vuoden aikana, mutta haluaa
samanaikaisesti suojata pääomaansa osittain
kurssilaskulta. Sijoittajan tulee olla valmis
pitämään sijoituksensa sijoitusajan loppuun
saakka.

Perusteollisuus
Kulutustavarat ja palvelut
Informaatioteknologia
Perusteollisu…

Kulutustavar…
Materiaalit
Informaatiot…
Telekommunikaatio
Materiaalit
Yleishyödylliset
palvelut
Telekommun…
Yleishyödylli…
Rahoitus
Rahoitus

Boliden AB on Ruotsiin listattu kaivos- ja sulattamo-yhtiö, jolla on kasvavaa kaivosliiketoimintaa
poliittisesti vakailla alueilla (Pohjoismaat, Saksa,
UK ja muu Eurooppa). Metallien hintapaine viime
aikoina on painanut myös Bolidenin kurssia, mutta
näemme yhtiön hinnoittelun maltillisena sekä toimialan keskiarvoa alempana. Uskomme metallien
kysynnän kasvun nostavan hintoja, mikä tukee Bolidenin liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.
Lisätietoa www.boliden.com
Fortum Oyj on pääasiassa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä toimiva energiayhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja. Yhtiön visio
on olla puhtaan energian edelläkävijä.
Lisätietoa www.fortum.com

Nokian Renkaat Oyj, 10 %

120

ABB Ltd on sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka osakkeella käydään kauppaa Zürichin, Tukholman ja New Yorkin pörssissä. ABB
on maailman johtava teollisuuden moottorien ja
taajuusmuuttajien tuuliturbiinigeneraattoreiden
sekä sähköverkkojen toimittaja. ABB:n palveluksessa on globaalisti yli 140 000 henkilöä.
Lisätietoa www.abb.com.
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Nokia Oyj on globaali telekommunikaatioyhtiö,
joka tekee pääasiassa verkkolaiteteknologiaa ja
ohjelmistoja. Yhtiöllä on myös laaja patenttisalkku, josta tulee lisenssituloja. Yhtiön henkilöstö koostuu 160:sta eri kansallisuudesta ja se
toimii yli sadassa eri maassa.
Lisätietoa www.nokia.com
Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka edistää ja
helpottaa turvallista liikkumista vaativissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuormaautoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja
vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat haastavat ajoolosuhteet. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu myyntipisteitä useissa eri
maissa maassa.
Lisätietoa: www.nokianrenkaat.fi
Swedbank AB on pääosin Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva finanssikonserni, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluita, varainhoitoa ja muita finanssipalveluita. Swedbankilla on 8 miljoonaa
yksityisasiakasta ja 600 000 yritysasiakasta.
Lisätietoa www.swedbank.com.

Kuva 3. Kohdemarkkinan toimialajakauma 16.8.2018
(Lähde: Bloomberg).
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Telia Company AB on pohjoismainen teleoperaattorikonserni, joka tarjoaa kiinteän ja langattoman verkon tietoliikennepalveluja sekä yritysettä kuluttaja-asiakkaille. Telia tarjoaa palveluja
pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Euraasian kehittyvillä markkinoilla. *Yhtiö on ruotsalainen, mutta
sen osake on listattu myös Helsingin pörssissä ja
se toimii vahvasti Suomessa tytäryhtiönsä Telia
Finland Oyj:n kautta.
Lisätietoa: www.teliacompany.com.
Volvo AB on yksi maailman suurimmista
kuorma-autojen, linja-autojen, rakennusmateriaalien ja merimoottoreiden valmistajista jolla on tuotantolaitoksia noin 20 maassa. Yhtiö tarjoaa
myös rahoituspalveluja Volvo Financial Services
– yrityksen kautta.
Lisätietoa www.volvogroup.com
YIT Oyj on rakennusyhtiö, joka kehittää ja rakentaa asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi YIT tekee infrarakentamista ja päällystystä.
YIT toimii 11 maassa ja työllistää 10 000 työntekijää.
Lisätietoa www.yitgroup.com

Sijoitusstrategia
ML Pohjoinen Potentiaali 10/2023 Tuotto -sijoituskorin arvo muodostuu:
1. Tuotto-osasta (sijoitus kohdemarkkinaan)
2. Pääomaa suojaavasta osasta (korkosijoitukset)

Tuotto-osa
Sijoituskorin tuotto perustuu kohdemarkkinan arvonkehitykseen, josta sijoittaja hyötyy vahvistetun osallistumisasteen mukaisesti. Alustava osallistumisaste on 230 %.
Lopullinen osallistumisaste on vähintään 190 % ja se vahvistetaan lähtöhetkellä. Lopullinen osallistumisaste vaikuttaa sijoituskorin
tuottoon. Sijoituskorin enimmäistuottoa ei ole rajoitettu.
Alustavalla osallistumisasteella, ja mikäli luotto- ja/tai vastapuoliriskit eivät toteudu, sijoitetun lähtöarvon takaisinsaaminen kokonaisuudessaan vaatii noin 8,7 %:n kohdemarkkinan
nousun tuotonlaskennan mukaisesti sijoitusaikana.
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Kuva 4. ML Pohjoinen Potentiaali 10/2023 Tuotto
-sijoituskorin tuotto suhteessa kohdemarkkinan arvonkehitykseen alustava osallistumisaste huomioiden. Kuvaajassa ei ole huomioitu vakuutussopimuksen kuluja.
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Taulukko 1. ML Pohjoinen Potentiaali 10/2023 Tuotto sijoituskorin tuotto suhteessa kohdemarkkinan arvonkehitykseen alustava osallistumisaste huomioiden.
Taulukossa ei ole huomioitu vakuutussopimuksen kuluja.

Pääomaa suojaava osa
Sijoituskorin pääomaa suojaavassa osassa toteutetaan korkosijoituksia pääomasuojayhtiön luottoriskillä.
Pääomasuojayhtiöllä tarkoitetaan
Sampo Oyj -yhtiötä (pääomasuojayhtiö). Sijoituskorin korkosijoitusten toteuttamiseksi sijoituskorin
varoja voidaan allokoida pääomasuojayhtiön liikkeelle laskemiin arvopapereihin, sekä muihin korkoinstrumentteihin taikka luottojohdannaisiin, joiden viiteyhtiönä on pääomasuojayhtiö.
Korkosijoitusten arvo nousee sijoitusajan kuluessa 80 %:iin lähtöarvosta edellyttäen,
ettei niihin liittyvä luotto- tai vastapuoliriski toteudu.

Sijoituskoriin liittyvistä
riskeistä
Sijoituskorin tuotto riippuu kohdemarkkinan arvonkehityksestä. Sijoituskorin tuoton riippuvuutta
kohdemarkkinan arvonkehityksestä on havainnollistettu kuvassa 4 ja sijoituskorin tuotonlaskenta

on esitetty yksityiskohtaisemmin sijoituskorin
säännöissä.
Sijoittaja voi menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja osittain tai kokonaan myös ennen pääomasuoja-aikaa tehtävissä lunastuksissa
(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 Sampo Oyj:n luottoriskin. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitus- tai 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
merkintäajan 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 pääomasuoja-aikaa tehtävän lunastuksen arvo määräytyy sen hetkisen lunastushinnan mukaan, ja
lunastushinta voi olla alhaisempi kuin viitteellinen
arvo.
Sijoituskori ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä.

Sijoituskorin palkkiot ja
kulut
Sijoituskorin strukturointikustannus on vuotuistettuna n. 1,0 % p.a. sijoituskorin lähtöarvosta. Laskelma on esitetty myös Avaintietoasiakirjassa.
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 Pohjoinen Potentiaali 10/2023 Tuotto -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 suosi-
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tuksena 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
esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden
valitsemista tai muuttamista.

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

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

Pääomaosa ja korkosijoitukset
Sijoituskorin pääomaa koskevassa osassa toteutetaan korkosijoituksia, joiden arvo kehittyy sijoitusajan kuluessa 80 %: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.

Tuottoriski
Sijoituskorin arvo riippuu kohdemarkkinan arvonkehityksestä, joka voi vaihdella sijoitusaikana. Sijoituskohteiden historiallinen kehitys ei takaa niiden kehitystä tulevaisuudessa.

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

Johdannaisvastapuoli

Mikäli sijoituskohteet sisältävät muita kuin euromääräisiä sijoituksia, valuuttakurssien muutokset
saattavat vaikuttaa sijoituskohteen arvonkehitykseen.

Finanssilaitos, jonka kanssa solmitaan johdannaissopimus.

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
pääomasuoja-ajan alkamista. Korkotason ja/tai
luottoriskilisän nousu sijoitusaikana laskee korkosijoitusten arvoa ja korkotason ja/tai luottoriskilisän lasku puolestaan nostaa korkosijoitusten arvoa.
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Keskeiset ehdot

Sijoituskorin salkunhoitaja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Sijoituskorin yleiskuva

Merkintäaika

Sijoituskori on noin viisivuotinen sijoituskohde, jonka tuotto riippuu ensisijaisesti Kohdemarkkinan tuotosta. Sijoituskorissa on
80 %:n Pääomasuoja Pääomasuoja-aikana. Sijoituskori koostuu kahdesta pääosasta:
1) tuotto-osasta (sijoitus Kohdemarkkinaan) ja
2) pääomaa suojaavasta osasta (Korkosijoitukset)
27.8. – 28.9.2018 (Merkintäaika)

Sijoituskorin osuuden Lähtöarvo

Sijoituskorin osuuden lähtöarvo on 100 euroa (Lähtöarvo).

Sijoitusaika

Sijoitusaika on noin 5 vuotta. Sijoituskorin varsinainen Kohdemarkkinaan sijoittaminen alkaa 5.10.2018 (Lähtöhetki) ja päättyy
5.10.2023 (Päätöshetki).

Kohdemarkkina

Osake ("j")

Kohdemarkkinan osan (Osakkeen) nimi

Bloomberg1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ABB Ltd
Boliden AB
Fortum Oyj
Kone Oyj
Nokia Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Swedbank AB
Telia Company AB
Volvo AB
YIT Oyj

ABB SS
BOL SS
FORTUM FH
KNEBV FH
NOKIA FH
NRE1V FH
SWEDA SS
TELIA1 FH
VOLVB SS
YIT FH

1Kohdemarkkinan

Osallistumisaste ja tuoton määräytyminen

Sijoituskorin pääoman osittainen
suoja

Paino kohdemarkkinassa (wj)
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

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

Sijoitus Kohdemarkkinaan tehdään johdannaissopimusten avulla. Kohdemarkkinan indeksin lähtötason määrittämisessä voidaan käyttää ja päätöstason määrittämisessä käytetään keskiarvotusta.
Alustava Osallistumisaste on 230 %* Kohdemarkkinan tuotosta tuotonlaskennan** mukaisesti. Lopullinen Osallistumisaste vaikuttaa sijoituskorin tuottoon.
Sijoituskorin enimmäistuotto ei ole rajoitettu. Lähtöarvon takaisinsaaminen kokonaisuudessaan Sijoitusajan päätyttyä vaatii
alustavalla Osallistumisasteella n. 8,7 %:n Kohdemarkkinan nousun.
Sijoituskori sisältää pääoman osittaisen suojan (Pääomasuoja), joka on
80 % Lähtöarvosta (80 % x 100 EUR/osuus = 80 EUR/osuus)
Pääomasuojaan liittyy Sampo Oyj:n (”Pääomasuojayhtiö”) luottoriski. Pääomasuoja on voimassa vain Pääomasuoja-aikana
edellyttäen, että Pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittavien sijoitusten luotto- ja/tai vastapuoliriski ei ole toteutunut.

Pääomasuoja-aika

Pääomasuoja koskee vain sijoituskorin osuuden Lähtöarvoa, ei vakuutusta tai siihen mahdollisesti liitettyjä muita sijoituskohteita. Suojaus ei kata vakuutuksen kuluja.
12.10.2023 – 10.11.2023

Sijoituskorin päättyminen

Sijoituskorin toiminta päättyy kokonaan 10.11.2023 (Päättymispäivä).

Sijoituskorin osuuden 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 tyypillisesti n. 1 % p.a. Ansainta ei vaikuta sijoituskorin sääntöjen mukaiseen tulemaan Pääomasuoja-aikana. Vakuutusyhtiölle voi syntyä ansaintaa myös lunastuksiin liittyvistä jälkimarkkinakaupoista. Selvitys Sijoituskorin kuluista on annettu myös Avaintietoasiakirjassa.

* Alustava Osallistumisaste on 230 %. Lopullinen Osallistumisaste on vähintään 190 % ja se vahvistetaan Lähtöhetkellä. Mikäli Osallistumisaste jäisi vähimmäisarvon alle, sijoituskori perutaan ja siihen tehdyt merkinnät palautetaan asiakkaille.
** Tuotonlaskenta kaavoineen on esitetty tarkemmin säännöissä kohdassa Sijoituskorin sijoitusstrategia.
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