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SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008801774 (A / kasvu) ja FI0008801782 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Passiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 15.6.1998. 

Sijoituskohteet Eurooppalaiset osakkeet. 

Vertailuindeksi Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 kestävän kehityk-
sen kriteereillä valittua osaketta eri Euroopan maista. 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä 
ennen klo 11, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 11, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastos-
sa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi myy-
mään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, jolloin 
myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hy-
vin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa. 

1 2 3 4 5 6 7 

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Rahaston merkittävin riski on Euroopan osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski.  Sijoituksia ei valuuttasuojata, 
joten ei-euromääräisiin osakkeisiin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta suojaudu-
taan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 



Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Eurooppa Indek-
sirahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa) 
arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston 
perustamisesta (15.6.1998). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia merkittäessä 

0,1 % 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia lunastettaessa 

0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 
0,1 %, jos sijoitusaika ≥ 180 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,46 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden mää-
rä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät 
sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä 
kaupankäyntikuluja (paitsi toisten rahasto-
jen osuuksien ostamisesta ja myymisestä 

mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunas-
tuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, jotka 

lähetetään osuudenomistajille sekä jul-
kaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

 
Rahastoesite, joka sisältää rahaston 

säännöt, löytyy samasta osoitteesta tai 
sen voi pyytää sähköpostitse 

(info@seligson.fi)  tai puhelimitse (09 – 
6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Rahaston merkinnöistä ja lunastuksista ei peritä rahastoyhtiölle maksettavaa 
merkintä- tai lunastuspalkkiota. Sen sijaan merkintöjen ja lunastusten yhteydes-
sä peritään rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio, jonka tarkoituksena on 
kattaa merkinnästä tai lunastuksesta aiheutuvan arvopaperikaupankäynnin kustan-
nukset rahastolle. 
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SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008811435 (A / kasvu) ja FI0008811443 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Passiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 29.12.2006. 

Sijoituskohteet Pohjois-Amerikan markkinoiden osakkeet 

Vertailuindeksi Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 kestävän 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä  
ennen klo 16, merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 16, vahvistetaan lunastus seuraavan pankkipäivän arvoon, mikäli rahas-
tossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi 
myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisim-
man hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. 

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Pohjois-Amerikka Indeksirahaston merkittävin riski on Yhdysvaltojen ja Kanadan osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markki-
nariski. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten niihin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta suojaudu-
taan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Pohjois-
Amerikka Indeksirahaston kasvuosuuden (A-
osuus, euroissa) arvonkehitys täysiltä vuosilta 
alkaen rahaston perustamisesta (29.12.2006). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden mää-

rä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne 
eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita 

eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi toisten 
rahastojen osuuksien ostamisesta ja 

myymisestä mahdollisesti maksetut mer-
kintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta  
osoitteesta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)   
tai puhelimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Pohjois-Amerikka Indeksirahaston merkinnöistä ja lunastuksista ei peritä rahasto-
yhtiölle maksettavaa merkintä- tai lunastuspalkkiota. Sen sijaan merkintöjen ja 
lunastusten yhteydessä peritään rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio, 
jonka tarkoituksena on kattaa merkinnästä tai lunastuksesta aiheutuvan arvopaperi-
kaupankäynnin kustannukset rahastolle. 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia merkittäessä 

0,1 % 

 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia lunastettaessa 

0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 
0,1 % jos sijoitusaika ≥ 180 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,45 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 
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SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT  FI0008801964 (A / kasvu) ja FI0008801972 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Passiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 29.12.1999. 

Sijoituskohteet Aasian ja Tyynenmeren markkinoiden osakkeet. 

Vertailuindeksi Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksi. Indeksissä on n. 150 kestävän 
kehityksen kriteereillä valittua osaketta. Suurimmat painot ovat Japanin, Australian ja 
Etelä-Korean markkinoilla. 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä  
ennen klo 16, merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 16, vahvistetaan lunastus seuraavan pankkipäivän arvoon, mikäli rahas-
tossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi 
myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 10 vuotta. 

Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka 
mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. 

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Aasia Indeksirahaston merkittävin riski on kohdemarkkinoiden (etenkin Japanin, Australian ja Etelä-Korean) osakemarkkinoiden 
kehitykseen liittyvä markkinariski. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten niihin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta suojaudu-
taan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla.  

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 



Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Aasia Indeksira-
haston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa) arvon-
kehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston perusta-
misesta (29.12.1999). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen. 
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia merkittäessä 

0,1 % 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia lunastettaessa 

0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 
0,1 %, jos sijoitusaika ≥ 180 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,48 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden mää-

rä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne 
eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita 

eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi toisten 
rahastojen osuuksien ostamisesta ja myy-
misestä mahdollisesti maksetut merkintä- 

ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoitteesta  
tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai puhe-
limitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Rahaston merkinnöistä ja lunastuksista ei peritä rahastoyhtiölle  maksettavaa 
merkintä- tai lunastuspalkkiota. Sen sijaan merkintöjen ja lunastusten yhteydes-
sä peritään rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio, jonka tarkoituksena on 
kattaa merkinnästä tai lunastuksesta aiheutuvan arvopaperikaupankäynnin kustan-
nukset rahastolle. 
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 
OSUUSSARJAT A ja I  | ISIN KOODIT: A-SARJA:   FI4000016811 (A / kasvu) ja FI4000016829 (B / tuotto) 
         I-SARJA:  FI4000016837 (A / kasvu) ja FI4000016845 (B / tuotto)     
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Passiivinen syöttörahasto, joka aloitti toimintansa 3.9.2010. 

Sijoituskohteet Kehittyvien markkinoiden osakkeet kohderahaston kautta. 

Vertailuindeksi Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Value –indeksi 

Osuuksien merkintä (osto) Kerran viikossa, merkintäpäivä normaalisti torstai. Jos merkintämaksu on vastaanotettu 
rahastoyhtiössä keskiviikkona klo 14:30 mennessä, merkintä vahvistetaan seuraavan 
pankkipäivän arvoon. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla.  

Osuuksien lunastus (myynti) Kerran viikossa, lunastuspäivä normaalisti torstai. Jos lunastustoimeksianto on vastaan-
otettu rahastoyhtiössä keskiviikkona 14:30 mennessä, lunastus vahvistetaan seuraavan 
pankkipäivän arvoon. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla.  

Osuussarjat, -lajit ja tuotonjako A-sarjan minimisijoitus on 1 euro. I-sarjan minimisijoitus on 250 000 euroa.  

Molemmilla osuussarjoilla on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A ja IA) osalta ra-
haston sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B ja IB) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuot-
toa, kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Erikoissijoitusrahasto Seligson & Co Kehittyvät Markkinat on passiivinen syöttörahasto, joka sijoittaa varansa Dimensional Fund  
Advisors –yhtiön hallinnoimaan Emerging Markets Value Fund -rahastoon. Kohderahasto on erittäin laajasti hajautettu kehittyvien 
markkinoiden osakkeisiin. Tavoitteena on sijoittaa kaikki varat tähän yhteen kohderahastoon ja seurata siten kehittyvien markki-
noiden osakemarkkinoiden tuottoa alhaisin kustannuksin.   

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Rahaston merkittävimmät riskit on kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvät markkinariskit, kohderahas-
ton kautta. Kohderahaston sijoituksia ei valuuttasuojata, joten sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 



Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Kehittyvät mark-
kinat -rahaston kasvuosuuden (A-sarjan A-osuus, 
euroissa) arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen 
rahaston perustamisesta (3.9.2010). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä 

voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät 
sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä 
kaupankäyntikuluja (paitsi toisten rahasto-
jen osuuksien ostamisesta ja myymisestä 
mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunas-

tuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, jotka 
lähetetään osuudenomistajille sekä julkais-

taan rahastoyhtiön internet-sivuilla 
www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta  
osoitteesta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai puheli-
mitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen  
liittyvät palkkiot 

 

Merkintäpalkkio Ei 

Lunastuspalkkio 1,0 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 
0,5 %, jos sijoitusaika alle 360 päivää 
Muuten 0,0 % 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut A-sarja 0,90 % vuodessa (ml. kohderahasto) 
I-sarja 0,65 % vuodessa (ml. kohderahasto) 
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 
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SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008801790 (A / kasvu) ja FI0008801808 (B / tuotto) 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Passiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 18.6.1998. 

Sijoituskohteet Osakkeet kansainvälisesti. 

Vertailuindeksi Kulutustavarayritysten osakkeista koostuvat MSCI Consumer Discretionary (50 %) ja 

MSCI Consumer Staples (50 %). 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Kun merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä, 

merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä 

pankkipäivänä ennen klo 16, vahvistetaan lunastus seuraavan pankkipäivän arvoon, 

mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu 

lunastuksen vuoksi myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen 

pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 

sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 

kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman vahvimpia brändejä omistavien yhtiöiden osakkeisiin. Selvästi yli puolet 

sijoituksista on rahaston historian aikana ollut yhdysvaltalaisten yritysten osakkeissa.  

Pienempi riski, tyypillisesti 

pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillisesti 

suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 

lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 

jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. 

Kaava perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi 

vaihdella ajan myötä. 

Rahaston merkittävin riski on kansainvälisten osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski. Sijoituksia ei 

valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.   

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta 

suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin 

Seligson & Co -rahastojen rahastoesitteessä. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 



Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 

markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Global Top 25 

Brands -rahaston kasvuosuuden (A-osuus, 

euroissa) arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen 

rahaston perustamisesta (18.6.1998). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailundeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 

mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia 

merkintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 

sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston 

säilytysyhteisönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 

rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen. 

Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 

Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

Merkintäpalkkio Ei 

Kaupankäyntipalkkio 

lunastettaessa (maksetaan 

rahastoon) 

0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 

0,0 %, jos sijoitusaika ≥ 180 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,61 % vuodessa  

(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 

Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia 

palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja 

(paitsi toisten rahastojen osuuksien 

ostamisesta ja myymisestä mahdollisesti 

maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan 

tarkemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

joka lähetetään osuudenomistajille sekä 

julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta 

osoitteesta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai  

puhelimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 
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SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008801980 (A / kasvu) ja FI0008801998 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Passiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 17.1.2000. 

Sijoituskohteet Osakkeet kansainvälisesti, lääketeollisuus ja terveydenhuolto. 

Vertailuindeksi Lääketeollisuusyritysten osakkeista koostuva Morgan Stanley Capital International Phar-
ma & Biotech -osakeindeksi. 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Kun merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä, 
merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 16, lunastus vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon, mikäli rahas-
tossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi 
myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, 
jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Rahasto sijoittaa kansainvälisesti maailman johtavien lääketeollisuus- ja terveydenhoitoalan yritysten osakkeisiin.  

Pienempi riski, tyypillisesti 
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillisesti 
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Rahaston merkittävimmät riskit on kansainvälisten osakemarkkinoiden sekä lääketeollisuustoimalan kehitykseen liittyvät markki-
nariskit. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jota vastaan 
suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin Selig-
son & Co rahastojen rahastoesitteessä. 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Global Top 25 
Pharmaceuticals -rahaston kasvuosuuden (A-
osuus, euroissa) arvonkehitys täysiltä vuosilta 
alkaen rahaston perustamisesta (17.1.2000). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden mää-

rä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne 
eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita 

eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi toisten 
rahastojen osuuksien ostamisesta ja 

myymisestä mahdollisesti maksetut mer-
kintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoitteesta  
tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai pu-
helimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Merkintäpalkkio Ei 

Kaupankäyntipalkkio lunastettaes-
sa (maksetaan rahastoon) 

0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 
0,0 %, jos sijoitusaika ≥ 180 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,62 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 
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SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 
OSUUSlLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008801758 (A / kasvu) ja FI0008801766 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Passiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 1.4.1998. 

Sijoituskohteet Suomalaiset osakkeet. 

Vertailuindeksi OMX GES Finland Sustainability -osakeindeksi. Indeksissä on n. 40 kestävän kehityksen 
kriteereillä valittua suomalaista osaketta. 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä 
ennen klo 11, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 11, lunastus vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastos-
sa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi myy-
mään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, jolloin 
myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 10 vuotta. 

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin 
vastaa OMX GES Finland Sustainability -osakeindeksin tuottoa. 

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 7/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Rahaston merkittävin riski on Suomen osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski.   

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jota vastaan 
suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Suomi Indeksi-
rahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa) ar-
vonkehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston pe-
rustamisesta (1.4.1998). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen. 
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 
Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkki-
oita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi 

toisten rahastojen osuuksien ostamises-
ta ja myymisestä mahdollisesti maksetut 

merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoittees-
ta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai pu-
helimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Rahaston merkinnöistä ja lunastuksista ei peritä rahastoyhtiölle maksettavaa 
merkintä- tai lunastuspalkkiota. Sen sijaan merkintöjen ja lunastusten yhteydes-
sä peritään rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio, jonka tarkoituksena on 
kattaa merkinnästä tai lunastuksesta aiheutuvan arvopaperikaupankäynnin kustan-
nukset rahastolle. 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia merkittäessä 

0,1 % 

 

Kaupankäyntipalkkio rahasto-
osuuksia lunastettaessa 

0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 
0,1 %, jos sijoitusaika ≥ 180 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,45 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 
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SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 
TUOTTO-OSUUDET (B): ISIN KOODI FI0008805627 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Osakerahasto, joka aloitti toimintansa 8.2.2002. 

Sijoituskohteet OMX Helsinki 25 –osakeindeksin osakkeet. 

Vertailuindeksi OMX Helsinki 25 -osakeindeksi, jossa on 25 Helsingin pörssin vaihdetuinta osaketta.  

Osuuksien merkintä (osto) Rahasto-osuuksilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä kuten osakkeella. Normaaliti-
lanteessa sijoittaja ostaa osuuksia eikä merkitse uusia osuuksia. 

Suuret merkinnät (primäärimerkinnät, minimi 25 000 osuutta) tehdään merkinnänvälittä-
jän välityksellä. Lista merkintävälittäjistä löytyy rahastoyhtiön internet-sivuilta. 

Osuuksien lunastus (myynti) Rahasto-osuuksilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä kuten osakkeella. Normaaliti-
lanteessa sijoittaja myy osuuksia eikä lunasta rahastosta. 

Suuret lunastukset (primäärilunastukset, minimi 25 000 osuutta) toteutetaan merkinnän-
välittäjän välityksellä. Lista merkintävälittäjistä löytyy rahastoyhtiön internet-sivuilta. 

Myös käteislunastus suoraan rahastosta on mahdollinen. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia (B).  

Rahaston tavoitteena on jakaa tuottoa siten, että rahaston arvon kehitys vastaa sen seu-
raaman indeksin kehitystä.  

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Rahasto on Helsingin pörssissä listattuihin osakkeisiin sijoittava pörssinoteerattu rahasto (ETF). Rahasto pyrkii seu-
raamaan vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin.  

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 7/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Rahaston merkittävin riski on Suomen osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski.   

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jota vastaan 
suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty OMX Helsinki 25 
pörssinoteeratun rahaston tuotto-osuuden arvon-
kehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston perusta-
misesta (8.2.2002). Luvut on tuottokorjattu, jotta 
ne ovat vertailukelpoisia muiden rahastojen vas-
taavien lukujen kanssa. 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivukonttoritoiminta. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen. 
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tili-
vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi 
vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä 
tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä kaupan-
käyntikuluja (paitsi toisten rahastojen osuuk-
sien ostamisesta ja myymisestä mahdollises-

ti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tarkem-
min neljännesvuosikatsauksissa, jotka lähe-
tetään osuudenomistajille sekä julkaistaan 

rahastoyhtiön internet-sivuilla 
www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoitteesta  
tai sen voi pyytää sähköpostitse 

(info@seligson.fi)  tai puhelimitse (09 – 6817 
8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät  
palkkiot 

Sijoittaja maksaa osakevälittäjälle kaupankäyntipalkkion ostaessaan tai myydes-
sään OMXH25 pörssinoteeratun rahaston rahasto-osuuksia pörssissä. Kaupan-
käyntipalkkiot tulee tarkastaa omalta osakevälittäjältä. Ne eivät ole rahaston 
palkkioita. 

Lunastuspalkkio käteislunastuksessa suoraan rahastosta (siis ei myymällä 
osuuksia pörssissä) on 3 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään 250 euroa.  

Vähintään 25 000 osuuden primääritransaktiossa suoraan rahaston kanssa tu-
lee olla erikseen yhteydessä joko rahastoyhtiöön tai rahaston merkintävälittäjiin. 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,16 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 
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SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT  FI0008801733 (A / kasvu) ja FI0008801741 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Rahamarkkinarahasto, joka aloitti toimintansa 1.4.1998. 

Sijoituskohteet Lyhytkestoiset hyvälaatuiset korkoinstrumentit. 

Vertailuindeksi 3 kk euribor-indeksi. 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä 
ennen klo 14:30, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 11, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastos-
sa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myymään 
arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit 
kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 3 kuukautta. 

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta. Rahaston tavoit-
teena on säilyttää rahaston pääoma sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla ja antaa osuuden-
omistajille tasainen tuotto.  

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 1/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Rahamarkkinarahasto AAA:n merkittävimmät riskit liittyvät korkosijoitusten liikkeeseenlaskijoiden velanmaksukykyyn. Tätä riskiä 
pyritään minimoimaan pitämällä sijoitukset lyhytkestoisina ja hyvälaatuisina. Vuoden 2008 finanssikriisin aikana rahamarkkinoilla 
esiintyi toimintahäiriöitä, jotka vaikeuttivat monien rahamarkkinarahastojen sijoitustoimintaa ja vastaavia häiriöitä voi esiintyä 
tulevaisuudessakin.   

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Rahamarkkina-
rahasto AAA:n kasvuosuuden (A-osuus, eurois-
sa) arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston 
perustamisesta (1.4.1998). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen. 
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 
Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkki-
oita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi 

toisten rahastojen osuuksien ostamises-
ta ja myymisestä mahdollisesti maksetut 

merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille se-
kä julkaistaan rahastoyhtiön internet-

sivuilla www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta  
osoitteesta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai 
puhelimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Merkintäpalkkio Ei 

Lunastuspalkkio Ei 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,18 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 
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SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT   FI0008801816 (A / kasvu) ja FI0008801824 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Pitkien euromääräisten valtionkorkojen rahasto, joka aloitti toimintansa 14.10.1998. 

Sijoituskohteet Euroalueen valtioiden liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjat. 

Vertailuindeksi Euromääräisten valtioiden joukkolainojen kehitystä kuvaava indeksi EFFAS Bond Indices 
Euro Govt All.  

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä 
ennen klo 11, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 11,  lunastus vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastos-
sa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi myy-
mään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen päivän arvoon, jolloin myynnit 
kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 2 vuotta. 

Rahasto sijoittaa eurovaltioiden liikkeelle laskemiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai 
markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun vertailuindeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston ei omista kaikkia 
indeksin arvopapereita, mutta korkoriski ja maajakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena.  

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 3/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät euroalueen valtionlainojen markkinakehitykseen. Monet eurovaltioista ovat sangen vel-
kaantuneita ja korkea velkaantumisaste tuo mukanaan sen, että markkinat reagoivat suorien taloudellisten tekijöiden lisäksi jos-
kus voimakkaastikin poliittisiin päätöksiin, mikä saattaa aiheuttaa nopeita vaihteluita rahasto-osuuden arvossa. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 



Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Euro-obligaatio  
-rahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa) 
arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston 
perustamisesta (14.10.1998). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

Merkintäpalkkio Ei 

Kaupankäyntipalkkio lunastettaes-
sa (maksetaan rahastoon) 

0,2 %, jos sijoitusaika alle 90 päivää 
0,0 %, jos sijoitusaika ≥ 90 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,28 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 
Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkki-
oita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi 

toisten rahastojen osuuksien ostamises-
ta ja myymisestä mahdollisesti maksetut 

merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoittees-
ta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai pu-
helimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 
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SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT   FI0008804315 (A / kasvu) ja FI0008804323 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Pitkien euromääräisten yrityslainojen rahasto, joka aloitti toimintansa 14.9.2001. 

Sijoituskohteet Yritysten liikkeeseenlaskemat euromääräiset joukkovelkakirjat. 

Vertailuindeksi Merrill Lynch BofA MC Euro Non-Financial -indeksi, joka kuvaa euromääräisten yrityslai-
nojen kehitystä.  

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä 
ennen klo 11, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.  

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 11, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastos-
sa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi myy-
mään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, jolloin 
myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 2 vuotta. 

Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukko-
lainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun vertailuindeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston kor-
koriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena.  

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 3/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaa-
va perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaih-
della ajan myötä. 

Euro Corporate Bond -rahaston merkittävimmät riskit liittyvät euromääräisten yrityslainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikut-
taa yritysten varallisuusnäkymien lisäksi mm. yleinen korkotason kehitys. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 



Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Euro Corporate 
Bond -rahaston kasvuosuuden (A-osuus, eurois-
sa) arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston 
perustamisesta (14.9.2001). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta! 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

Merkintäpalkkio Ei 

 

Kaupankäyntipalkkio lunastettaessa 
(maksetaan rahastoon) 

0,2 %, jos sijoitusaika alle 90 päivää 
0,0 %, jos sijoitusaika ≥ 90 päivää 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,34 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen palkkio Ei 

 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 
Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkki-
oita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi 

toisten rahastojen osuuksien ostamises-
ta ja myymisestä mahdollisesti maksetut 

merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoittees-
ta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai pu-
helimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

EUR O C OR P OR A T E B ON D

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

%



SELIGSON & CO PHOENIX 
OSUUSSARJA A, OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008802277 (A / kasvu) ja FI0008802285 (B / tuotto) 
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 25.9.2000. 

Sijoituskohteet Osakkeet maailmanlaajuisesti. 

Vertailuindeksi Morgan Stanley Capital International All Country World Net Dividend Return  

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Kun merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä, 
merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 16, lunastus vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon, mikäli rahas-
tossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myy-
mään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, jolloin 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Phoenix on osakerahasto, joka sijoittaa kansainvälisesti niin sanottuihin erikoistilanteisiin. Erikoistilanne on ohimenevä yrityksen 
kehitykseen ja sitä kautta osakekurssiin vaikuttava tapahtuma. Phoenixin tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää maailman osa-
kemarkkinoita kuvaavan vertailuindeksinsä tuotto. 

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava 
perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella 
ajan myötä. 

Phoenix-rahaston merkittävin riski on kansainvälisten osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski.  Erikoistilanneyhtiöi-
den kurssikehitys voi olla yleismarkkinaa volatiilimpi (suurempi heilunta). Aktiiviseen salkunhoitoon liittyy aina myös riski salkun-
hoitajan epäonnistuneista sijoitusvalinnoista. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuutta-
kurssiriski.  

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jota vastaan suo-
jaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Phoenix-
rahaston A-sarjan kasvuosuuden (A-osuus, eu-
roissa) arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen ra-
haston perustamisesta (25.9.2000). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 

Phoenix-rahastossa on tässä esitteessä käsitellyn osuussarja A:n lisäksi kansainvälisillä markkinoilla toimiville sijoittajille tarkoi-
tettu osuussarja K, jonka tiedot esitetään erillisessä englanninkielisessä avaintietoesitteessä. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 
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Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 
Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkki-
oita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi 

toisten rahastojen osuuksien ostamises-
ta ja myymisestä mahdollisesti maksetut 

merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoittees-
ta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai pu-
helimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Merkintäpalkkio ei 

Lunastuspalkkio ei 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 1,14 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen  
palkkio 

20 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston 
vertailuindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja 
kahden edellisen kalenterivuoden geometrisena 
keskimääräisenä vuosituottona eli ”korkoa korolle” 
laskien. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää kol-
mea prosenttia keskimääräisestä rahastopääomas-
ta.   

Vuoden 2011 tuottosidonnainen palkkio oli  0,24 %. 
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ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008805486 (A / kasvu) ja FI0008805494 (B / tuotto) 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 10.10.2001. 

Sijoituskohteet Osakkeet, paino Suomen osakemarkkinoilla. 

Vertailuindeksi 75 % OMX Helsinki Cap GI -indeksi ja  

25 % Morgan Stanley Capital International All Country World NDR -osakeindeksi. 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Kun merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä, 

merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä 

pankkipäivänä ennen klo 16, lunastus vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon, 

mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi 

joudutaan myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän 

arvoon, jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan. Suuret lunastukset voidaan 

jakaa osiin. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 

sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 

kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 7 vuotta. 

Erikoissijoitusrahasto Phoebus sijoittaa laadukkaiden yritysten osakkeisiin pitkällä yli 10 vuoden tähtäimellä. Rahasto sijoittaa 

pääosin suomalaisiin yhtiöihin, kansainvälisellä mausteella. Phoebuksen salkku voi olla keskittyneempi eli vähemmän hajautettu 

kuin tavallisen sijoitusrahaston. Rahasto on aktiivinen ja pyrkii ylittämään vertailuindeksinsä tuoton. 

Pienempi riski, tyypillisesti 

pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillisesti 

suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 

lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 

jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 6/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava 

perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella 

ajan myötä. 

Phoebus-rahaston merkittävin riski on kohdemarkkinoiden ja –yritysten kehitykseen liittyvä markkinariski.  Aktiiviseen 

salkunhoitoon liittyy aina myös riski salkunhoitajan epäonnistuneista sijoitusvalinnoista. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-

euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jota vastaan 

suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin 

rahastoesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 



Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 

markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Phoebus-

rahaston kasvuosuuden (A-osuus, euroissa) 

arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen rahaston 

perustamisesta (10.10.2001). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 

mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia 

merkintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 

sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston 

säilytysyhteisönä toimii Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivukonttoritoiminta. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 

rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  

Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 

Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

 

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 

tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 

Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia 

palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja 

(paitsi toisten rahastojen osuuksien 

ostamisesta ja myymisestä mahdollisesti 

maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan 

tarkemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 

julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta 

osoitteesta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai 

puhelimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Merkintäpalkkio Ei 

Kaupankäyntipalkkio 

lunastettaessa (maksetaan 

rahastoon) 

1,0 %, jos sijoitusaika alle 360 päivää 

Muuten 0,0 % 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,75 % vuodessa (vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen  

palkkio 

20 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston 

vertailuindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja 

kahden edellisen kalenterivuoden geometrisena 

keskimääräisenä vuosituottona eli ”korkoa korolle” 

laskien. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 

kolmea prosenttia keskimääräisestä 

rahastopääomasta.   

Vuoden 2011 tuottosidonnainen palkkio oli  0,73 %. 
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RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 
OSUUSSARJA A , OSUUSLAJI A | ISIN KOODI FI0008802004 (A / kasvu)  
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Aktiivinen osakerahasto, joka aloitti toimintansa 8.3.2000. 

Sijoituskohteet Venäjän ja sen lähialueiden osakkeet. 

Vertailuindeksi RTS1 - Interfax  -osakeindeksi, joka kuvaa Venäjän osakemarkkinoiden kehitystä. 
Huom! Kyseessä on hintaindeksi. 

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Kun merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä, 
merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 16, lunastus vahvistetaan seuraavan päivän arvoon, mikäli rahastossa 
on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos lunastuksen vuoksi joudutaan myymään 
arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, jolloin myynnit 
kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on vain kasvuosuuksia (A). 

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Suositeltu sijoitusaika Yli 10 vuotta. 

Russian Prosperity Fund Euro on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoil-
le. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää Venäjän osakemarkkinoita kuvaavan vertailuindeksinsä tuotto. 

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 7/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava 
perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella 
ajan myötä. 

Russian Prosperity Fund Euro -rahaston merkittävin riski on Venäjän osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski.  Mark-
kina on historiallisesti ollut hyvin volatiili eli kurssien heilunta on ollut voimakasta. Aktiiviseen salkunhoitoon liittyy aina myös riski 
salkunhoitajan epäonnistuneista sijoitusvalinnoista. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten niihin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin Seligson 
& Co -rahastojen rahastoesitteessä. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 

1 2 3 4 5 6 7 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Russian Prospe-
rity Fund Euron A-sarjan rahasto-osuuden 
(euroissa) arvonkehitys täysiltä vuosilta alkaen 
rahaston perustamisesta (8.3.2000). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 

Russian Prosperity Fund Euro -rahastossa on tässä esitteessä käsitellyn osuussarja A:n lisäksi kansainvälisillä markkinoilla toimi-
ville sijoittajille tarkoitettu osuussarja K, jonka tiedot esitetään erillisessä englanninkielisessä avaintietoesitteessä. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen. 
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 
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Juoksevat kulut perustuvat edellisenä 
tilivuonna perittyihin kuluihin. Niiden 

määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. 
Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkki-
oita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi 

toisten rahastojen osuuksien ostamises-
ta ja myymisestä mahdollisesti maksetut 

merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista raportoidaan tar-
kemmin neljännesvuosikatsauksissa, 

jotka lähetetään osuudenomistajille sekä 
julkaistaan rahastoyhtiön internet-sivuilla 

www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoittees-
ta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai pu-
helimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät 
palkkiot 

Merkintäpalkkio Kyllä, 0,0 – 2,5 % merkintäsumman mukaan, tarkemmat 
tiedot www.seligson.fi tai rahastoesitteestä 

Kaupankäyntipalkkio 
(maksetaan rahastoon) 

0,5 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää,  
Muuten 0,0 % 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 1,54 % vuodessa  
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen  
palkkio 

Tuottosidonnainen palkkio on 15% siitä kokonaistuotos-
ta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenteri-
vuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei kuitenkaan voi 
ylittää kolmea prosenttia keskimääräisestä rahastopää-
omasta.  

Vuoden 2011 tuottosidonnainen palkkio oli  0,0 %. 
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SELIGSON & CO PHAROS 
OSUUSLAJIT A ja B  | ISIN KOODIT FI0008801907 (A / kasvu)  FI0008801915 (B / tuotto)  
Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 

Rahastotyyppi, aloituspäivämäärä Yhdistelmärahasto, joka aloitti toimintansa 24.11.1999. 

Sijoituskohteet Osakkeet maailmanlaajuisesti ja pääosin euromääräiset korkosijoitukset, suurin osa 
osakesijoituksista tehdään osakerahastoihin. Korkosijoitukset tehdään suoraan korko-
markkinoille silloin kun se on rahaston edun mukaista.  

Vertailuindeksi EFFAS Bond Indices EuroGovtAll -indeksi (50 %, euroalueen korkosijoitukset),  
STOXX 50 -osinkokorjattu osakeindeksi (15 %, eurooppalaiset osakkeet),  
Morgan Stanley Capital International All Country World Daily TR Net -osinkokorjattu osa-
keindeksi (35 %, maailman osakkeet)  

Osuuksien merkintä (osto) Pankkipäivittäin. Kun merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä, 
merkintä vahvistetaan seuraavan pankkipäivän arvoon. 

Osuuksien lunastus (myynti) Pankkipäivittäin. Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäi-
vänä ennen klo 16, vahvistetaan lunastus seuraavan pankkipäivän arvoon, mikäli rahas-
tossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Jos rahasto joutuu lunastuksen vuoksi 
myymään arvopapereita, toteutetaan lunastus viimeistään sen pankkipäivän arvoon, 
jolloin myynnit kirjataan rahaston arvonlaskentaan. 

Osuuslajit ja tuotonjako Rahastossa on sekä kasvuosuuksia (A) että tuotto-osuuksia (B).  

Sijoituskohteiden tuotot (esim. osingot) sijoitetaan kasvuosuuksien (A) osalta rahaston 
sijoituspolitiikan mukaisesti.  

Tuotto-osuuksille (B) jaetaan vuosittain tuotto, joka vastaa vuosittaista osinkotuottoa, 
kuitenkin vähintään 3 % vuoden viimeisen päivän osuuden arvosta. 

Suositeltu sijoitusaika Yli 3 vuotta. 

Varainhoitorahasto Pharos on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille. Normaalijako on puolet korko-
sijoituksia, puolet osakesijoituksia, sallittu vaihteluväli 30 – 70 %. Ydinosa osakesijoituksista tehdään kustannustehokkaisiin indek-
sirahastoihin. Näitä täydennetään erikoistuneilla satelliittisijoituksilla. Turhien kulujen välttämiseksi korkosijoituksia tehdään myös 
suoraan korkomarkkinoille.  

Pienempi riski, tyypillises  
pienemmät tuotot. 

Suurempi riski, tyypillises  
suuremmat tuotot. 

AVAINTIETOESITE  

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, 
jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

Rahasto on sijoitettu riskiluokkaan 4/7 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella. Kaava 
perustuu rahaston historialliseen kehitykseen, eikä välttämättä anna luotettavaa tietoa tulevaisuudesta. Riskiluokka voi vaihdella 
ajan myötä. 

Pharos-rahaston merkittävimmät riskit ovat korko- ja osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvät markkinariskit. Aktiiviseen salkunhoi-
toon liittyy aina myös riski salkunhoitajan epäonnistuneista sijoitusvalinnoista. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-
euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.  

Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä, myös alimmissa riskiluokissa. Sijoittamisen yleisistä riskeistä on kerrottu tarkemmin rahas-
toesitteen sivulla 5. 
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TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA 

RISKI–TUOTTOPROFIILI 
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Sijoittajan ja rahaston maksamia kuluja käytetään mm. rahaston hallinnoinnin ja arvopapereiden säilytyksen, sekä mahdollisen 
markkinoinnin ja jakelun, kustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.  

Oheisessa kaaviossa on esitetty Pharos-rahaston 
kasvuosuuden (A-osuus, euroissa) arvonkehitys 
täysiltä vuosilta alkaen rahaston perustamisesta 
(24.11.1999). 

Tummanvihreät pylväät: rahaston vuosituotto. 

Vaaleat pylväät: vertailuindeksin vuosituotto.  

Kaaviossa on huomioitu kaikki rahaston kulut, 
mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksamia mer-
kintä-, lunastus- tai kaupankäyntipalkkioita. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 

Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja 
sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Rahaston säilytysyhtei-
sönä toimii Seligson & Co Oyj. 

Lisätietoja rahastosta (esim. rahastoesite, säännöt ja muut rahastojulkaisut) sekä tuorein rahasto-osuuden arvo ovat saatavilla 
rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. 

Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. Rahaston kotipaikka voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen. 
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RAHASTON KULUT 

AIEMPI ARVONKEHITYS 

KÄYTÄNNÖN TIEDOT 

Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston säännöt 10.5.2012 ja ne ovat voimassa 18.6.2012 alkaen.  
Seligson & Co Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa 31.10.1997. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. 
Tämä avaintietoesite on voimassa 18.6.2012 alkaen. 

 

Juoksevat kulut perustuvat edelli-
senä tilivuonna perittyihin kuluihin. 
Niiden määrä voi vaihdella vuodes-

ta toiseen. Ne eivät sisällä tuot-
tosidonnaisia palkkioita eivätkä 

kaupankäyntikuluja (paitsi toisten 
rahastojen osuuksien ostamisesta 

ja myymisestä mahdollisesti makse-
tut merkintä- ja lunastuspalkkiot).  

Kuluista ja palkkioista  
raportoidaan tarkemmin neljännes-
vuosikatsauksissa, jotka lähetetään 
osuudenomistajille sekä julkaistaan 

rahastoyhtiön internet-sivuilla 
www.seligson.fi.   

Rahastoesite löytyy samasta osoit-
teesta tai sen voi pyytää  

sähköpostitse (info@seligson.fi)  tai 
puhelimitse (09 – 6817 8200).  

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Merkintäpalkkio Ei 

Kaupankäyntipalkkio lunas-
tettaessa (maksetaan rahas-
toon) 

1,0 %, jos sijoitusaika alle 180 päivää 
0,5 %, jos sijoitusaika alle 360 päivää 
Muuten 0,0 % 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut  

Juoksevat kulut 0,51 % vuodessa (ml. kohderahastot) 
(vuonna 2011) 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut  

Tuottosidonnainen  
palkkio 

20 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertai-
luindeksin tuoton kuluvan kalenterivuoden ja kahden 
edellisen kalenterivuoden geometrisena keskimää-
räisenä vuosituottona eli ”korkoa korolle” laskien. Tuot-
tosidonnainen palkkio ei voi ylittää kolmea prosent-
tia keskimääräisestä rahastopääomasta.   

Vuoden 2011 tuottosidonnainen palkkio oli  0,35 %. 
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SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ OYJ 

Erottajankatu 1–3, 6. krs,  00130 Helsinki    

puh. (09) 6817 8200   fax (09) 6817 8222   sähköposti info@seligson.fi 

SELIGSON & CO 

Seligson & Co  perustettiin 1997  tuottamaan kustannustehokkaita nykyaikaisia sijoituspalveluja pitkä-jänteisille 
sijoittajille. Palvelemme sekä instituutioita että yksityissijoittajia Suomessa ja Ruotsissa.  

Pyrimme tuottamaan sijoituspalveluja, joiden lähtökohtana on aidosti asiakkaan etu: palveluja, jotka ovat helpom-
pia ymmärtää ja joiden avulla asiakkaan saama pitkän aikavälin tuotto on mahdollisimman hyvä. 

 

YKSINKERTAINEN ON TEHOKASTA! 

Monimutkaiset instrumentit ja runsas kaupankäynti arvopapereilla ovat tuottoisia välittäjille, mutta harvoin sijoittajil-
le. Kun kaikki varainhoidossa käytetyt työkalut sopivat toisiinsa ja ovat riittävän yksinkertaisia, voidaan keskittyä 

oleelliseen.  

 

KUSTANNUKSILLA ON MERKITYSTÄ 

Pyrimme aina minimoimaan sijoitusten tuottoa rasittavia kustannuksia.  
Keskitymme varainhoitoon ja olemme siksi täysin riippumattomia esimerkiksi arvopaperivälittäjistä.  

 

SELIGSON & CO ARVOT  

 
VASTUUNTUNTO 

Lähdemme siitä, että varainhoito – niin sijoitusrahastoissa kuin 
yksilöllisessä varainhoidossa – on ennen kaikkea luottamus-
tehtävä. Olemme ylpeitä  asiakkaidemme luottamuksesta. 

 
AVOIMUUS 

Toimimme ja kommunikoimme avoimesti ja rehellisesti, niin asiakkaidemme kanssa kuin julki-
suudessa. Emme peri piilotettuja palkkioita, emme väitä osaavamme kaikkea, emme kaunistele 
rahastojen kehitystä emmekä syytä muita omista epäonnistumisistamme. 

 
NÖYRYYS 

Vaikka meillä on pitkä kokemus arvopaperimarkkinoista, sekä hyvistä että huonoista markkina-
olosuhteista, niin  emme yritä olla enempää kuin olemme. Meillä ei ole kristallipalloa, joka kertoi-
si markkinoiden kehityksestä. Keskitymme asioihin, joihin voimme oikeasti vaikuttaa. 

 
KUSTANNUSTEHOKKUUS 

Pyrimme olemaan markkinoiden kustannustehokkain sijoituspalveluyhtiö ja siirtämään hyödyn 
siitä myös asiakkaillemme.  

 
PITKÄJÄNTEISYYS 

Uskomme, että kärsivällisyys on hyve niin sijoittamisessa kuin liiketoiminnassa. Tuotteidemme 
kustannustehokkuus on ylivertainen pitkäjänteisessä sijoittamisessa. Emmekä hae oikotietä 
onneen myöskään omassa liiketoiminnassamme. 

 




