Ryssland Index
Placeringskorgens prospekt, i kraft sedan 1.1.2018
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Namn: Mandatum Life Ryssland Index
Placeringskorgens portföljförvaltare:
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life)
Placeringskorgens målmarknad: Aktiemarknaden i Ryssland
Placeringskorgens primära placeringsobjekt: iShares ETF
(US-dollar) som placerar i indexet MSCI Russia 25/50
Skydd av placeringskorgens värde: Placeringskorgen har
ingen kapitalgaranti.
Placeringskorgens verksamhet började: 14.2.2013
Försäljningstid: Fortlöpande
Placeringstid: Fortlöpande
Placeringskorgens andelsvärde:
Placeringskorgens andelsvärde beräknas varje bankdag.
Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode: 1,15 %

ML Indexplaceringskorg
Mandatum Lifes Indexplaceringskorgar baserar sig på BlackRock
iShares indexprodukter.
En ETF (Exchange Traded Fund),
dvs. en börshandlad placeringsfond,
är en fond som är föremål för handel på samma sätt som börsnoterade
aktier. Deras pris fastställs på börsen i realtid och redan med en ETFaffär är det möjligt att få en omedelbar spridning på sina placeringar.
Målsättningen med en börshandlad
placeringsfond är att efterlikna avkastningen på det jämförelseindex
som fastställts för fonden genom att
köpa av indexets värdepapper an-

tingen i samma proportion som i
jämförelseindexet, eller optimerat,
om det i praktiken inte är möjligt
eller förnuftigt att köpa alla värdepapper som finns i jämförelseindexet.
Fördelen med en börshandlad placeringsfond är dess breda spridning
på målmarknaden, låga kostnadsstruktur tack vare det passiva placeringssättet, likviditet samt transparenta placeringar.
ML Indexplaceringskorg eftersträvar, genom att köpa av den börshandlade placeringsfonden iShares
MSCI Russia Capped Index Fund
(Placeringsobjekt), att efterlikna
Placeringsobjektets målmarknad så
exakt som möjligt och därigenom
erbjuda investeraren en totalavkastning som motsvarar Placeringsob-
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jektets målmarknad. Den börshandlade placeringsfonden iShares
MSCI Russia Capped Index Fund
placerar i cirka 30 stora och medelstora ryska bolag och omfattar därigenom cirka 85 % av marknadsvärdet av aktierna i fri omsättning på
marknaden i Ryssland.

Placeringsstrategi
Placeringskorgens tillgångar placeras i den börshandlade placeringsfonden iShares MSCI Russia Capped Index Fund, som efterliknar
MSCI Russia 25/50-indexet. Placeringskorgen kan dessutom innehålla
en liten mängd kontanter.

Portföljförvaltaren kan handla med
Placeringsobjektet på en marknadsplats efter eget val. Portföljförvaltaren kan byta ut Placeringsobjektet
till en annan börshandlad placeringsfond eller indexfond som förvaltas av BlackRock och som följer
MSCI Russia 25/50-indexet vid
förändringar i Placeringsobjektets
likviditet eller någon annan egenskap. Om förändringar i Placeringsobjektet informeras på Försäkringsbolagets webbsida.

läget vid tidpunkten för inlösningen.

Eventuell utdelning som Placeringsobjektet betalar ut samt annan
avkastning placeras på nytt i Placeringsobjektet.

Placeringskorgens värde beräknas
regelbundet enligt det aktuella
marknadsvärdet på de placeringsobjekt som ingår i korgen. Förändringarna på aktie-, valuta- och räntemarknaden avspeglas i korgens
värde, som kan fluktuera på kort
sikt även kraftigt.

Eftersom Placeringsobjektet placerar i värdepapper i annan valuta än
euro, har placeringskorgen en valutarisk som hänför sig till Placeringsobjektets målmarknad.

Placeringskorgens riskprofil
Placeringskorgen har en avkastnings- och kapitalrisk på aktiemarknaden samt valutarisk. Med
avkastnings- och kapitalrisk avses
att investeraren kan förlora det investerade kapitalet och avkastningen delvis eller i sin helhet.

Placeringskorgen omfattas inte av
Ersättningsfonden för investerare
eller Insättningsgarantifonden.

För vem lämpar
Placeringskorsig placeringsgens arvoden
korgen
och kostnader
Placeringskorgen lämpar sig för
investerare som önskar en bred diversifiering av sina placeringar, eftersträvar en avkastning som är typisk för aktiemarknaden och godkänner den risk som är förenad med
aktieplaceringar. Den rekommenderade placeringstiden är minst 5 år.

Beräkning av
placeringskorgens värde
Placeringskorgens värde beräknas
genom att man från placeringskorgens medel drar av de skulder som
ansluter sig till placeringskorgen,
såsom förvaltningsarvodet och
kostnader som hänför sig till placeringarna. Placeringskorgens placeringsobjekt värderas varje bankdag
till gällande marknadsvärde. Placeringskorgens värde finns att få på
Mandatum Lifes webbsida.
Värdet på inlösningen som görs
från placeringskorgen fastställs per
uppdrag i enlighet med marknads-

Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode är 1,15 %. Placeringsobjektets förvaltningsarvode ingår i
placeringskorgens förvaltningsarvode.
Placeringskorgens förvaltningsarvode samt de eventuella övriga
kostnader som hänför sig till placeringskorgens placeringar, såsom
förvaringskostnader, tecknings- och
inlösningsarvoden, transaktionskostnader samt skatter och övriga
offentligrättsliga avgifter, dras av
dagligen från placeringskorgens
värde vid beräkningen av andelens
värde och påförs inte försäkringstagaren separat.

Risker och anmärkningar som
hänför sig till
fondanknutna
försäkringar

Detta prospekt är inte en fullständig
redogörelse för placeringskorgen
Mandatum Life Ryssland Index eller de villkor som gäller för placeringskorgen. Försäkringstagaren bör
omsorgsfullt ta del av placeringskorgens stadgar, försäkringens och
placeringsobjektets villkor, prislistor, produktbeskrivningar och prospekt innan han eller hon tecknar
försäkring, gör ändringar i försäkringen eller fattar beslut om val eller byte av placeringsobjekt.
Värdeutvecklingen i fondanknutna
försäkringar baserar sig på värdeutvecklingen i de placeringsobjekt,
såsom placeringskorgar, som försäkringstagaren valt. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka
och försäkringstagaren bär risken
för att värdet på ett placeringsobjekt
som knutits till försäkringen eller
kapitaliseringsavtalet delvis eller i
sin helhet kan gå förlorat.
Placeringsobjektens tidigare utveckling beskriver inte deras framtida utveckling. Investerarna kan
förlora de medel som de placerat i
placeringskorgen delvis eller i sin
helhet. I uppgifterna om och kalkylerna för placeringsobjektens avkastning, kostnader och arvoden har
försäkringsavtalets kostnader inte
beaktats.
Försäkringstagaren beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt i enlighet med sina placeringsmål och bär risken för att försäkringsbesparingarna kan minska i
värde eller gå förlorade. Mandatum
Life eller dess ombud ansvarar inte
för placeringsobjektens värdeutveckling.
Uppgifterna om placeringsobjekten
och placering i övrigt har lämnats
endast i informationssyfte och dessa
uppgifter kan inte betraktas som en
rekommendation att teckna, behålla
eller byta ut vissa placeringsobjekt
eller att vidta andra åtgärder som
inverkar på försäkringens värdeutveckling.
Ifall det uppstår motstridigheter
mellan den finska och svenskspråkiga versionen för prospektet, är det
alltid den finska versionen som tilllämpas.

Placeringskorgen är ett placeringsobjekt som ägs av Mandatum Life och som kan knytas till fondanknutna försäkringar och kapitaliseringsavtal.
Försäkringen eller kapitaliseringsavtalet beviljas och placeringskorgen tillhandahålls av
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