Framtid Kvalitet Aktie
Placeringskorgens prospekt
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Namn: Mandatum Life Framtid Kvalitet Aktie
Placeringskorgens portföljförvaltare:
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life)
Placeringskorgens målmarknad: Aktier och aktierelaterade
värdepapper globalt
Skydd av placeringskorgens värde:
Placeringskorgen har inget kapitalskydd.
Placeringskorgens verksamhet började: 28.12.2015
Försäljningstid: Fortlöpande
Placeringstid: Fortlöpande
Placeringskorgens andelsvärde:
Placeringskorgens andelsvärde beräknas varje bankdag.
Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode: 1,5 %

Placeringsstrategi
Placeringskorgen placerar sina tillgångar globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper. Placeringskorgen kan använda ränteplaceringar endast för hantering av kontanta medel.
Placeringskorgen har ett jämförelseindex, med vilket placeringskorgens avkastning jämförs. Jämförelseindexet är en kombination av följande index: STOXX Europe 600
(55 %) och STOXX North America
600 (45 %). Placeringskorgens mål
är att på lång sikt överträffa jämförelseindexets utveckling.

Målet att överträffa jämförelseindexet eftersträvas genom investering i utvalda bolag utgående från
en analys avseende kvalitet och
ansvarsfullhet. De aktierelaterade
placeringarnas andel av placeringskorgens värde kan variera mellan
75 och 125 procent.

För vem lämpar
sig placeringskorgen
Placeringskorgen lämpar sig för
investerare som önskar placera selektivt på den globala aktiemarknaden, eftersträvar en avkastning
som är bättre än avkastningen på
ränteplaceringar och som godkänner den risk som typiskt är förenad
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med aktieplaceringar. Den rekommenderade placeringstiden är minst
5 år.

Beräkning av
placeringskorgens värde
Placeringskorgens värde beräknas
varje bankdag enligt det aktuella
marknadsvärdet på de placeringsobjekt som ingår i korgen. Placeringskorgens värde finns att få på
Mandatum Lifes webbplats.
Värdet på inlösen som görs från
placeringskorgen fastställs per
uppdrag i enlighet med marknadsläget vid tidpunkten för inlösen.

Placeringskorgens riskprofil
Placeringskorgen är förknippad
med avkastnings- och kapitalrisk
på aktiemarknaden samt valutarisk.
Med avkastnings- och kapitalrisk
avses att investeraren kan förlora
det investerade kapitalet samt avkastningen delvis eller i sin helhet.
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. Placeringskorgen
omfattas inte av Ersättningsfonden
för investerare eller Insättningsgarantifonden.

Placeringskorgens arvoden
och kostnader
Placeringskorgens årliga förvaltningsarvode är 1,5 procent. Placeringskorgens förvaltningsarvode
samt övriga kostnader som eventuellt hänför sig till placeringarna,
såsom förvaringskostnader, tecknings- och inlösenarvoden, transaktionskostnader samt eventuella
skatter och övriga offentligrättsliga
avgifter, avdras från placeringskorgens värde vid beräkningen av andelens värde och debiteras inte separat.

Risker och anmärkningar som
hänför sig till
fondanknutna
försäkringar
Detta prospekt är inte en fullständig redogörelse för placeringskorgen Mandatum Life Framtid Kvalitet Aktie 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.

Ansvarsfriskrivning

Om det förekommer motstridigheter mellan detta prospekt och
placeringskorgens stadgar, tillämpas stadgarna för placeringskorgen.

STOXX® North America 600 är
en licensierad produkt, vars immaterialrätter (jämte registrerat varumärke) tillhör STOXX Limited,
Zürich, Schweiz och/eller deras
licensgivare (“Licensgivare”).

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.

STOXX® Europe 600 är en licensierad produkt, vars immaterialrätter (jämte registrerat varumärke)
tillhör STOXX Limited, Zürich,
Schweiz och/eller deras licensgivare (“Licensgivare”).

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 investering i övrigt har getts
endast i informationssyfte och de
givna uppgifterna kan inte anses
som en rekommendation att teckna,
hålla kvar eller byta ut vissa placeringsobjekt eller att vidta andra åtgärder som inverkar på försäkringens värdeutveckling.

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

MANDATUM LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG POSTADRESS PB 627, 00101 HELSINGFORS
REGISTRERAD HEMORT OCH ADRESS BULEVARDEN 56, 00120 HELSINGFORS, FINLAND FO-NUMMER 0641130-2
WWW.MANDATUMLIFE.FI

