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AKTIAS FÖRVALTNINGSPORTFÖLJER KOMBINERAR
SPETSKOMPETENS OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET
Aktias nya, tidsenliga och kostnadseffektiva förvaltningsportföljer är en lätt lösning för att öka din förmögenhet, och
du väljer dem enligt din egen riskprofil. Förvaltningsportföljerna ger kostnadseffektivt den enskilda placeraren samma
portföljförvaltningstjänster och internationella möjligheter som stora placerare. Eftersom dagens finansmarknad är mer
komplex och utmanande än någonsin tidigare är det ett heldagsjobb att hålla sig à jour med utvecklingen. Det är vi beredda
att göra för dig för att samtidigt ta hand om din förmögenhet och öka den.
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Aktiv allokering

Fördelen med Förvaltningsportföljer

Allokeringen, dvs. spridningen mellan olika tillgångsslag, är den viktigaste utgångspunkten i våra kapitalförvaltningsportföljer. Aktias
allokeringsteam följer aktivt med marknaden och observerar händelserna i världsekonomin. Placeringsobjekten i portföljerna utgörs per
tillgångsslag av olika placeringsfonder, indexfonder, ränteinstrument
och alternativa placeringar (t.ex. råvaror). De olika placeringsobjektens vikt i förvaltningsportföljer varierar enligt Aktias allokeringssyn.

• Du får samma allokering för din placering som stora placerare.

På stora, effektiva aktiemarknader såsom USA, Europa och Japan
använder vi kostnadseffektiva passiva lösningar (ETF:s) medan vi för
nordiska aktier huvudsakligen använder lösningar ur vårt eget urval.
Förvaltningsporföljerna drar även nytta av vårt räntekunnande på
tillväxtmarknaderna och i europeiska företagslån.

• Du får samma nytta som stora placerare, såsom tillträde till marknader som du i egenskap av enskild placerare inte skulle ha annars.
• Dina placeringar sköts av proffs på den risknivå du valt.

Grunduppgifter
Minimiplacering

50 € engångsteckning och
20 € regelbundet månatligt fondspar

Helhetskostnader (estimat)

ca. 1,25 -1,35 % årligen
(inkl. förvaltnings- och förvarsprovisionen
0,7 % årligen)

Transaktionsavgifter

1 %, teckning och inlösen

Teckningsplatser

Aktias kontor, nätbank, mobilbank, med
övriga bankers koder

Fondens historiska utveckling är ingen garanti för dess framtida utveckling. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka. De placerade medlen kan helt eller delvis förloras. Fonden
förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Aktia Bank Abp fungerar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Tilläggsinformation om våra fonder samt Basfakta för investerare-broschyrer hittas på
www.aktia.fi
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