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Globalt spridd, ställningstagande aktieportfölj

Front Aktie är en aktiv och ställningstagande placeringsfond vars mål är att nå så god avkastning som möjligt 
på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens 
stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt på aktiemarknaden i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden 
lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst fem år) och mycket hög risktålighet, som vill ha en 
internationellt mycket spridd aktieportfölj.
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De tecknings- och inlösensuppdrag som mottas senast kl. 10:00 på en bankdag genomförs under samma dag. Ett teckningsuppdrag anses 
vara mottaget när både ett skriftligt uppdrag som gäller teckningen och medel som motsvarar teckningen har mottagits. Om ett andelsintyg 
har utfärdats för de delar som ska lösas in, anses inlösensuppdraget vara mottaget, när både ett skriftligt uppdrag som gäller inlösen samt det 
ursprungliga andelsintyg som utfärdats för de andelar som ska lösas in har mottagits. Uppdraget kan tas emot endast om uppdragsgivaren kan 
identifieras på ett tillförlitligt sätt. 

FONDER OCH TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

   Uppdragstagarens kontaktuppgifter       Bankkonto

    Front Capital Ab       Front Kapitalförvaltning Ab:s konto för kundmedel
    Postadress: Norra esplanaden 35 Ab, 00100 Helsingfors       Bank: SEB
    Telefax: (09) 6829 8010       Kontonummer: FI83 3301 0001 1400 60
    E-post: backoffice@front.fi       Mottagare: Front Kapitalförvaltning Ab

      Meddelande: Personbeteckning eller FO-nummer samt 
fondens namn

Fonden förvaltas av Front Kapitalförvaltning Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget grundades 10.8.2006 och dess verksamhetsområde är 
placeringsfond- och specialplaceringsfondverksamhet och andra verksamheter som väsentligen hör samman med denna verksamhet samt 
kapitalförvaltning. Fondbolagets aktiekapital är 145 000 euro och dess hemort är Helsingfors. Fondbolaget och de fonder som det står under 
Finansinspektionens (www.finanssivalvonta.fi) tillsyn.

FONDBOLAG

PORTFÖLJFÖRVALTNING

Ränta Specialplaceringsfond Moderat placeringsfond Balanserad placeringsfond

Modig placeringsfond Aktie placeringsfond

För portföljförvaltningen svarar Front Capital Ab /  
chef för placeringsverksamheten, Lena Damsten

Verkställande direktör Vesa Engdahl svarar för 
utvecklingen av Front Kapitalförvaltning Ab:s 
kapitalförvaltningsverksamhet och för marknadssynen.

Kontaktuppgifter:

Lena Damsten
Tel 09 6829 8019
lena.damsten@front.fi

Vesa Engdahl
Tel 09 6829 8060
vesa.engdahl@front.fi

Fonderna är öppna för teckning och inlösen alla sådana dagar då inlåningsbanker allmänt är öppna (bankdag). Tecknings- och inlösenuppdrag 
lämnas till Front Capital Ab på den berörda fondens uppdragsformulär per telefax, e-post eller post. Teckningssumman betalas in på fondens 
bankkonto. Tecknings- och inlösenuppdrag lämnas genom att fylla i en blankett för dessa. Anvisningar för detta och för betalning återfinns på 
www.front.fi (under Kapitalförvaltning)

Fondbolagets styrelse 
Hannu Kananen (ordförande)
Styrelseordförande Front Group Ab
Pekka Rikala (ordinarie ledamot)
Verkställande direktör, Front Group Ab och Front Capital Ab

Kaarle Harju (ordinarie ledamot)
kapitalförvaltare, anknutet ombud, Front Capital Ab

Sanna Blinnikka (ordinarie ledamot)
Ekonomidirektör, MPY Palvelut Ab
Tony Ingman (ordinarie ledamot)
Portföljförvaltare, Ingman Finance Oy Ab
 

Fondbolagets verkställande direktör

Fondbolagets verkställande direktör är Vesa Engdahl

Megatrender placeringsfond



OMBUD
Fondbolaget har rätt att i skötseln av placeringsfondverksamheten 
anlita utomstående förvaltnings- och rådgivningstjänster, till exempel 
portföljförvaltnings-, bokförings- och IT-tjänster samt tjänster för 
mottagning av tecknings- och inlösensuppdrag.
Vid sidan av Front Kapitalförvaltning Ab sköts marknadsföringen av 
fonderna av Front-koncernen. Front Kapitalförvaltning Ab har lagt ut 
kapitalförvaltningen för sina placeringsfonder på entreprenad till Front 
Capital Ab (FO-nummer 2045856-1), som är ett finländskt aktiebolag 
och vars hemort är Helsingfors.

FÖRVARINGSINSTITUT
Fondens i lagen om placeringsfonder avsedda förvaringsinstitut är 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), filialen i Helsingfors, adress 
Södra Esplanaden 18, PB 630, 00101 Helsingfors (”Förvaringsinstitut”). 
Förvaringsinstitutets huvudsakliga bransch är övrig bankverksamhet 
och dess hemort är Stockholm (Sverige).

Förvaringsinstitutets uppgift är att säkerställa att Fondens 
och Fondbolagets verksamhet följer lag, Fondens stadgar och 
myndighetsföreskrifter samt att sköta de övriga uppgifter som hör 
till Förvaringsinstitutet enligt finsk lagstiftning. Förvaringsinstitutet 
kan vid skötseln av sina uppgifter anlita samfund som specialiserat 
sig på förvarstjänster och som står under Finansinspektionens 
eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn (”Underförvarare”). 
Förvaringsinstitutet sörjer efter bästa förmåga för att Fondens 
tillgångar är åtskilda från Förvaringsinstitutets eller den anlitade 
Underförvararens förmögenhet om dessa eventuellt råkar i insolvens.

Bestämmelser om förvaringsinstitutets ersättningsansvar finns i 
137 § i lagen om placeringsfonder. En skada behöver inte ersättas om 
Förvaringsinstitutet kan visa att skadan har orsakats av en sådan yttre 
exceptionell och oförutsedd händelse som Förvaringsinstitutet inte har 
kunnat förhindra och vars konsekvenser det inte har kunnat undvika 
med iakttagande av all omsorg (force majeure). Om skada förorsakas av 
att finansiella instrument som Underförvararen förvarar går förlorade, 
kan Förvaringsinstitutet befrias från sitt ansvar, om Förvaringsinstitutet 
har utsett Underförvararen att förvara de finansiella instrumenten med 
iakttagande av tillbörlig omsorg och tillämplig reglering och skriftligt 
avtalat om att ansvaret överförs på den aktuella Underförvararen, 
och Fonden och/eller Fondbolaget med stöd av det aktuella skriftliga 
avtalet kan kräva att den tredje parten ersätter skadan som orsakas 
av att det finansiella instrumentet går förlorat. Fondandelsägaren har 
rätt att kräva ersättning av Förvaringsinstitutet antingen direkt eller via 
Fondbolaget.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), filialen i Helsingfors 
erbjuder förvarstjänster för egna och utomstående kunder. Detta kan 
leda till att intressekonflikter uppstår. För att hantera och undvika 
intressekonflikter har en tillbörlig separation av affärsverksamheterna 
beaktats vid ordnandet av förvars- och fondverksamheterna. 
Förvarsverksamheten utövas separat från Förvaringsinstitutets egen 
fondverksamhet.

REVISOR
Fondbolagets och Fondens revisionssamfund är CGR Timo Nummi och 
revisorssuppleant är CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorn som valts 
av andelsägarna är CGR Mikko Kylliäinen och revisorssuppleant är CGR 
Tiia Kataja.

LÖNER OCH PROVISIONER
Kostnader i anslutning till fondplaceringar är tecknings- och 
inlösenprovision som tas ut av kunden samt förvaltningsprovision, 
eventuellt avkastningsbunden provision, förvaringsprovision samt 
fondens övriga kostnader, t.ex. bankkostnader och handelskostnader, 
vilka tas ut ur fondens medel. Provisioner, kostnader och nyckeltal 
presenteras i fondens faktablad. Fonden kan placera mer än en tiondel 
av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. 

Maximibeloppet för fasta förvaltningsprovisioner som betalas för 
skötseln av dessa är 3,0 % p.a. av fondens värde.

Storleken på den rörliga lönedelen för personer som står i arbets- 
och tjänsteförhållande till Fondbolaget och Portföljförvaltningsbolaget 
bestäms utifrån Front-koncernens rörelsevinst och därutöver an 
en rörlig lön baserat på den uppskattade personliga prestationen. 
Detaljerade uppgifter om fondbolagets löne- och provisionspolicy är 
tillgängliga på Fondbolagets webbplats www.front.fi.

Provisionsåterbäring 
Fonden kan inte ta emot provisionsåterbäringar

ANDELSTYPER OCH AVKASTNINGSUTDELNING
Fondandelarna indelas utifrån vinstutdelning i avkastnings- och 
tillväxtandelar. Samma fond kan omfatta såväl avkastnings- som 
tillväxtandelar. Vinst utdelas för tillväxtandelarna årligen. Ingen vinst 
utdelas för tillväxtandelarna, utan avkastningen ökar fondandelens 
värde. I detta fall beskattas fondens avkastning först när fondandelen 
överlåts. Typen av respektive andelsserie framgår av fondprospekten 
och faktabladen.

OFFENTLIGGÖRANDE AV FONDANDELENS VÄRDE
Fondens och fondandelens värde varje sådan dag då inlåningsbankerna 
allmänt är öppna (bankdag). Fondandelens värde för respektive 
bankdag offentliggörs följande bankdag senast kl. 17. Värdet 
offentliggörs på Front Group Ab:s webbplats på adressen www.front.fi

FEL I VÄRDEBERÄKNINGEN
Front iakttar vid bestämningen av huruvida felet är väsentligt 
anvisningen Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 
3/2011 Organisatoriska krav och uppföranderegler för 
placeringsfondsverksamhet. Enligt punkt 10.2.2 i anvisningen beaktas 
vid sidan av felets storlek även fondens volatilitet vid bedömningen av 
felets väsentlighet. 

MÅLEN FÖR ÄGARSTYRNING
Målet för ägarstyrningen är att verka i enlighet med det bästa 
ekonomiska intresset för andelsägarna i fonder som Fondbolaget 
förvaltar. Fondbolaget utövar emellertid rösträtten som baseras 
på ägarandelar i fonder som det förvaltar endast när utövandet av 
rösträtten anses vara av synnerligen stor betydelse för att trygga den 
ekonomiska ställningen för andelsägare i fonder som Fondbolaget 
förvaltar. Fondbolagets styrelse beslutar om utövandet av ovan nämnda 
rösträtt.

FONDER SOM FONDBOLAGET FÖRVALTAR 
Fonder som Fondbolaget förvaltar visas på Front Group Ab:s webbplats 
på adressen www.front.fi.

RÄTTSSKYDDSMEDEL
I frågor som gäller Fondbolaget och Fondens verksamhet ska kunden 
i första hand kontakta Fondbolagets kundbetjäning. Om det mellan 
kunden och Fondbolaget uppstår en sådan meningsskiljaktighet som 
inte kan lösas genom ömsesidiga förhandlingar kan kunden hänskjuta 
ärendet till behandling av Värdepapperskommissionen i stället för 
att föra ärendet till domstol. Närmare information om överklagan 
ger Försäkrings- och finansieringsrådgivningens kundbetjäning på 
telefonnumret (09) 6850 120 och på webbplatsen www.fine.fi.
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RISKER FÖRKNIPPADE MED FONDPLACERANDE

Olika typer av risker förknippas med fondplacerande beroende på fonden som är placeringsobjekt. Med risk avses osäkerheter förknippade med 
fondplaceringens avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placerarna kan således förlora medel som de placerat i Fonden. Som 
huvudregel kan anses att risken är minst i korträntefonder som placerar på penningmarknader och störst i aktiefonder som placerar på enskilda 
tillväxtmarknader. I exceptionella marknadslägen kan Fondernas risker vara större än de ovan nämnda och risken att förlora medel som placerats i 
fonden kan öka. Nedan ges noggrannare beskrivningar av risker förknippade med fondplacerande. Typiska risker förknippade med en enskild fond 
framgår även av den aktuella fondens faktablad.

Aktiemarknadsrisk
(fonder som placerar direkt eller indirekt på aktiemarknaden) Risk 
i anslutning till den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. 
Avkastningen från aktiemarknadsplaceringar kan variera kraftigt när 
marknadsläget förändras.

Råvarumarknadsrisk
(fonder som placerar direkt eller indirekt på råvarumarknaden)
Risk i anslutning till den allmänna utvecklingen på råvarumarknaden. 
Avkastningen från råvarumarknadsplaceringar kan variera kraftigt när 
marknadsläget ändras.

Ränterisk
(fonder som placerar direkt eller indirekt på räntemarknaden)
Risk i anslutning till marknadsräntornas allmänna utveckling. 
Ränteplaceringarnas värde sjunker i regel när marknadsräntorna stiger 
och stiger när marknadsräntorna sjunker.

Likviditetsrisk (alla fonder)
Risk i anslutning till placeringsobjektens motparters betalningsförmåga 
eller marknadsstörning: Risk för dröjsmål i att tillgångar som hör till 
fondens placeringar omvandlas till pengar på grund av en störning i 
motpartens betalningsförmåga eller på marknadsplatsen.

Avvecklingsrisk (alla fonder)
Risk för att motparten i värdepappershandel inte följer avtalsvillkoren 
trots att den andra parten har uppfyllt sina skyldigheter. 
Avvecklingsrisken realiseras till följd av ett dröjsmål vid clearing av 
värdepapperstransaktionen.

Operativ risk (alla fonder)
Risk för att sådana störningar som påverkar Fondens verksamhet och 
som kan ha ekonomiska konsekvenser förekommer i Fondbolagets eller 
motpartens operativa verksamhet.

Kreditrisk (alla fonder)
Risk i anslutning till placeringsobjektens motparters betalningsförmåga: 
Risk för att omvandlingen av tillgångar som hör till fondens placeringar 
till pengar misslyckas helt eller delvis på grund av motpartens insolvens.

Politisk risk (alla fonder)
Risk för att förändringar i den ekonomiska politiken och den 
politiska omgivningen inom sådana områden där Fondens tillgångar 
har placerats direkt eller indirekt påverkar värdet på Fondens 
placeringsobjekt.

Aktiv risk (alla fonder)
Fondens kommande värdeutveckling beror på hur framgångsrika 
portföljförvaltarens placeringsåtgärder är. Den aktiva risken är en 
risk för fondens utveckling i förhållande till index som framkommer 
som portföljförvaltningens resultat. Med aktiv portföljförvaltning, 
dvs. med aktiva bedömningar av placeringsobjektens positiva 
eller negativa kommande utveckling, eftersträvas en avkastning 
som är bättre än indexet. En aktiv bedömning tar sig i allmänhet 
uttryck så att viktningarna av fondportföljens placeringar avviker 
från indexet. Portföljförvaltaren viktar upp de placeringar 
som enligt portföljförvaltarens bedömning ger fonden bättre 
avkastning och viktar på motsvarande sätt ner placeringar med 
sämre avkastningsförväntning. Till följd av aktiv risk kan fondens 
värdeutveckling avvika från indexets värdeutveckling.

Force Majeure (alla fonder)
Risk för att ett oöverstigligt hinder som är oberoende av Fondbolaget 
och placeringsverksamhetens motparter med tanke på kontinuiteten 
i Fondens verksamhet framkommer. Ett sådant hinder kan vara till 
exempel naturkatastrof, pandemi, strejk, uppror, statskupp, krig eller 
annan väpnad konflikt.

Valutarisk (fonder med internationella placeringar)
Risk som förknippas med placeringar i andra valutor än Fondens 
basvaluta (euro) eller placeringar i Fondens basvaluta (euro) där 
placeringsobjektet noteras i en annan valuta då denna exponering inte 
är valutaskyddad. Förändringar i valutakurser påverkar det i basvalutan 
angivna värdet på placeringar i någon annan valuta än basvalutan.

Geografisk risk (fonder med internationella placeringar)
Den ekonomiska utvecklingen inom ett enskilt geografiskt område kan 
avvika avsevärt från den allmänna utvecklingen i världsekonomin. Av 
denna anledning kan värdeutvecklingen för placeringar som riktas mot 
ett enskilt geografiskt område avvika från den allmänna utvecklingen på 
den internationella marknaden.

Branschrisk (fonder med centraliserade placeringar i vissa branscher)
Den ekonomiska utvecklingen i en enskild bransch kan avvika avsevärt 
från den allmänna ekonomiska utvecklingen. Av denna anledning kan 
värdeutvecklingen för placeringar som riktas mot en enskild bransch 
avvika från den allmänna marknadsutvecklingen.
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MÅL OCH PLACERINGSPOLICY

ANDELSSERIER OCH PROVISIONER

FONDPROSPEKT
FRONT AKTIE

Detta fondprospekt innehåller lagstadgade uppgifter om Front Aktie Placeringsfond (Fond), Fondbolaget, fondens förvaringsinstitut och uträttande 
av ärenden i fonden. Fondprospektet kompletteras av Fondens stadgar, de Gemensamma stadgar som fastställs i dem samt Faktabladet. Front 
Aktie Placeringsfonds stadgar, Faktablad och Fondprospekt publiceras på Front Group Ab:s webbplats på adressen www.front.fi. Utöver detta är de 
tillgängliga avgiftsfritt hos fondbolaget under kundtjänstens öppettider. 

Information om teckning och inlösen, förvaringsinstitut och belöning/provisioner finns i fondprospektets gemensamma del.

Placeringsfondens finskspråkiga namn är Front Osake Sijoitusrahasto 
(nedan Fond). Fondens svenskspråkiga namn är Front Aktie 
Placeringsfond. Fondens engelskspråkiga namn är Front Equity Fund 
(UCITS). Finansinspektionen i Finland har godkänt Fondens stadgar 
26.10.2018. Fondens verksamhet inleddes 19.11.2018.

Fondens placeringsverksamhet har som mål att genom aktiv 
portföljförvaltning få en så god avkastning som möjligt på de placerade 
medlen på lång sikt på det sätt som fondens stadgar och lagen om 
placeringsfonder förutsätter. Fonden placerar sina tillgångar globalt i 
olika tillgångsklasser, inklusive aktier och räntor. De placeringsprodukter 
som fonden använder är i huvudsak ETF- och ETN-fonder eller 
motsvarande värdepapper som följer ett aktie-, ränte-, kredit- eller 
annat finansieringsindex och som är föremål för offentlig handel.

Fondens tillgångar kan även placeras begränsat i andra värdepapper, 
penningmarknadsinstrument samt inlåning i kreditinstitut. 

I Fondens placeringsverksamhet kan derivatinstrument utnyttjas både 
för att skydda fondens placeringar och för att eftersträva avkastning 
som en del av placeringsstrategin. Fondens basvaluta är euro.

I ett normalt marknadsläge är fondens tillgångar placerade i produkter 
som placerar på aktiemarknaden med undantag för kassatillgångar som 
anses vara nödvändiga för fondens verksamhet. Minst 90 % av fondens 
tillgångar är placerade i aktierelaterade placeringsobjekt. Beroende på 
marknadsläget kan de resterande 10 % av tillgångarna vara placerade 
i ränteprodukter och placeringsfonder eller fondföretag som placerar i 
dessa. Placeringsbesluten är baserade på vår marknads- och aktiesyn. 

Fonden lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst 
fem år) och mycket hög risktålighet, som vill ha en internationellt 
mycket spridd aktieportfölj.

Som ersättning för sin verksamhet får fonden en förvaltningsprovision 
som varierar efter fondandelsserie och som uppgår till högst 
2,0 % räknat på andelsseriens värde. Provisionsbeloppet beräknas 
per fondandelsserie respektive värdeberäkningsdag utifrån värdet på 
fondandelsserien föregående värdeberäkningsdag. Summan dras av 
från fondandelsseriens värde i samband med att värdet beräknas.

Kostnaderna som placerarna betalar används för att betala fondens 
driftskostnader, som t.ex. marknadsförings- och distributionskostnader. 
Dessa kostnader minskar eventuell avkastning av placeringen. De 
kostnader som uppges är maximibelopp som kan tas ut från fonden 
eller i samband med en transaktion. I vissa fall kan kostnaden vara 
lägre. Mer information om provisionsbeloppen fås vid behov hos 
fondbolaget.

De löpande kostnader som anges är baserade på de uppskattade 
kostnaderna i pro forma-portföljen och inkluderar ersättningar till 
fondbolag och förvaringsinstitut. Dessa kostnader kan variera från år till 
år. Löpande kostnader beskriver de årliga totalkostnaderna som riktas 
mot fondplaceringen. 

Löpande kostnader inkluderar förvaltnings- och förvarsprovisioner som 
tas ut från fonden samt motsvarande provisioner som tas ut från fonder 
som ingår i fondens placeringsobjekt. Löpande kostnader inkluderar 
inte handelskostnader för värdepapper och inte heller eventuella 
avkastningsbaserade provisioner. Beräkningsformlerna för löpande 
kostnader och placeringsportföljens omloppshastighet är tillgängliga 
hos fondbolaget på begäran.

Andelsserie A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354105 FI4000354113 FI4000354121 FI4000354139
Typ av andelsserie Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel
Teckningsprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Inlösenprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Fast förvaltningsprovision 0,75 % 1,5 % 0,1 % 2 %
Förvarsprovision 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Löpande kostnader 1,11 % 1,86 % 0,46 % 2,36 %
Minimiteckning 1 milj. euro 10 000 euro 30 milj. euro 100 euro



MÅL OCH PLACERINGSPOLICY

RISK-AVKASTNINGSPROFIL

BASFAKTA
FRONT AKTIE

Detta dokument innehåller nyckelinformation om fonden som ges till placeraren. Det är inte marknadsföringsmaterial. Nyckelinformationen 
ska enligt lag ges för att placerarna ska förstå fondens karaktär och placeringsriskerna som är förknippade med den. Placerarna ska omsorgsfullt 
bekanta sig med dokumentet för att fatta ett kunskapsbaserat placeringsbeslut. Information om teckning och inlösen, förvaringsinstitut och 
belöning/provisioner finns i fondprospektets gemensamma del.

A-andelens ISIN-koder: A1 / FI4000354105, A2 / FI4000354113, A3 / FI4000354121, A4 / FI4000354139  

Fondens placeringsverksamhet har som mål att genom aktiv 
portföljförvaltning få en så god avkastning som möjligt på de placerade 
medlen på lång sikt på det sätt som fondens stadgar och lagen om 
placeringsfonder förutsätter. Fonden placerar sina tillgångar globalt i 
olika tillgångsklasser, inklusive aktier och räntor. De placeringsprodukter 
som fonden använder är i huvudsak ETF- och ETN-fonder eller 
motsvarande värdepapper som följer ett aktie-, ränte-, kredit- eller 
annat finansieringsindex och som är föremål för offentlig handel.

Fondens tillgångar kan även placeras begränsat i andra värdepapper, 
penningmarknadsinstrument samt inlåning i kreditinstitut.

I Fondens placeringsverksamhet kan derivatinstrument utnyttjas både 
för att skydda fondens placeringar och för att eftersträva avkastning 
som en del av placeringsstrategin. Fondens basvaluta är euro.

I ett normalt marknadsläge är fondens tillgångar placerade i produkter 
som placerar på aktiemarknaden med undantag för kassatillgångar som 
anses vara nödvändiga för fondens verksamhet. Minst 90 % av fondens 
tillgångar är placerade i aktierelaterade placeringsobjekt. Beroende på 
marknadsläget kan de resterande 10 % av tillgångarna vara placerade 
i ränteprodukter och placeringsfonder eller fondföretag som placerar i 
dessa. Placeringsbesluten är baserade på vår marknads- och aktiesyn. 

Fonden lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst 
fem år) och mycket hög risktålighet, som vill ha en internationellt 
mycket spridd aktieportfölj.

Fondens riskklass beskriver variationen i fondandelens värdeutveckling 
de   senaste fem åren. Eftersom fonden varit verksam mindre än fem 
år, har avkastningshistoriken kompletterats med hjälp av fondens 
jämförelseindex. Placeringsfondens nuvarande riskklass är 5, vilket 
innebär att fondandelens värdeutveckling är förknippad med en hög 
risk.

En större siffra uttrycker att variationen i fondens värde i allmänhet är 
större. I detta fall är såväl avkastnings- och motsvarande riskmöjlighet 
större. Ju lägre siffran är, desto lägre är risken. Inte ens den lägsta 
riskklassen (1) är helt fri från risker. Därutöver bör det observeras 
att den tidigare risk- och avkastningsutvecklingen inte nödvändigtvis 
återspeglar placeringsfondens kommande utveckling. På grund av detta 
förblir fondens riskklass inte nödvändigtvis oförändrad, utan kan variera 
över tiden.

Det bör observeras att det dock inte finns helt riskfria placeringar, och 
en helt tillförlitlig uppfattning av fondens kommande riskklassificering 
kan inte skapas utifrån riskklassen, eftersom den inte nödvändigtvis 
beaktar vissa oförutsedda händelser.

Den största enskilda faktorn som på kort sikt påverkar fondandelens 
värde är aktiemarknadens allmänna utveckling. ETF-fonderna som är 
fondens placeringsobjekt placerar på tillväxtmarknader där politiska 
risker kan ha en betydande inverkan på placeringarnas avkastning. 
Även Front Kapitalförvaltning Ab:s aktiva och ställningstagande 
fondförvaltning kan ha en betydande inverkan på fondens värde, 
särskilt jämfört med andra motsvarande produkter. En valutarisk 
riktas mot fonden, eftersom målfonderna gör placeringar och kan vara 
prissatta även i andra valutor än euro. 

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk

Vanligen lägre avkastning       Vanligen högre avkastning

               Högre risk



FONDENS KOSTNADER

TIDIGARE AVKASTNINGS- ELLER VÄRDEUTVECKLING

Fonden förvaltas av Front Kapitalförvaltning Ab, FO-nummer: 2045142-3, 
Norra esplanaden 35 Ab, 00100 Helsingfors 

PRAKTISK INFORMATION

BASFAKTA
FRONT AKTIE

Fondens tidigare avkastning är ingen garanti för det kommande. 
Fonden inledde sin verksamhet 19.11.2018. Stapeldiagrammet visar 
fondandelens procentuella värdeförändring för de hela kalenderår då 
fonden har funnits.

I tabellen anges samma information i numerisk form. Fondens årliga 
avkastningar har beräknats efter kostnader, och beräkningsvalutan är 
euro. Vid beräkningen av avkastning har skatter inte beaktats.

Andelsserie  A1                  A2                   A3                 A4

PROVISIONER I ANSLUTNING TILL TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Teckningsprovision 0 %       0 %                  0 %                0 %

Inlösenprovision                                        0 %                 0 %                  0 %                0 %

AVGIFTER SOM TAS UT UR FONDEN UNDER ÅRET

Fast förvaltningsprovision* 0,75 %       1,5 %               0,1 %            2 %         

Förvarsprovision 0,1 %       0,1 %              0,1 %            0,1 %

Ingen resultatrelaterad provision

Löpande kostnader (TER)** 1,11 %            1,86 %            0,46 %           2,36 %   

*Summan dras av från fondandelsseriens värde i samband med att värdet beräknas och provisionen betalas till fondbolaget månatligen i efterhand

** Löpande kostnader beskriver de årliga totalkostnaderna som riktas mot fondplaceringen. Löpande kostnader inkluderar förvaltnings- och 
förvarsprovisioner som tas ut från fonden samt motsvarande provisioner som tas ut från fonder som ingår i fondens placeringsobjekt. Löpande 
kostnader inkluderar inte handelskostnader för värdepapper och inte heller eventuella avkastningsbaserade provisioner. Löpande kostnader är baserade 
på en uppskattning, om serien inte har funnits under ett fullt kalenderår. Beräkningsformlerna för löpande kostnader och placeringsportföljens 
omloppshastighet är tillgängliga hos fondbolaget på begäran.

Front Kapitalförvaltning Ab (nedan Fondbolaget) har beviljats 
verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaltare av alternativa 
investeringsfonder i Finland. Fonden och fondbolaget står under 
Finansinspektionens tillsyn. 

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) AB, 
filialen i Helsingfors.

Mer information om fonden ges i fondmaterialet (fondernas 
gemensamma stadgar, fondspecifika stadgar, faktablad (KID), 
fondprospekt samt Front fondernas årsberättelse och halvårsrapport) 
avgiftsfritt på Fronts webbplats www.front.fi eller hos fondbolaget 
under kundtjänstens öppettider.

Fondandelens värde beräknas under alla inhemska bankdagar och 
publiceras på Fronts webbplats www.front.fi. Lagstiftningen i Fondens 
hemstat kan påverka placerarens personliga beskattning. Front svarar 
för eventuella förskottsinnehållningar.

Klagomål i anslutning till placeringar ska lämnas in till Front och de 
kommer att behandlas i enlighet med placerarens infopaket (www.
front.fi). Placeraren har även alltid möjlighet att hänskjuta sitt ärende 
för behandling vid Försäkrings- och finansieringsrådgivningen (FINE). 
Produktutvecklarens (Fondbolagets) insolvens leder till att fonden löses 
upp och placeringarna returneras till placeraren.
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A1                 A2                A3                A4       

2014   -                     -                    -                     -

2015   -                     -                    -                     -     

2016               -                      -                    -                     -         

2017               -                      -                   -                      -           

2018               -                      -                   -                      -

2019          26,01 %        25,2 %        26,9 %          24,6 %
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FRONT AKTIE PLACERINGSFOND

FONDSPECIFIKA STADGAR
FRONT AKTIE

1§ Placeringsfond
Placeringsfondens namn är på finska Front Osake Sijoitusrahasto, på 
svenska Front Aktie Placeringsfond och på engelska Front Equity Fund 
(UCITS) (nedan Fond).

2§ Fondens mål och placering av tillgångar
Målet för fondens placeringsverksamhet är att genom aktiv 
portföljförvaltning på lång sikt (minst fem år) nå en så hög avkastning 
som möjligt för fonden genom att placera Fondens tillgångar i enlighet 
med dessa stadgar och lagen om placeringsfonder.

Fondens tillgångar placeras i huvudsak i sådana andelar i 
placeringsfonder och fondföretag som är föremål för offentlig handel 
(ETF Exchange Traded Fund), vilkas mål för placeringsverksamheten 
är att följa utvecklingen av ett visst aktie-, ränte-, kredit- eller annat 
finansieringsindex (eller en kombination av dessa), sådana ETN-
värdepapper (Exchange Traded Note) som är föremål för offentlig 
handel, vilkas avkastning är bundet till utvecklingen av ett visst aktie-, 
ränte-, kredit- eller annat finansieringsindex (eller en kombination 
av dessa) samt i övriga värdepapper som motsvarar ETF- och ETN-
värdepapper och som är föremål för offentlig handel. 

Fondens tillgångar kan även placeras i andra papper, 
penningmarknadsinstrument samt inlåning i kreditinstitut. I Fondens 
placeringsverksamhet kan derivatinstrument utnyttjas både för att 
skydda fondens placeringar och för att eftersträva avkastning som en 
del av placeringsstrategin.

Fondens placeringar sprids effektivt mellan olika geografiska 
områden, i huvudsak på aktiemarknaden. Minst 90 % av fondens 
tillgångar är placerade i aktierelaterade placeringsobjekt. Beroende 
på marknadsläget kan högst 10 % av tillgångarna vara placerade i 
ränteprodukter och placeringsfonder eller fondföretag som placerar i 
dessa. 

Fondens tillgångar kan placeras i:

1) Värdepapper och penningmarknadsinstrument som är för föremål för 
handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella 
instrument eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar 
fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. 

2) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra 
värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats 
inom ett sådant omsättningssystem som avses i 1 punkten, förutsatt att 
handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens 
utgång.

3) Andra penningmarknadsinstrument än sådana som avses i punkt 
1, under förutsättning att emissionen eller emittenten omfattas av 
bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd och förutsatt 
att 

a) emittenten eller garanten är central-, regional- eller 
lokalmyndighet eller centralbank i en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen 
eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett 
internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att 

b) emittenten är en sammanslutning som har emitterat värdepapper 
som är föremål för handel på en i punkt 1) avsedd marknadsplats, eller

c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet 
övervakas i enlighet med grunder som fastställs i Europeiska 
gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas 
och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som 
motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller

d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat 
penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd 
som motsvarar  vad som regleras ovan i punkt 3 a, 3 b eller 3 c, 
och emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro och 
emittenten upprättar och publicerar sitt bokslut i enlighet med rådets 
direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern 
som har ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som 
är föremål för handel på en ovan i punkt 1 avsedd marknadsplats 
och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller 
en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera 
värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

4) Andra än i punkterna 1, 2 och 3 avsedda värdepapper och 
penningmarknadsinstrument högst 10 % av fondens tillgångar.

5) Derivatinstrument som är för föremål för handel på en reglerad 
marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på 
någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är 
erkänd och öppen för allmänheten och motsvarande avtal som clearas 
kontant samt OTC-derivatinstrument förutsatt att:

a) derivatinstrumentet avser finansiella instrument enligt punkt 
1, 2, 3, 6 eller 8, derivatinstrument som avser finansiella instrument 
eller underliggande tillgångar enligt denna paragraf, finansiella index, 
räntesatser, växelkurser eller utländska valutor som motsvarar de 
investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,

b) motparten vid transaktioner med OTC-derivatinstrument är ett 
företag vars verksamhet med tanke på stabiliteten omfattas av tillsyn i 
enlighet med de grunder som anges i Europeiska unionens lagstiftning 
eller ett företag på vilket tillämpas och som iakttar stabilitetsregler som 
motsvarar Europeiska unionens lagstiftning,

c) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt och verifierat kan 
värdera OTC-derivatinstrumenten samt att de vid varje tidpunkt, på 
fondbolagets initiativ, kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas 
genom en utjämnande transaktion till gängse värde.

6) Andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag enligt 
fondföretagsdirektivet samt i andelar i AIF-fonder som är etablerade 
i EES-stater eller tredjeland och som avses i lagen om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder, om fondernas eller företagens syfte är 
att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i 
sådana finansiella instrument eller andra likvida finansieringstillgångar 
som avses i punkt 1, 2 eller 8 eller i denna punkt, om de tillämpar 
riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirekt 
inlöses på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för 
kollektiva investeringar.

Placeringsfondens tillgångar får emellertid inte investeras i andelar 
i en placeringsfond, ett fondföretag eller AIF-fond i vars regler eller 
bolagsordning det bestäms att sammanlagt över en tiondel av dess 
tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag 
eller AIF-fonder. 

7) Andelar i sådana i lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder avsedda AIF-fonder som är etablerade i EES-stater 
eller tredjeland under följande förutsättningar, som avser den AIF-fond 
som är investeringsobjekt:
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a) enligt hemstatens lagstiftning ska investeringsobjektet vara 
föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska 
unionens lagstiftning och det ska vara tillräckligt säkerställt att 
tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen,

b) skyddsnivån för andelsägarna ska motsvara det skydd 
som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har, 
särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- 
och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller 
villkoren i fondföretagsdirektivet, och

c) över verksamheten ska offentliggöras halvårsrapporter och 
årsberättelser, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder 
samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.

8) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen ska återbetalas på 
anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, 
och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller, om kreditinstitutet har sin hemort 
i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
förutsatt att på kreditinstitutet i dess hemstat tillämpas tillsynsregler 
som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

9) Aktier eller andra kapitalbevis i ett sådant utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet beläget bolag vars tillgångar investeras 
huvudsakligen i värdepapper utgivna av emittenter med hemort i 
bolagets hemstat, då detta enligt den ifrågavarande statens lagstiftning 
är det enda sättet att investera i värdepapper som har emitterats i den 
staten.

Placeringsbegränsningar:

10) Högst 20 % av placeringsfondens tillgångar får placeras i andelar i 
samma placeringsfond eller fondföretag

11) Högst 10 % av placeringsfondens tillgångar får placeras i andelar 
i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument. 
Högst 20 % får placeras i inlåning i samma kreditinstitut. 

Motpartsrisken som förorsakas av placering i OTC-derivatinstrument 
får inte för en och samma motpart överstiga 10 % av placeringsfondens 
tillgångar, om motparten är en i 2 § 7 punkten avsett kreditinstitut, och 
i övriga fall 5 % av placeringsfondens tillgångar.

Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller 
penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av placeringsfondens 
tillgångar får högst uppgå till 40 % av placeringsfondens tillgångar. 
Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på 
investering i sådana OTC-derivatinstrument i vilka motparten är ett 
kreditinstitut som avses i 2 § 8 punkten.

Sammanlagt högst 20 % av placeringsfonds tillgångar får investeras i en 
och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, 
i inlåning som mottagits av företaget eller i sådana OTC-
derivatinstrument som för placeringsfonden innebär en riskexponering 
mot företaget i fråga. 

Vid beräkningen av dessa gränser ska sammanslutningar som enligt 
1 kap. 6 § bokföringslagen hör till samma koncern betraktas som en 
helhet. 

Utan hinder av detta får emellertid sammanlagt högst 20 % av 
Fondens tillgångar placeras i värdepapper som har emitterats av 
sammanslutningar inom samma koncern.
12) Placeringar som avses i 2 § 7 punkten får utgöra högst 30 % av 
placeringsfondens tillgångar.

13) Fondbolaget får till placeringsfonden förvärva högst 10 % av en och 
samma emittents:

a) aktier utan rösträtt,
b) masskuldebrev, och
c) penningmarknadsinstrument.

Fondbolaget får till placeringsfonden förvärva högst 25 % av andelarna i 
en och samma placeringsfond eller ett och samma fondföretag.

14) Fondbolaget får placera högst 25 % av placeringsfondens tillgångar i 
en och samma emittents masskuldebrev, om 

a) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag är underkastat 
offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har 
hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och 
om

b) de medel som härrör från emissionen av masskuldebreven 
enligt lag måste investeras i tillgångar som, i händelse av emittentens 
oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, med prioritet kan 
användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.

I en och samma emittents masskuldebrev enligt denna punkt gjorda 
investeringar som överstiger 5 % av placeringsfondens tillgångar får 
sammanlagt utgöra högst 80 % av fondens tillgångar.

15) Utan hinder av ovan nämnda begränsningar får fondbolaget 
investera högst 35 % av placeringsfondens tillgångar i en och samma 
emittents eller garants värdepapper eller penningmarknadsinstrument, 
förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk 
kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt offentligt 
samfund i en sådan stat, någon annan medlemsstat i Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller ett internationellt 
offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fondbolaget får med tillämpning av principen om riskspridning 
investera mer än 35 % av placeringsfondens tillgångar i sådana 
värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses 
i denna punkt. En förutsättning är att värdepapperen eller 
penningmarknadsinstrumenten enligt stadgarna härrör från minst sex 
olika emissioner och förutsatt att avsikten inte är att i en och samma 
emission investera ett belopp som överstiger 30 % av fondens tillgångar.

16) I punkterna 11 och 14 samt i det första stycket i punkt 15 
avsedda investeringar i en och samma emittents värdepapper eller 
penningmarknadsinstrument eller i inlåning som den mottagit eller i 
OTC-derivatinstrument i vilka företaget är motpart får inte överstiga ett 
belopp som motsvarar 35 % av placeringsfondens tillgångar. 
Sådana värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 
punkt 14 och i det första stycket i punkt 15 behöver inte beaktas vid 
tillämpningen av begränsningen på 40 % som föreskrivs i tredje stycket 
i punkt 11.

De ovan i detta kapitel angivna begränsningarna behöver inte 
iakttas när teckningsrätter som har samband med värdepapper 
eller penningmarknadsinstrument som ingår i placeringsfondens 
tillgångar utnyttjas. Om begränsningarna har överskridits av skäl som 
är oberoende av fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har 
utnyttjats, skall fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta 
till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas 
intressen.

17) Den totala riskexponeringen för placeringsfondens 
derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet 
av fondens samtliga investeringar. Derivatinstrumentens riskposition 
följs upp dagligen med hjälp av ett säkerhetskrav och totalpositionens 
deltatal.
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18) I syfte att främja en effektiv kapitalförvaltning får ett 
fondbolag ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper 
och penningmarknadsinstrument som hör till placeringsfondens 
tillgångar, om de clearas av en i lagen om värdeandelssystemet 
och om clearingverksamhet avsedd värdepapperscentral eller 
utländsk värdepapperscentral eller, om clearingen sker någon 
annanstans, om motparten är ett värdepappersföretag enligt 
lagen om investeringstjänster eller en annan tillhandahållare av 
investeringstjänster och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på 
marknaden. 

Värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i 
placeringsfondens tillgångar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal 
om dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. 

Placeringsfonden får ingå låneavtal till sammanlagt högst 25 % av värdet 
av sina investeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. 
Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser 
värdepapper som på begäran kan återfås senast följande bankdag. 
Det sammanlagda beloppet av placeringsfondens återköpsavtal och 
krediter får inte överstiga 10 % av värdet på fondens tillgångar.

19) Fondbolaget får inte för placeringsfondens räkning utan 
täckning avyttra värdepapper, penningmarknadsinstrument eller 
derivatinstrument.

20) Med tillstånd av Finansinspektionen får fondbolaget för 
placeringsfondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för 
fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av 
placeringsfondens tillgångar. Till fonden får förvärvas utländsk valuta 
genom kreditförmedling.

Fondbolaget får ställa placeringsfondens tillgångar som säkerhet för 
sådan i föregående stycke avsedd kredit med vilken skall jämställas 
i punkt 18 avsedda återköpsavtal avseende värdepapper samt som 
säkerhet för åtaganden som härrör från sådana derivatinstrument som 
avses i punkt 17.

21) Fondbolaget får inte bevilja kredit av placeringsfondens tillgångar 
och inte heller ställa borgen eller annan säkerhet för tredje parts 
åtaganden. Till placeringsfonden kan dock förvärvas värdepapper, 
penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument som inte är helt 
betalda.

22) Fondbolaget får inte investera tillgångar ur de placeringsfonder som 
det förvaltar i ett annat fondbolags aktier.

23) Placeringsfondens tillgångar får inte investeras i ädla metaller eller i 
värdepapper som är inlösbara i sådana metaller. 

24) Placeringsfonden ska ha de kontanta medel som behövs för 
verksamheten.
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3 § Fondbolag
Front Kapitalförvaltning Ab (nedan Fondbolaget) ansvarar för Fondens 
förvaltning. Fondbolaget företräder Placeringsfonden i eget namn och 
handlar för dess räkning i ärenden som gäller Fonden samt utövar 
rättigheter som har samband med tillgångarna i Fonden.

4 § Anlitande av ombud
Fondbolaget kan lägga ut sin verksamhet på entreprenad till ombud. 
I fondprospektet anges till vilka delar Fondbolaget vid var tid anlitar 
ombud.

5 § Förvaringsinstitut
Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
filialen i Helsingfors (nedan Förvaringsinstitut), om inte annat nämns 
i de fondspecifika stadgarna. Förvaringsinstitutet kan vid skötseln av 
sina uppgifter anlita samfund som specialiserat sig på förvarstjänster 
och som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk 
myndighets tillsyn.

6 § Fondandelsregister och fondandelar 
Fondbolaget för ett fondandelsregister över alla fondandelar 
och registrerar överföringar av fondandelar. Fondandelarna kan 
delas i bråkdelar. En fondandel delas i hundratusen (100 000) 
lika bråkdelar, vilket innebär att fondandelens värde anges med 
fem (5) decimalers noggrannhet. En fondandel berättigar till en i 
förhållande till antalet placeringsfondandelar beräknad andel av 
Fondens tillgångar med beaktande av fondandelsseriernas och 
de olika andelstypernas proportionella värden. Fondbolagets 
styrelse kan besluta att Fonden har fondandelsserier som avviker 
från varandra när det gäller förvaltningsprovision. Andelsseriernas 
förvaltningsprovisioner kan avvika från varandra av följande 
anledningar: 1) tecknaren av fondandelen är en annan fond som 
förvaltas av Fondbolaget, 2) fondandelarnas minimiteckningsantal 
avviker från varandra, 3) kunden har en övergripande kundrelation i 
Front-gruppen. Fondbolagets styrelse beslutar om förutsättningarna 
för respektive andelsserieteckning och de meddelas i det vid var 
tid gällande fondprospektet. Enligt styrelsens beslut kan respektive 
fondandelsserie omfatta såväl avkastnings- som tillväxtandelar. 
Andelsägaren kan byta en avkastningsandelar till tillväxtandelar eller 
tvärtom. Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie 
under innehavstiden på grund av nyteckning eller fondbyte 
stiger över minimiteckningsantalet i en annan fondandelsserie, 
omvandlar Fondbolaget innehavet att gälla den fondandelsserie vars 
minimiteckningsantal det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten 
motsvarar. Om andelsägarens innehav i en enskild andelsserie under 
innehavstiden på grund av inlösen eller fondbyten sjunker under 
minimiteckningsantalet för ifrågavarande serie, har Fondbolaget rätt att 
omvandla innehavet med beaktande av likabehandling av andelsägarna 
att gälla den andelsserie vars minimiteckningsantal innehavet 
motsvarar. 

7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar
Tecknings- och inlösenuppdrag tas emot i Fondbolaget och andra 
teckningsställen som Fondbolagets styrelse fattat beslut om och som 
framgår av fondprospektet under Bankdagar. 
Med Fronts nätkoder kan uppdrag även lämnas via Fronts internetsida 
från och med den dag som Fondbolagets styrelse beslutat. 

Fondandelar tecknas genom att ge ett uppdrag till Fondbolaget samt 
genom att betala in teckningssumman på Fondens konto.

Teckningsuppdrag kan genomföras förutsatt att tillräckliga och 
tillbörliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet har lämnats 
till Fondbolaget. Tecknaren ska i samband med teckningen uppge vilka 
andelsserieandelar han eller hon tecknar samt huruvida teckningen 
gäller avkastnings- eller tillväxtandelar. Fondbolaget har rätt att avslå 
en teckning eller ett teckningsuppdrag, om tillräckliga uppgifter för att 
genomföra uppdraget inte har lämnats till Fondbolaget. Fondbolaget 
har även i övrigt rätt att skjuta upp tidpunkten för genomförande av 
fondteckningen med kundens samtycke.

Fondbolagets styrelse kan besluta om antalet eller beloppet av de 
andelar som minst ska tecknas på en och samma gång. Fondbolaget 
tar emot teckningsuppdrag varje bankdag fram till kl. 10.00 (finsk tid). 
Teckningen av fondandelar genomförs med det fondandelsvärde som 
bestäms för den bankdag, då teckningssumman finns tillgänglig för 
Fondbolaget eller Placeringsfonden eller Specialplaceringsfonden, 
förutsatt att teckningsuppdraget har getts senast vid denna tid. En 
bankdag är en dag då inlåningsbanker allmänt är öppna i Finland 
(Bankdag). Teckningsuppdraget kan genomföras endast med 
Fondbolagets samtycke. Undantag till ovan nämnda klockslag görs 
för de teckningar som bildas av betalningsposter som direktdebiteras 
från kunden, baserat på ett kontinuerligt fondsparavtal som kunden 
har. Dessa teckningar genomförs till värdet på den Bankdag, då 
pengarna har mottagits på det bankkonto som Fondbolaget angett.  
Om betalningens referensnummer saknas eller är felaktigt, genomförs 
teckningen till den dags värde, då referensnumret har utretts. 

Antalet tecknade fondandelar räknas i Fondbolaget genom att dividera 
erhållen teckningsprovision (med avdrag för den i 11 § nämnda 
teckningsprovisionen) med fondandelens värde. Antalet tecknade 
fondandelar räknas med en hundratusendels (1/100 00) noggrannhet 
genom att avrunda antalet andelar neråt. Resten läggs till fondkapitalet.

En fondandelsägare har rätt att kräva att Fondbolaget inlöser en 
fondandel och Fondbolaget är å sin sida skyldigt att inlösa den aktuella 
fondandelen. Om ett andelsbevis utfärdats över fondandelen, ska det 
överlåtas till Fondbolaget i samband med begäran om inlösen.

Om Fondbolaget inte behöver sälja Fondens värdepapper för inlösen, 
är inlösenpriset andelens värde på dagen för inlösenuppdraget minskat 
med inlösenprovisionen, såvida inlösenuppdraget har mottagits av 
Fondbolaget före kl. 10.00. Om inlösenuppdraget har mottagits efter 
kl. 10.00, genomförs inlösen till andelens värde följande Bankdag 
med avdrag för andelens inlösenprovision. Inlösen görs från fondens 
tillgångar. Avgiften för inlösen betalas i huvudsak Bankdagen som följer 
på att inlösenuppdraget genomförts, såvida annat inte avtalas med 
kunden.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av fondens 
värdepapper ska försäljningen ske utan ogrundat dröjsmål, dock alltid 
senast inom två veckor efter att inlösenuppdraget har mottagits. 
Inlösen ska då genomföras omedelbart när medlen för försäljningen av 
värdepapperen har erhållits. Fondandelens inlösenvärde fastställs enligt 
värdet på inlösendagen. Inlösenpriset betalas då i huvudsak dagen som 
följer på inlösendagen, såvida annat inte överenskoms med kunden. 
Inlösenuppdragen verkställs i den ordning de inkommer.

Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att överskrida 
den ovan angivna tiden på två veckor för försäljning av värdepapper. 
Inlösenuppdraget kan återkallas endast med Fondbolagets 
godkännande.
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Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar 
till fondandelar i en annan fond som Fondbolaget förvaltar. 
Fondandelsägaren har även rätt att byta alla eller en del av sina 
avkastningsandelar i fonden till tillväxtandelar eller tvärtom. Byte av 
fondandelar behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i den 
fond som innehas och teckning av andelar i en annan placeringsfond.
Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall avtala om att 
fondandelarna alternativt kan inlösas genom att fondandelsägaren 
får Fondens värdepapper, eller värdepapper och kontanter till ett 
belopp som motsvarar inlösenpriset. Fondbolaget ska när avtalet om 
inlösen ingås säkerställa att åtgärden inte äventyrar Fondens övriga 
fondandelsägares intresse.

Fondbolaget har ensidigt  rätt att inlösa fondandel utan 
fondandelsägarens uppdrag eller godkännande om andelsägaren inte 
förser fondbolaget med eller uppdaterar information som fondbolaget 
kräver för att fylla sina lagliga förpliktelser eller flyttar till en stat utanför 
ETA-området, som skulle orsaka fondbolaget en oskälig administrativ 
tilläggsförpliktelse.

8 § Beräkning av fondens värde
Fondens värde beräknas genom att Fondens skulder dras av från 
Fondens tillgångar. Fondens värde anges i euro.

Aktier, aktierelaterade värdepapper och standardiserade derivatavtal 
som i Fonden värderas till marknadsvärde, som är de senaste 
avslutskurserna i det offentliga prisuppföljningssystemet vid tiden 
för stängning av den aktuella marknadsplatsen. Om ingen kurs finns 
tillgänglig på värderingsdagen används priset i den senaste tillgängliga 
handelskursen, om den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Om 
den sista handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än 
köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, beroende 
på vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen. 
Standardiserade derivat värderas i det sistnämnda fallet utifrån den 
bästa tillgängliga informationen på marknaden.

Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknadsvärdet av de 
värdepapper som utgör underliggande tillgång.

Innehav i andra placeringsfonder eller fondföretag värderas till 
marknadsvärde, som är den senast publicerade kursen på Fondens 
värderingsdag. Fondandelar i fonder som Fondbolaget förvaltar 
värderas till värdet på fondandelen som beräknas för värderingsdagen. 
Fondens placeringar i börsnoterade fondandelar (ETF) och övriga 
produkter som är föremål för börshandel värderas på samma sätt som 
börsnoterade värdepapper.

Masskuldebrev värderas till gängse marknadsvärde vid marknadens 
stängning, i regel medelvärdet mellan köp- och säljnoteringar eller 
avslutskursen som fås från det offentliga prisuppföljningssystemet eller 
någon annan tillförlitlig källa.

Penningmarknadsinstrument värderas till den sista tillgängliga 
köpnoteringen som publicerats via marknadsinformationskällor 
eller, om ett värde inte kan fås för penningmarknadsinstrumentet via 
marknadsinformationskällor, värderas penningmarknadsinstrumentet 
genom att använda värderingsdagens officiella Euribor-noteringar 
utökat med emittentgruppsspecifika riskpremier som Fondbolagets 
styrelse beslutat.

Inlåning värderas till nominellt värde och räntan som upplupit efter 
föregående värdeberäkningsdag läggs till.
Värdet på Fondens innehav i utländsk valuta omvandlas till euro genom 
att använda de valutakurser som Europeiska centralbanken fastställer 
dagligen.

Om ovan nämnda värde inte finns att tillgå för ett icke-standardiserat 
derivat eller något annat placeringsobjekt som Fonden använder eller 
om det är frågan om andra placeringsobjekt än de ovan nämnda, 
för vilka ett gängse marknadsvärde inte finns att tillgå, värderas ett 
sådant placeringsobjekt enligt objektiva principer som fastställts av 
Fondbolagets styrelse.

9 § Beräkning av fondandelens värde
Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje Bankdag. 
Fondandelens värde är tillgängligt hos Fondbolaget, alla 
teckningsställen under deras öppettider samt via Fronts webbplats.

Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande 
fondandelar, dock så, att de provisioner som tas ut från respektive 
fondandelsserie beaktas i de olika fondandelsseriernas värde och, för 
de fondandelsserier som omfattar avkastningsandelar, även utbetald 
avkastning. De proportionella värdena mellan olika andelslag i olika 
andelsserier bestäms efter den förvaltningsprovision som beräknas 
respektive värdeberäkningsdag och den avkastningsandel som betalas 
årligen. Värdet på respektive andelstyp i respektive andelsserie 
beräknas genom att dividera fondens värde med den sammanräknade 
antalet av den aktuella andelstypen och antalet andra andelstyper som 
multiplicerats med relationstalet. Dessa relationstal förändras varje 
värdeberäkningsdag.

10 § Fondens avkastningsutdelning
Om Fondbolagets styrelse har beslutat att införa avkastningsandelar, 
fattas beslut om avkastningens belopp och dess utdelning utifrån det 
beslut som fattas på Fondbolagets ordinarie bolagsstämma.

De ägare av avkastningsandelar som är upptagna i registret över 
andelsägare den dag som Fondbolagets bolagsstämma beslutat är 
berättigade till avkastning. Avkastningen betalas in på det bankkonto 
som ägaren av avkastningsandelen meddelat på den betalningsdag 
som Fondbolagets bolagsstämma bestämt, dock senast en (1) månad 
efter Fondbolagets bolagsstämma. Om andelsägaren så önskar eller om 
andelsägaren inte har meddelat Fondbolaget om ett bankkonto, kan 
den avkastning som betalas användas för att teckna nya motsvarande 
fondandelar till fondandelens värde dagen då avkastningen bestäms. 
Information om dagen för bolagsstämman finns tillgänglig för 
andelsägare i Fondbolaget under dess öppettider efter att kallelsen till 
bolagsstämma har sänts.

Avkastning som betalas för avkastningsandelar dras av från Fondens 
kapital som beräknas för avkastningsandelarna.

11 § Provisioner för uppdrag som gäller fondandelar
Vid teckning av fondandelar tar Fondbolaget ut högst 5 procent av 
teckningsbeloppet i kostnader och för inlösen högst 5 procent av 
fondandelens värde som kostnad.
Fondbolagets styrelse fastställer storleken på tecknings- och 
inlösenprovisionen för respektive emitterad fondandelsserie. De 
tecknings- och inlösenprovisioner som Fondbolag tar ut publiceras i 
gällande publikationer (fondprospekt och faktablad).

12 § Provisioner
Som ersättning för sin verksamhet får fonden en förvaltningsprovision 
som varierar efter fondandelsserie och som uppgår till högst 3 procent 
räknat på andelsseriens värde. Provisionsbeloppet beräknas per 
fondandelsserie separat för årets alla dagar (provisionsdag) och bokförs 
i fondens värde som skuld till fondbolaget. Om provisionsdagen är en 
bankdag, är grunden för provisionsberäkningen Fondens värde som 
beräknats för provisionsdagen. I annat fall utgör Fondens värde som 
beräknas för bankdagen före provisionsdagen grunden för beräkning av 
provisionen. 
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Provisionens storlek beräknas genom att dividera produkten av Fondens 
värde och provisionen (%) med antalet dagar i kalenderåret.
Fondbolagets styrelse fastställer det exakta beloppet på 
förvaltningsprovisionen för varje emitterad fondandelsserie. 

Fondbolaget tar ut upplupen fast förvaltningsprovision från Fondens 
tillgångar i efterhand varje kalendermånad. Förvaltningsprovisionen 
innehåller ersättning för anlitande av ombud enligt 4 §.

Förvarsprovisionen är högst 0,5 procent per år beräknat från Fondens 
värde. Provisionsbeloppet beräknas per fondandelsserie separat 
för årets alla dagar (provisionsdag) och bokförs i fondens värde 
som skuld till fondbolaget. Om provisionsdagen är en bankdag, är 
grunden för provisionsberäkningen Fondens värde som beräknats för 
provisionsdagen. I annat fall utgör Fondens värde som beräknas för 
bankdagen före provisionsdagen grunden för beräkning av provisionen. 
Provisionens storlek beräknas genom att dividera produkten av 
Fondens värde och provisionen (%) med antalet dagar i kalenderåret. 
Fondbolaget tar ut upplupen förvarsprovision från Fondens 
tillgångar i efterhand varje kalendermånad. Transaktionsprovisioner 
som förvaringsinstitutet tar ut samt förmedlingsprovisioner som 
utomstående värdepappersförmedlare tar ut betalas alltid direkt från 
Fondens tillgångar. Närmare information samt beskrivningar av ovan 
avsedda provisioner anges i vid var tid gällande fondprospekt.

13 § Fondens och fondbolagets räkenskapsperiod
Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. När 
Fondens verksamhet inleds eller upphör kan räkenskapsperioden avvika 
från det ovan nämnda. Längden på en avvikande räkenskapsperiod kan 
vara högst 18 månader.

14 § Fondens styrelse och fondandelsägarstämma
I styrelsen skall finnas minst tre medlemmarr av vilka en tredjedel 
skall vara oavhängiga. En fondandelsägarstämma ska hållas när 
Fondbolagets styrelse anser att det finns skäl till det eller om revisorn 
eller fondandelsägare med sammanlagt minst fem (5) procent av alla 
utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett 
ärende som de uppgett.

På fondandelsägarstämman ska åtminstone:
1) utses en ordförande, som utser en protokollförare för stämman;
2) röstlängd uppgöras och godkännas;
3) två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare väljas;
4) stämmans laglighet och beslutförhet konstateras; 
5) föredras de vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade 

boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden;
6) behandlas andra i möteskallelsen nämnda ärenden.

Varje hel fondandel i Fonden medför en röst på 
fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i 
Fonden understiger en andel, har andelsägaren emellertid en röst på 
fondandelsägarstämman. Som fondandelsägarstämmans beslut gäller 
den åsikt som fler än hälften av de avgivna rösterna företrätt eller, vid 
lika röstetal, den åsikt som omfattas av ordföranden.
Vid val väljs den som fått mest röster. Vid lika röstetal avgör lotten valet.

15 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma
 
Fondandelsägarstämmor sammankallas av Fondbolagets styrelse. 
Kallelsen till stämman publiceras i minst en riksomfattande dagstidning 
som utges i Helsingfors eller elektroniskt genom ett effektivt och 
likbehandlande sätt av fondbolaget. Kallelsen ska publiceras tidigast 
fyra och senast två veckor före stämman. Fondandelsägarna ska, för att 
få delta i fondandelsägarstämman, anmäla sig på det sätt som nämns i 
möteskallelsen och senast den dag som nämns i kallelsen. 

Fondandelsägarna har inte rätt att utöva rättigheter som hör till 
fondandelsägare innan deras fondandelar har registrerats eller de 
har meddelat Fondbolaget om sitt förvärv och lagt fram en utredning 
om det. Rätt att delta i en fondandelsägarstämma och röstetalet 
på stämman fastställs enligt den rådande situationen tio dagar före 
stämman. 

Andra meddelanden skickas till fondandelsägare som upptas i 
fondandelsregistret skriftligen eller med ett meddelande som 
publiceras i minst en riksomfattande dagstidning som utkommer i 
Finland.

16 § Fondprospekt, årsberättelse och halvårsrapport
Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsrapport samt Fondens och 
Fondbolagets årsberättelser offentliggörs på det sätt som nämns i 
lagen om placeringsfonder. Fondens halvårsrapport ska offentliggöras 
inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens och 
Fondbolagets årsberättelser ska offentliggöras inom tre månader efter 
räkenskapsperiodens utgång. Ovan nämnda dokument är tillgängliga 
hos Fondbolaget under dess öppettider samt på Fondbolagets 
webbplats. Ovan nämnda dokument skickas även kostnadsfritt till 
fondandelsägare på begäran.

17 § Ändring av Fondens stadgar
Fondbolag styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. 
Finansinspektionens fastställelse ska ansökas för stadgeändringar. 
En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att 
Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna 
har underrättats om den, om inte Finansinspektionen bestämmer 
något annat. Fondandelsägarna anses ha underrättats om ändringarna 
den femte dagen efter att meddelandet lämnats till posten för 
befordran eller den dag då meddelandet har publicerats i en 
riksomfattande dagstidning som utkommer i Helsingfors eller med 
andelsägaren samtycke sänts per e-post eller något annat elektroniskt 
kommunikationsmedel till andelsägaren. Efter att stadgeändringen trätt 
i kraft gäller den alla fondandelsägare och iakttas även för teckningar 
som gjorts före stadgeändringen.

18 § Avbrytande av teckning och inlösen
Om andelsägarnas intresse kräver det eller av något annat särskilt 
vägande skäl kan Fondbolaget tillfälligt avbryta teckning av 
fondandelar med tillstånd av Finansinspektionen. Fondbolaget kan 
tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar, om den marknadsplats, 
som med tanke på Fondens placeringspolicy kan anses vara den 
huvudsakliga marknadsplatsen, är stängd av någon annan än 
en på förhand förutsägbar anledning eller om handel på sagda 
marknad har begränsats eller på grund av störningar i den normala 
informationsförmedlingen.

19 § Överlämnande av uppgifter
Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om andelsägarna i enlighet 
med vid var tid gällande lagstiftning.

20 § Tillämplig lag
På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.
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