Brändiyhtiöt 5/2022
Tuotto

Tuottoa ja turvaa globaaleista brändiyhtiöistä
Sijoituskorien keskeiset tiedot
Nimi: Mandatum Life Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto
Salkunhoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Vakuutusyhtiö)
Merkintäaika: 10.4 – 10.5.2017
Sijoitusaika: Noin 5 vuotta (19.5.2017 – 12.5.2022)
Kohdemarkkina: 15 osaketta tasapainoin
Pääomasuoja*: 80 %
Pääomasuojayhtiö: Sampo Oyj
Alustava osallistumisaste: 190 %
Alustava enimmäistuotto: Ei enimmäistuottoa
Osuuden arvon määritys: pankkipäivittäin
Palkkiot ja kulut on esitetty jäljempänä sivulla 3
Vähimmäissijoitus: 2500 euroa
*) Pääomasuojaan liittyy Sampo Oyj:n luottoriski. Pääomasuoja on voimassa pääomasuoja-aikana
edellyttäen, ettei pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittavien sijoitusten luotto- tai vastapuoliriski toteudu. Pääomasuoja koskee 80 % sijoituskorin lähtöarvosta eikä kata vakuutuksen kuluja.
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Mahdollisuuksia isoissa
brändiyhtiöissä

Kohdemarkkina

Alkuvuosi osakemarkkinoilla on lähtenyt hyvin
käyntiin ja osakkeet kipusivat Yhdysvalloissa helmikuussa kaikkien aikojen huippuihinsa. Myös
Euroopassa osakkeet jatkoivat alkuvuoden nousuaan hyvin menneen tuloskauden ja kirkastuneiden kasvunäkymien johdosta. Rahavirratkin ovat
olleet edelleen positiivisia osakemarkkinoille.
Yhdysvaltojen ja Euroopan edelleen alhaisen korkotason vuoksi osakkeet ovat houkutteleva vaihtoehto tuottoa hakevalle sijoittajalle.
Osittain pääomaturvattu osakesidonnainen tuote
antaa lisäksi myös turvaa osakemarkkinoiden pudotuksen varalta.
Mandatum Life Brändiyhtiöt 5/2022
Tuotto -rakennesijoitukseen on valittu vahvan
brändin omaavia kansainvälisiä yhtiöitä. Brändiyhtiöiden etuna ovat tunnetut tuotemerkit ja ne
voivat hinnoitella tuotteensa kalliimmiksi kuin tuntemattomat tuotemerkit. Tuotemerkin tunnettuus
parantaa hinnoitteluvoiman kautta yrityksen kannattavuutta. Isot brändit ovat myös kansainvälisiä
joten niiden kautta saa hyvän hajautuksen globaaleille markkinoille.
Sijoituskorin kohdemarkkina koostuu
seuraavista viidestätoista osakkeesta, jotka ovat
keskenään tasapainoin. Allianz SE, AnheuserBusch InBev SA/NV, Apple Inc, AT&T Inc, CocaCola Co/The, Daimler AG, Deutche Telekom AG,
McDonald´s, Novartis AG, Procter & Gample
Co/The, Roche Holding AG, Sanofi, SAP SE,
SWISS Re AG ja TOTAL SA.
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Kohdemarkkina käsittää 15 osaketta tasapainoin
(1/15). Yhtiöt on valittu Euroopan ja Yhdysvaltojen pörssien päälistoilta ja ne on hajautettu tasaisesti eri toimialoille.
Kohdemarkkinan sijoitus on hajautettu
myös ajallisesti, sillä sijoituskorissa käytetään
päättymisarvon keskiarvostamista eli kunkin
osakkeen päättymisarvo lasketaan sijoitusajan
viimeisten 12 kuukauden aikana kerättyjen kuukausittaisten havaintojen keskiarvona.
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Kuva 2. Kohdemarkkinan maajakauma 14.3.2017
(Lähde: Bloomberg).
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Kuva 3. Kohdemarkkinan toimialajakauma 14.3.2017
(Lähde: Bloomberg).
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Kuva 1. Sijoituskorin kohdemarkkinan indeksoitu arvonkehitys 13.3.2012 – 13.3.2017 (13.3.2012 = 100).
Kohdemarkkinan tuotot on laskettu paikallisvaluutoissa.
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
(Lähde: Bloomberg)

Kenelle sijoituskori sopii?
Mandatum Life Brändiyhtiöt 5/2022
Tuotto -sijoituskori sopii sijoittajalle, joka uskoo
kohdemarkkinan vahvistuvan viiden vuoden
aikana, mutta haluaa samanaikaisesti suojata
pääomaansa osittain kurssilaskulta. Sijoittajan
tulee olla valmis pitämään sijoituksensa
sijoitusajan loppuun saakka.

Deutche Telekom AG on saksalainen teleoperaattori, joka tarjoaa Euroopassa langattoman ja
kiinteän verkon puhelin- ja dataverkkopalveluja
yli 50 maassa. Yhtiöllä on 156 miljoonaa mobiiliasiakasta ja se on suurin alallaan Saksassa ja
Euroopassa. Lisätietoa www.dte.com.
McDonald´s on kansainvälinen pikaruokaketju ja
yksi maailman tunnetuimmista brändeistä. Ravintoloita on yli 36 000 noin 120 eri maassa.
Lisätietoa www.mcdonalds.com.
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Coca-Cola Co/The on maailman suurimpia juomayhtiöitä. Yhtiön brändeihin kuuluu Coca-Colan
lisäksi mm. Sprite, Fanta, Schweppes ja Bon
Aqua. Yhtiöllä on 20 brändiä joiden arvoksi on
määritetty vähintään miljardi dollaria.
Lisätietoa www.coca-cola.com.
Daimler AG on saksalainen autovalmistaja,
jonka päätuotteita ovat henkilö- ja pakettiautot,
bussit sekä kuorma-autot ja näihin liittyvä rahoitus. Daimler AG myy autoja lähes jokaisessa
maassa ja sillä on tuotantoa useassa maanosassa. Vuosittain yhtiö myy 2,9 miljoonaa ajoneuvoa ja työllistää 284 000 työntekijää.
Lisätietoa www.daimler.com.
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AT&T Inc on amerikkalainen telekommunikaatioyritys, joka tuottaa puhelin, - internet, ja satelliittitv-, ja kodin turvallisuuspalveluita sekä myy mm.
matkapuhelimia. Yhtiö työllistää yli 250 000 työntekijää. Lisätietoa www.att.com.

Allianz SE tarjoaa vakuuttamisen ja varainhoidon palveluita 86 miljoonalle asiakkaalle yli 70
maassa. Maailman johtava varainhoitotalo jolla
on hoidettavaa varallisuutta yhtiöllä yli 1300 miljardia. Lisätietoa: www.allianz.com.
Anheuser-Busch InBev SA/NV on maailman
suurin panimoyhtiö. Yhtiön tuotteita myydään yli
sadassa maassa ja se työllistää yli 150 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Yhtiön tuotteisiin
kuuluu useita maailmankuuluja olutbrändejä.
Lisätietoa: www.ab-inbev.com.
Apple Inc on amerikkalainen teknologiajätti,
jonka tuotevalikoimiin kuuluu mm. iPad – tabletit,
iPhone – puhelimet ja Mac – tietokoneet. Yhtiö
työllistää yli 100 000 työntekijää ja sen markkinaarvo on yli 700 miljardia dollaria.
Lisätietoa: www.apple.com.

Novartis AG on terveydenhuoltoalan suuryritys
joka kehittää ja valmistaa lääkkeitä sekä ihmisille
että eläimille. Työntekijöitä on 118 000.
Lisätietoa www.novartis.com.
Procter & Gamble Co/The valmistaa ja markkinoi kuluttajatuotteita ympäri maailman. Yhtiön
tuotteisiin kuuluu useita tuttuja brändejä mm. Gillette, Fairy, Braun, Head & Shoulders, Always,
Oral-B, Pampers ja Vicks. Työntekijöitä on
105 000. Lisätietoa us.pg.com.
Roche Holding AG terveydenhuoltoalan yritys
joka kehittää ja valmistaa lääkkeitä ja diagnostisia tuotteita. Yhtiö sanoo olevansa maailman johtava yhtiö syöpien tutkimuksessa ja hoidossa.
Työntekijöitä on 94 000. Lisätietoa
www.roche.com.
Sanofi on terveydenhuoltoalan yritys, joka tutkii,
kehittää ja valmistaa lääkkeitä ja rokotteita. Yhtiön tuotteisiin kuuluu mm. diabeteksen hoitoon
tarkoitettu Lantus ja unettomuuden hoitoon tarkoitettu Imovane. Yhtiö työllistää yli 100 000
työntekijää. Lisätietoa en.sanofi.com.
SAP SE on ohjelmistoyritys joka tekee yritysten
käyttöön ohjelmistoja joilla voidaan hallita tehokkaasti yrityksen eri toimintoja. Asiakkaina on
345 000 yritystä yli 180 eri maassa ja maailman
2000 suurimmasta yrityksestä 87 % on SAP:n
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asiakkaana. Työntekijöitä on yli 84 000 yli 130 eri
maassa. Lisätietoja www.sap.com.
SWISS Re AG on finanssiyhtiö ja yksi maailman
johtavia jälleenvakuutusyhtiöitä, joka myy vakuutuksia, jälleenvakuuttamista sekä vakuutuksiin sidottuja sijoitustuotteita. Yhtiö työllistää yli 14 000
henkilöä. Lisätietoja www.swissre.com.
TOTAL SA on energia-alalla toimiva yritys, joka
etsii, jalostaa, kuljettaa ja markkinoi öljyä ja maakaasua. Yhtiö myös tuottaa mm. kumia, maaleja
ja musteita. Yhtiöllä on bensa-asemia Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Afrikassa. Yhtiö työllistää yli 90 000 työntekijää ja operoi 130 maassa.
Lisätietoa www.total.com.

Sijoitusstrategia
ML Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto -sijoituskorin arvo
muodostuu:
1. Tuotto-osasta (sijoitus kohdemarkkinaan)
2. Pääomaa suojaavasta osasta (korkosijoitukset)

Tuotto-osa
Sijoituskorin tuotto perustuu kohdemarkkinan arvonkehitykseen, josta sijoittaja hyötyy vahvistetun osallistumisasteen mukaisesti. Alustava osallistumisaste on 190 %.
Lopullinen osallistumisaste on vähintään 160 % ja se vahvistetaan lähtöhetkellä. Lopullinen osallistumisaste vaikuttaa sijoituskorin
tuottoon. Sijoituskorilla ei ole enimmäistuottoa.
Alustavalla osallistumisasteella, ja mikäli luotto- ja/tai vastapuoliriskit eivät toteudu, sijoitetun lähtöarvon takaisinsaaminen kokonaisuudessaan vaatii noin 10,5 %:n kohdemarkkinan
nousun tuotonlaskennan mukaisesti sijoitusaikana.
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Kuva 4. ML Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto
-sijoituskorin tuotto suhteessa kohdemarkkinan arvonkehitykseen alustava osallistumisaste huomioiden. Kuvaajassa ei ole huomioitu vakuutussopimuksen kuluja.
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Taulukko 1. ML Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto
-sijoituskorin tuotto suhteessa kohdemarkkinan arvonkehitykseen alustava osallistumisaste huomioiden.
Taulukossa ei ole huomioitu vakuutussopimuksen kuluja.

Pääomaa suojaava osa
Sijoituskorin pääomaa suojaavassa osassa toteutetaan korkosijoituksia pääomasuojayhtiön luottoriskillä.
Pääomasuojayhtiöllä tarkoitetaan
Sampo Oyj -yhtiötä (pääomasuojayhtiö). Sijoituskorin korkosijoitusten toteuttamiseksi sijoituskorin
varoja voidaan allokoida pääomasuojayhtiön liikkeelle laskemiin arvopapereihin, sekä muihin korkoinstrumentteihin taikka luottojohdannaisiin, joiden viiteyhtiönä on pääomasuojayhtiö.
Korkosijoitusten arvo nousee sijoitusajan kuluessa 80 %:iin lähtöarvosta edellyttäen,
ettei niihin liittyvä luotto- tai vastapuoliriski toteudu.

Sijoituskoriin liittyvistä
riskeistä
Sijoituskorin tuotto riippuu kohdemarkkinan arvonkehityksestä. Sijoituskorin tuoton riippuvuutta
kohdemarkkinan arvonkehityksestä on havainnollistettu kuvassa 4 ja sijoituskorin tuotonlaskenta
on esitetty yksityiskohtaisemmin sijoituskorin
säännöissä.
Sijoittaja voi menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja osittain tai kokonaan myös ennen pääomasuoja-aikaa tehtävissä lunastuksissa
(jälkimarkkinariski).
Sijoittaja kantaa sijoituskorin sijoituksiin
liittyvät luotto- ja vastapuoliriskit. Luottoriskillä
tarkoitetaan sitä, että arvopaperin liikkeeseenlaskija tai muu velallinen ei vastaa sitoumuksestaan.
Sijoittaja kantaa sijoituskorin korkosijoituksissa
erityisesti Sampo Oyj:n luottoriskin. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että rahoitus- tai johdannaissopimuksen vastapuoli ei täytä velvoitteitaan.
Mikäli sijoituskorin sijoituksiin liittyvä luotto- tai
vastapuoliriski toteutuu, sijoittajalla on riski menettää sijoittamansa pääoma ja mahdollinen
tuotto osittain tai kokonaan.
Johdannaisvastapuoleksi sijoituskorissa
hyväksytään sellainen OECD-valtiossa toimiva finanssilaitos, jolla, tai jonka emoyhtiöllä tai sen

kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä, on
merkintäajan alussa tai suojauksen tekohetkellä
vähintään luottoluokitus (BBB+). Johdannaisvastapuoli voi myös olla Sampo Oyj tai sen kanssa
samaan konserniin kuuluva yhtiö.
Sijoituskorin viitteellinen arvo voi vaihdella voimakkaasti sijoitusaikana. Ennen pääomasuoja-aikaa tehtävän lunastuksen arvo määräytyy sen hetkisen lunastushinnan mukaan, ja
lunastushinta voi olla esimerkiksi 1-5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin viitteellinen arvo.
Sijoituskori ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä.

Sijoituskorin palkkiot ja
kulut
Sijoituskorin strukturointikustannus on vuotuistettuna n. 1,0 % p.a. sijoituskorin lähtöarvosta.
Strukturointikustannus ei vaikuta sijoituskorin
sääntöjen mukaiseen tulemaan. Vakuutusyhtiölle
voi syntyä ansaintaa myös lunastuksiin liittyvistä
jälkimarkkinakaupoista.
Sijoituskorin sijoituksiin liittyvät kulut,
kuten kaupankäyntikulut, lisenssimaksut sekä
mahdolliset verot ja muut julkisoikeudelliset maksut, vähennetään sijoituskorin arvosta osuuden
arvoa laskettaessa, eikä niitä veloiteta erikseen.
Perittävät kulut ja palkkiot otetaan huomioon
myös lunastus- ja merkintähinnan laskennassa.

Vastuunrajoitus
Tämä esite ei ole täydellinen selvitys Mandatum
Life Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto -sijoituskorista tai
sitä koskevista ehdoista. Mikäli tämän esitteen ja
sijoituskorin sääntöjen välillä on ristiriitaa, noudatetaan sijoituskorin sääntöjä.
Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista
koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa, eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä.
Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä sijoituskorin sääntöihin, vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja
esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden
valitsemista tai muuttamista.

Käytettyjä käsitteitä
Sijoituskori
Sijoituskori on sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin ja
kapitalisaatiosopimuksiin liitettävissä oleva, Mandatum Lifen omistama sijoituskohde.

Kohdemarkkina/Kohde-etuus
Ne sijoituskohteet, joiden arvonkehitykseen sijoituskorin tuoton muodostamiseen tähtäävät varat
sijoitetaan.
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Pääomaosa ja korkosijoitukset

Likviditeettiriski

Sijoituskorin pääomaa koskevassa osassa toteutetaan korkosijoituksia, joiden arvo kehittyy sijoitusajan kuluessa 80 %:iin lähtöarvosta edellyttäen, ettei niihin liittyvä luotto- tai vastapuoliriski
toteudu. Korkosijoitukset ja sijoituskorin arvo eivät kata vakuutuksen kuluja.

Markkinoiden likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä,
että sijoituksia ei pystytä tai ei helposti voida realisoida tai kattaa vallitsevaan markkinahintaan,
tai että sijoituksille ei saada määriteltyä arvoa,
koska markkinoilla ei ole riittävästi syvyyttä tai
markkinat eivät toimi jonkin häiriön takia. Markkinahäiriön seurauksena sijoitusten arvo voidaan
joutua määrittelemään poikkeavana ajankohtana
poikkeavalla tavalla.

Johdannainen
Kahden osapuolen välinen sopimus, jonka arvo
määrittyy sopimuksen kohteena olevan kohdeetuuden arvonkehityksen pohjalta.

Johdannaisvastapuoli
Finanssilaitos, jonka kanssa solmitaan johdannaissopimus.

Riskien määritelmiä

Valuuttakurssiriski
Mikäli sijoituskohteet sisältävät muita kuin euromääräisiä sijoituksia, valuuttakurssien muutokset
saattavat vaikuttaa sijoituskohteen arvonkehitykseen.
Sijoituskoriin liittyviä riskejä on kuvattu
tarkemmin sijoituskorin säännöissä.

Luottoriski
Riski tuoton tai pääoman menetyksestä osittain
tai kokonaan, mikäli arvopaperin liikkeeseenlaskija tai muu velallinen ei vastaa sitoumuksestaan.
Luottoriski koskee erityisesti pääomaosan korkosijoituksia.

Korkoriski
Korkoriski aiheutuu siitä, että sijoituskorin arvo
muuttuu markkinakorkojen ja/tai luottoriskilisien
muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua,
mikäli sijoituskoriin tehty sijoitus päättyy kokonaan tai osittain, tai sijoituskori lopetetaan ennen
pääomasuoja-ajan alkamista. Korkotason ja/tai
luottoriskilisän nousu sijoitusaikana laskee korkosijoitusten arvoa ja korkotason ja/tai luottoriskilisän lasku puolestaan nostaa korkosijoitusten arvoa.

Tuottoriski
Sijoituskorin arvo riippuu kohdemarkkinan arvonkehityksestä, joka voi vaihdella sijoitusaikana. Sijoituskohteiden historiallinen kehitys ei takaa niiden kehitystä tulevaisuudessa.

Jälkimarkkinariski
Sijoitus sijoituskoriin on suositeltavaa vain, jos sijoittaja voi pitää sijoituksensa sijoituskorissa sen
päättymiseen saakka. Ennenaikainen lunastaminen tapahtuu sen hetkiseen lunastushintaan,
joka voi olla esimerkiksi 1-5 prosenttiyksikköä
alempi kuin sijoituskorin viitteellinen arvo tai merkintähinta.

Vastapuoliriski
Sijoittajalla on riski tuoton ja/tai pääoman menetyksestä osittain tai kokonaan, mikäli rahoitus- tai
johdannaissopimuksen vastapuoli ei täytä velvoitteitaan.
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Mandatum Life Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto

Keskeiset ehdot

Sijoituskorin salkunhoitaja

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Sijoituskorin yleiskuva

Merkintäaika

Sijoituskori on noin viisivuotinen sijoituskohde, jonka tuotto riippuu ensisijaisesti Kohdemarkkinan tuotosta. Sijoituskorissa on
80 %:n Pääomasuoja Pääomasuoja-aikana. Sijoituskori koostuu kahdesta pääosasta:
1) tuotto-osasta (sijoitus Kohdemarkkinaan) ja
2) pääomaa suojaavasta osasta (Korkosijoitukset)
10.4. – 10.5.2017 (Merkintäaika)

Sijoituskorin osuuden Lähtöarvo

Sijoituskorin osuuden lähtöarvo on 100 euroa (Lähtöarvo).

Sijoitusaika

Sijoitusaika on noin 5 vuotta. Sijoituskorin varsinainen Kohdemarkkinaan sijoittaminen alkaa 19.5.2017 (Lähtöhetki) ja päättyy
12.5.2022 (Päätöshetki).

Kohdemarkkina
Osake ("j")

Kohdemarkkinan osan (Osakkeen) nimi

Bloomberg1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Allianz SE
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Apple Inc
AT&T Inc
Coca-Cola Co/The
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
McDonald's Corp
Novartis AG
Procter & Gamble Co/The
Roche Holding AG
Sanofi
SAP SE
Swiss Re AG
TOTAL SA

ALV GY
ABI BB
AAPL US
T US
KO US
DAI GY
DTE GY
MCD US
NOVN VX
PG UN
ROG VX
SAN FP
SAP GY
SREN VX
FP FP

Paino kohdemarkkinassa (wj)

1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15

1Kohdemarkkinan

Osallistumisaste ja tuoton määräytyminen

Sijoituskorin pääoman osittainen
suoja

osaan ko. markkinatietopalvelussa liittyvä viitteellinen tunnus, joka voi muuttua.
Sijoitus Kohdemarkkinaan tehdään johdannaissopimusten avulla. Kohdemarkkinan indeksin lähtötason määrittämisessä voidaan käyttää ja päätöstason määrittämisessä käytetään keskiarvotusta.
Alustava Osallistumisaste on 190 %* Kohdemarkkinan tuotosta tuotonlaskennan** mukaisesti. Lopullinen Osallistumisaste vaikuttaa sijoituskorin tuottoon.
Sijoituskorin enimmäistuotto ei ole rajoitettu. Lähtöarvon takaisinsaaminen kokonaisuudessaan Sijoitusajan päätyttyä vaatii
alustavalla Osallistumisasteella n. 10,5 %:n Kohdemarkkinan nousun.
Sijoituskori sisältää pääoman osittaisen suojan (Pääomasuoja), joka on 80 % Lähtöarvosta (80 % x 100 EUR/osuus = 80
EUR/osuus).
Pääomasuojaan liittyy Sampo Oyj:n (”Pääomasuojayhtiö”) luottoriski. Pääomasuoja on voimassa vain Pääomasuoja-aikana
edellyttäen, että Pääomasuojan toteuttamiseksi tarvittavien sijoitusten luotto- ja/tai vastapuoliriski ei ole toteutunut.

Pääomasuoja-aika

Pääomasuoja koskee vain sijoituskorin osuuden Lähtöarvoa, ei vakuutusta tai siihen mahdollisesti liitettyjä muita sijoituskohteita. Suojaus ei kata vakuutuksen kuluja.
23.5.2022 – 8.6.2022

Sijoituskorin päättyminen

Sijoituskorin toiminta päättyy kokonaan 8.6.2022 (Päättymispäivä).

Sijoituskorin osuuden viitteellinen
arvo ja lunastushinta

Vakuutusyhtiö laskee sijoituskorin osuudelle pankkipäivittäin viitteellisen arvon.
Vakuutusyhtiö määrittää sijoituskorista normaaleissa markkinaolosuhteissa tehtäville lunastuksille lunastushinnan, joka määräytyy toimeksiantokohtaisesti lunastushetken markkinatilanteen pohjalta. Lunastushinta voi olla esimerkiksi 1-5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin viitteellinen arvo.

Sijoituskorin palkkiot

Sijoituskorin strukturointikustannus Lähtöhetkellä on vuotuistettuna tyypillisesti n. 1 % p.a. Ansainta ei vaikuta sijoituskorin
sääntöjen mukaiseen tulemaan Pääomasuoja-aikana. Vakuutusyhtiölle voi syntyä ansaintaa myös lunastuksiin liittyvistä jälkimarkkinakaupoista.

* Alustava Osallistumisaste on 190 %. Lopullinen Osallistumisaste on vähintään 160 % ja se vahvistetaan Lähtöhetkellä. Mikäli Osallistumisaste jäisi vähimmäisarvon alle,
sijoituskori perutaan ja siihen tehdyt merkinnät palautetaan asiakkaille.
** Tuotonlaskenta kaavoineen on esitetty tarkemmin säännöissä kohdassa Sijoituskorin sijoitusstrategia.
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Mandatum Life arvioi rakennesijoitustensa riskitasoa oman, viisiportaisen asteikkonsa lisäksi myös Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistyksen
(SSS ry) suositteleman kolmiportaisen asteikon mukaisesti. Mandatum Life Brändiyhtiöt 5/2022 Tuotto -sijoituskorin riskiluokitus SSS ry:n riskiluokituksella on
2. Lisätietoa SSS ry:n riskiluokituksesta on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.sijoitustuotteet.fi.

RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden
kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus
ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin.
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