Faktablad med basfakta för investerare : Detta faktablad riktar sig till investerare och
innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna
med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
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POP Stabil B
Mål och placeringsinriktning
POP Stabil är en i placeringsfondslagen definierad matarfond
(senare fonden) Minst 85 % av matarfondens medel är
fortlöpande placerade i placeringsfonden Sparbanken Ränta
Plus (senare mottagarfonden). Fondens avkastning kan avvika
från mottagarfondens avkastning beroende på hur stor andel av
fondens medel är i likvida medel. Den högsta tillåtna vikten av
likvida medel är 15 %. Mottagarfonden är en blandfond med
vikt på ränteinstrument. I neutralläge placeras 45 % av
mottagarfondens medel i korta ränteinstrument, 45 % i långa
ränteinstrument och 10 % i aktier. Tyngdpunkten inom
tillgångsklasserna ändras aktivt beroende på marknadsläget.
Den högsta tillåtna aktievikten är 20 %. I portföljförvaltningen
analyseras betydande globala teman och trender som vi tror att
även på längre sikt har stor betydelse för flera bolags
tillväxtutsikter. Vid valet av aktier betonas branscher med
tillväxtpotential och de marknadsledande företagen inom dem.
Ränteplaceringarna betonar enligt vår räntesyn långa eller

korta ränteinstrument. Ränteplaceringarna diversifieras i
företag med god kreditvärdighet, men kreditrisken hålls
moderat så att diversifieringsnyttan gentemot aktierna är hög.
Fondens jämförelseindex är ett samlat index som består av
följande index: OMX Helsinki Cap GI 10 % + Bloomberg
Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged
EUR 50 % + J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month +
MSCI Daily Net TR Europe Euro 5 %. Fondens målsättning är
fondandelens värdeökning på lång sikt. I fondens verksamhet
eftersträvas en avkastning som överstiger jämförelseindexets
avkastning. Fonden idkar aktiv förvaltning av medlen i syfte att
uppnå placeringsverksamhetens mål. Fondandelens värde
påverkas av värdeförändringarna i mottagarfonden, som kan
vara betydande. Rekommendation: Denna fond kan vara
olämplig för investerare som planerar att avstå från sina
andelar i fonden inom två år. Mera information om fonden finns
i fondprospektet som fås på adressen www.spfondbolag.fi.
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Riskkategorier för fondandelarnas värdeutveckling: 1-2 låg risk,
3-5 medelhög risk och 6-7 hög risk. Fondens nuvarande
riskkategori är 3. Fondens riskmätare beskriver svängningarna i
fondandelens värdeutveckling de senaste 5 åren. Inte ens den
lägsta riskkategorin (1) innebär ändå att placeringen skulle vara
helt riskfri. Fondens risk/avkastningsprofil och riskkategori kan
ändras. Utifrån historiska data om fondens riskkategori kan
fondens risk/avkastningsprofil och riskkategorins framtida
utveckling inte förutses. Fondens väsentligaste risker uppstår
via placeringen i mottagarfonden. Mottagarfonden placerar
sina medel på aktiemarknaden vilket innebär att fondandelens
värde påverkas av förändringar i placeringarnas marknadsvärde
och den allmänna ekonomiska utvecklingen men även av övriga
faktorer såsom förändringar i politiska omständigheter eller
lagstiftning Förutom för aktiefonder specifika risker utgör

valutarisk och marknadsområdesrisk centrala risker som
inverkar på mottagarfondens värdeutveckling. Mottagarfonden
placerar även i andra valutor än euro vilket gör att det finns en
valutarisk i fonden. Med valutarisk avses en situation där
valutan som placeringen är gjord i försvagas i förhållande till
euro och placeringens värde sjunker. Valutan kan även
förstärkas i förhållande till euron, vilket ökar på placeringens
värde. Fonder som placerar på ett specifikt geografiskt område
utsätts
för
en
marknadsområdesrisk.
Med
marknadsområdesrisk avser man den risk som uppstår i de fall
att värdeutvecklingen på den specifika geografiska marknaden
avsevärt avviker från aktiemarknadernas generella
värdeutveckling. Riskerna beskrivs närmare i fondprospektet
som fås på adressen www.sp-fondbolag.fi.
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POP Stabil B
Fondens avgifter
De avgifter som investeraren betalar används för att betala
fondens driftkostnader, såsom marknadsförings- och
distributionskostnader. Avgifterna minskar placeringens
potentiella avkastning.
Engångsavgifter som debiteras före
investeringstillfället.
Teckningsprovision av placeringens värde
Inlösenprovision av inlösningens värde

eller

efter
0,50%
0,50%

Avgifter som debiteras fonden under året
Löpande kostnader

1,04%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
-

Teckningsprovisionen och inlösenprovisionen är maximibelopp.
Närmare information fås t.ex. i den gällande prislistan, av det
fondbolag som förvaltar fonden eller av fondbolagets ombud.
De löpande kostnaderna grundar sig på de kostnader som togs
ut föregående år. De kan variera från år till år. I beräkningen av
de löpande kostnaderna har beaktats om fonden gottskrivs
med en provisionsåterbäring av målfonden. De löpande
kostnaderna inkluderar inte: - Målfondens avkastningsbundna
avgifter - Handelskostnader som fonden betalar med undantag
av de eventuella tecknings- och inlösningsavgifterna som
betalas på köp eller försäljning av fondens andelar. Mera
information om kostnaderna finns i fondprospektet i punkten
Avgifter. Fondprospektet fås på adressen www.sparbanken.fi

Fonden betalar ingen avkastningsbaserad provision

Fondens tidigare utveckling och resultat
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Mer information om avkastningsindikatorn
Fonden har inlett sin verksamhet år 2005. Mottagarfondens
verksamhet har inlett år 2007. Den historiska utvecklingen av
fondandelens värde är inte en garanti för framtida utveckling. I
de presenterade avkastningarna har alla de kostnader som
uppbärs ur fonden, såsom fondens förvaltnings- och
förvaringsprovisioner, beaktats. Transaktionsavgifter som
uppbärs av kunden har inte beaktats. Den historiska
värdeutvecklingen är beräknad i euro som även är fondens
basvaluta.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Helsingforsfilialen
Ytterligare information: Före teckning av fondandel har
investeraren rätt att avgiftsfritt få det egentliga
fondprospektet, faktabladet, årsberättelsen och den
halvårsrapport som utkommit efter årsberättelsen. Mer
information om Sp-Fondbolagets provisionpolicy finns i SpFondbolagets fondprospekt. Dessa fås på teckningsställena
samt på www.sp-fondbolag.fi. Fondandelarnas värden fås på
de finländska POP Bankernas kontor och hos Sp-Fondbolag Ab
samt på www.sp-fondbolag.fi.

Ansvarsfriskrivning: Sp-fondbolaget kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondföretagets prospekt.
Fondinformation: Fonden har bara B-andelar. Andelarna i B
serien är tillväxtandelar. På tillväxtandelar utdelas ingen
avkastning utan all avkastning placeras i fonden för att
utökavärdet på tillväxtandelarna. Fondens stadgar godkändes
av Fondbolagets styrelse 15.11.2019 i Finland. Detta faktablad
gäller från och med 18.2.2021.

Praktisk information: Teckning och inlösen av fonden sker
bankdagar i de finländska POP kontor och via POP nätbank,
förutsätta avtal om nätbanken. Om teckningssumman är på
fondens bankkonto före kl. 15.00 utförs teckningen av
fondandelar till det fondandelsvärde som beräknas för samma
bankdag.
Skattelagstiftning: Den finländska skattelagstiftningen kan
påverka investerarens beskattning. Mera om detta finns i
fondprospektet.

Sp-Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
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Uppdragskostnader
POP Stabil B
POP Stabil är en i placeringsfondslagen definierad matarfond. Minst 85 % av matarfondens medel är
fortlöpande placerade i placeringsfonden Sparbanken Ränta Plus (mottagarfonden). Fondens avkastning kan
avvika från mottagarfondens avkastning beroende på hur stor andel av fondens medel är i likvida medel.
Den högsta tillåtna vikten av likvida medel är 15 %. Mottagarfonden är en blandfond med vikt på
ränteinstrument. I neutralläge placeras 45 % av mottagarfondens medel i korta ränteinstrument, 45 % i långa
ränteinstrument och 10 % i aktier. Tyngdpunkten inom tillgångsklasserna ändras aktivt beroende på
marknadsläget. Den högsta tillåtna aktievikten är 20 %.
Fondens kostnader
De avgifter som investeraren betalar används för att betala fondens driftkostnader. Avgifterna minskar
placeringens potentiella avkastning. En fondplacerings framtida avkastning kan inte förutspås utifrån den
historiska utvecklingen. I bifogat exempel fastställs kostnadernas fördelning för en engångsteckning på
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsprovision av placeringens värde
POP Bankens andel:
Inlösenprovision av inlösningens värde
POP Bankens andel:
Avgifter som debiteras fonden under året
Fortlöpande kostnader
som förvaltningsprovisions andel:
Sp-Fondbolagets andel:
POP Bankens andel:
som undersökningskostnaders andel:
Tredje part:
Totala kostnader

0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %

-

1,04 %
1,00 %
0,50 %
0,50 %
0,00 %
0,00 %
1,54 %

-

Kostnadernas inverkan på kapitalets utveckling
1 700,00 €
1 600,00 €

Värde

1 500,00 €
1 400,00 €
1 300,00 €
1 200,00 €
1 100,00 €
1 000,00 €
1
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3

4

5
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Investeringstid
Avkastning exklusive kostnader
Avkastning inklusive kostnader
Teckningsprovisionen och inlösenprovisionen är maximibelopp. Fortlöpande kostnader innehåller löpande kostnader och kostnader
för värdepappershandel. De löpande kostnaderna och kostnader för värdepappershandel grundar sig på de kostnader som togs ut
föregående år eller till uppskattning om fonden har fungerade under kalenderåret. Förvaltningsprovision räknas på placeringsfondens
värde och debiteras från fondens tillgångar. Exempels provisioner har delat procenthet. Mera information om kostnaderna finns i
prislistan, fondprospektet, Sp-Fondbolagets ombud och Sp-Fondbolag. Prislistan och fondprospektet fås på adressen www.spfondbolag.fi Det här dokumentet gäller från och med 18.2.2021.
Sp-Fondbolag Ab, Industrigatan 33, 00510 Helsingfors, hemplats Helsingfors, FO-nummer 1795631-6, www.sp-fondbolag.fi

