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Arvoisa Asiakkaamme,

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg
Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon

Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito
Sijoitusrahastoon. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja
tehostaa salkunhoitotoimintoa. Molempia rahastoja hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston C-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston B-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston D-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan D-osuussarjaan.
Sulautuvan rahaston E-osuussarja sulautuu vastaanottavan rahaston perustettavaan E-osuussarjaan.

Finanssivalvonta on 5.10.2018 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan sulautumiselle.

Sulautuminen toteutetaan 4.12.2018, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat, velat ja mahdolliset
siirtosaamiset siirretään ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle rahastolle. Sulautuminen tapahtuu
rahastojen 3.12.2018 laskettavaan rahasto-osuuksien arvoon. Kaupan-käynti sulautuvan rahaston
osuuksilla päättyy 3.12.2018 klo 13.00.

1. Sulautumisen syyt

Sulautumisen syynä on sulautuvan rahaston suhteellisen pieni koko ja sulautuvan rahaston tuotto-
riskiprofiilin samankaltaisuus vastaanottavan rahaston kanssa. Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää
EAB Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa ja tehostaa salkunhoitotoimintoa.

2. Sulautumisen vaikutukset

Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia. Mikäli
osuudenomistaja lunastaa tai vaihtaa omistamansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet, verotetaan
tapahtumaa rahasto-osuuksien lunastusta koskevan verolainsäädännön mukaisesti. Sulautuvan rahaston
osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset liittyvät palkkioiden alenemiseen.

2.1. Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahaston (vastaanottava
rahasto) osuudenomistajille

Sulautumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia vastaanottavan rahaston osuudenomistajille, koska
vastaanottavan rahaston säännöt eivät muutu. Vaikutukset rajoittuvat vastaanottavan rahaston nykyisten
A- ja B-osuussarjojen nimenmuutoksiin sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja
minimimerkintärajojen muutoksiin. Lisäksi sulautumisen suunniteltua voimaantulopäivää edeltävänä
pankkipäivänä vastaanottavasta rahastosta lasketaan liikkeelle kolme (3) uutta osuussarjaa, jotta
sulautuminen on mahdollista osuussarjatasolla ja vastaanottava rahasto vastaa paremmin EAB
Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien muiden rahastojen osuussarjarakennetta.

Vastaanottavan rahaston sijoitussalkun koostumuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, sillä kumpikin
sulautumisessa osapuolena oleva rahasto sijoittaa osin samoihin tai samankaltaisiin sijoituskohteisiin ja
sulautuvan rahaston hallinnoimat varat ovat vastaanottavan rahaston varoja vähäisemmät. Sulautuvan
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rahaston salkun koostumusta on myös muokattu huomioiden vastaanottavan sijoitusrahaston
sijoituspolitiikka.

Vastaanottavalla rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Vastaanottavan rahaston riskiluokka ei sulautumisen
johdosta muutu. Vastaanottavan ja sulautuvan rahaston riskiluokka on 4 (synteettinen riski-indikaattori).
Vastaanottavan rahaston palkkiorakenne ja sijoituspolitiikka eivät sulautumisen johdosta muutu.

2.2. Sulautumisen vaikutukset Elite Alfred Berg Optimi Erikoissijoitusrahaston (sulautuva rahasto)
osuudenomistajille

Sulautumisella on jonkin verran vaikutuksia sulautuvan rahaston osuudenomistajille, koska vastaanottavan
rahaston säännöt poikkeavat jossain määrin sulautuvan rahaston säännöistä. Myös sulautuvan rahaston
harjoittama sijoituspolitiikka eroaa jonkin verran vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikasta. Sulautuvan
rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin ja kaikkia omaisuuslajeja
hyödyntäen tuottaa sen osuudenomistajille vertailutuoton (kiinteä 4 %:n vuosittainen tuotto) ylittävä,
kuitenkin kaikissa markkinaolosuhteissa vähintään kohtuullinen, tuotto.

Sulautuva rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin,
mukaan lukien ETF-osuudet. Sulautuvan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin) arvopapereihin,
joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Sulautuvan rahaston
sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä sijoitusten
suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Sulautuvan rahaston varat hajautetaan aktiivisesti eri
omaisuuslajien ja markkinoiden kesken, ja eri omaisuuslajeihin sijoitettujen varojen osuus rahaston
kokonaisvaroista voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteesta ja salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.
Sulautuvan rahaston johdannaissopimuksiin liittyvän kokonaisriskin osuus sen varoista on enintään 300 %.

Vastaanottavan rahaston tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin tuottaa rahaston
osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoittamalla rahaston varat eri omaisuuslajeihin.
Vastaanottava rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin,
mukaan lukien ETF-osuudet. Vastaanottavan rahaston varoja voidaan sijoittaa myös (muihin)
arvopapereihin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa.
Vastaanottavan rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimattomia
johdannaissopimuksia sekä sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun. Vastaanottavan rahaston
varat hajautetaan aktiivisesti eri omaisuuslajien ja markkinoiden kesken, ja eri omaisuuslajeihin sijoitettujen
varojen osuus rahaston kokonaisvaroista voi vaihdella voimakkaasti markkinatilanteesta ja salkunhoitajan
näkemyksestä riippuen. Rahaston osakemarkkinasijoitusten osuus rahaston varoista on vähintään -100 % ja
enintään 200 %.

Sulautuvan rahaston osuudenomistajien kannalta merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

∂ Voimassa oleva merkintäpalkkio laskee D-osuussarjan osuudenomistajilla 1,0 %:sta 0,0 %:iin (C-
ja E-osuussarjassa ei muutoksia).

∂ Voimassa oleva lunastuspalkkio laskee D-osuussarjan osuudenomistajilla 0,5 %:sta 0,0 %:iin (C-
ja E-osuussarjassa ei muutoksia).

∂ Voimassa oleva hallinnointipalkkio laskee C-osuussarjan osuudenomistajilla 2,0 %:sta 1,75 %:iin
ja D-osuussarjan osuudenomistajilla 1,5 %:sta 0,8 %:iin (E-osuussarjassa ei muutoksia).

∂ Tuottosidonnainen palkkio poistuu kaikilta osuussarjoilta.
∂ Vuotuiset juoksevat kulut laskevat C-osuussarjan osuudenomistajilla 2,6 %:sta 2,0 %:iin.
∂ Vuotuiset juoksevat kulut laskevat D-osuussarjan osuudenomistajilla 2,1 %:sta 1,1 %:iin.
∂ Vuotuiset juoksevat kulut laskevat E-osuussarjan osuudenomistajilla 1,1 %:sta 0,8 %:iin.
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∂ Vastaanottavan rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu
arvopäivänä kello 10 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon. Sulautuvan rahaston
merkintä- ja lunastustoimeksiannot, jotka on vastaanotettu arvopäivänä kello 13 mennessä,
toteutetaan saman päivän arvoon.

Vastaanottavassa rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Sulautuvassa rahastossa on ainoastaan
kasvuosuuksia.

3. Palkkiovertailu

Palkkiovertailu (voimassa olevat palkkiot)

 Rahasto
Elite Alfred

Berg
Optimi

Elite Alfred
Berg

Optimi

Elite Alfred
Berg

Optimi

Elite Alfred
Berg

Optimaali-
varainhoito

Elite Alfred
Berg

Optimaali-
varainhoito

Elite Alfred
Berg

Optimaali-
varainhoito

Elite Alfred
Berg

Optimaali-
varainhoito

Elite Alfred
Berg

Optimaali-
varainhoito

Osuussarja C D E A * B ** C *** D *** E ***

Merkintäpalkkio 3,0 % 1,0 % 0,0 % 3,0 % 3,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %

Lunastuspalkkio 1,0 % 0,5 % 0,0 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %

Hallinnointipalkkio 2,0 % 1,5 % 0,5 % 1,75 % 1,75 % 1,2 % 0,8 % 0,5 %

Tuottosidonnainen
palkkio 25 % **** 0 % **** 0 % **** Ei Ei Ei Ei Ei

Juoksevat kulut ***** 2,6 % 2,1 % 1,1 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % 1,1 % 0,8 %

Riski-tuottoprofiili 4 4 4 4 4 4 4 4

Minimimerkintä 1 000 000 5 000 000 10 000 000 Ei Ei 1 000 000 5 000 000 10 000 000

Kohderahastojen
palkkionpalautukset
palautetaan
täysmääräisesti
rahastolle

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

* Nimenmuutos sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja minimimerkintärajan muutos
sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Osuussarjan nimi sulautumisen toteutumisen jälkeen =
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto, minimimerkintä 50 EUR.

** Nimenmuutos sekä voimassa olevien merkintä- ja lunastuspalkkioiden ja minimimerkintärajan muutos
sulautumisen suunniteltuna voimaantulopäivänä. Osuussarjan nimi sulautumisen toteutumisen jälkeen =
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A, minimimerkintä 50 EUR.

*** Uudet osuussarjat, jotka lasketaan liikkeeseen sulautumisen suunniteltua toteutumispäivää edeltävänä
pankkipäivänä.

**** Tuottosidonnainen palkkio peritään rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton
(kiinteä 4 %:n vuosituotto) 90 päivän ajanjaksolla (rahasto-osuuden 90 päivän ylituotto). Koska palkkion
perimisen perusteena on tuotto suhteessa mainittuun vertailutuottoon, voidaan tuottosidonnaista palkkiota
periä myös rahasto-osuuden arvon laskiessa, mikäli rahasto-osuuden 90 päivän tuotto on edelleen
vertailutuottoa suurempi.

***** Juoksevat kulut kuvastavat sijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Tunnusluku sisältää
Rahastosta perityt hallinnointipalkkiot ja säilytyspalkkiot sekä rahaston sijoituskohteisiin kuuluvista
sijoitusrahastoista, yhteissijoitusyrityksistä ja vaihtoehtorahastoista perityt vastaavat palkkiot.
Tuottosidonnaiset palkkiot ja Rahaston suorat kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahastojen ja



4/4

ASIAKASTIEDOTE
2.11.2018

EAB Rahastoyhtiö Oy | 2179399-4 | www.eabgroup.fi | asiakaspalvelu@eabgroup.fi | 0201 558 610

yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot)
eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttori.

4. Osuudenomistajien oikeudet

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan sulautuvan ja vastaanottavan
sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus lakkaa viisi
työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.

EAB Rahastoyhtiö Oy on hallituksen kokouksessa 13.9.2018 päättänyt myöntää sulautuvan ja
vastaanottavan rahaston osuudenomistajille mahdollisuuden lunastaa rahasto-osuutensa ilman
lunastuspalkkiota vaihtosuhteen laskentapäivään eli 3.12.2018 saakka. Toimeksiantojen on saavuttava
rahastoyhtiöön 3.12.2018 klo 13.00 mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot toteutetaan
sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio rahastoyhtiön nimittämän
tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta lausunnosta. Lausunto on saatavilla EAB Rahastoyhtiö
Oy:ltä.

Kehotamme sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito
Sijoitusrahaston avaintietoesitteisiin. Rahastojen avaintietoesitteet ja muu lakisääteinen materiaali ovat
saatavilla osoitteesta www.eabgroup.fi/rahastohallinto tai sähköpostitse osoitteesta
rahastohallinto@eabgroup.fi.

Ystävällisin terveisin,

Taavi Rissanen
Toimitusjohtaja
EAB Rahastoyhtiö Oy

LIITE Avaintietoesite Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito, kaikki osuussarjat
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AVAINTIETOESITE
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoit-
taja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto, osuussarja A Tuotto (FI0008803671)

Tätä rahastoa hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu EAB Group -konserniin.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon
keinoin sijoittaa Rahaston varat eri omaisuuslajeihin ja tuottaa
Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoit-
tamalla Rahaston varat sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mu-
kaisesti.

Rahaston varat sijoitetaan eri omaisuuslajeja hyödyntäen
pääasiassa sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihto-
ehtorahastojen osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet).

Rahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa osakkeisiin ja osake-
sidonnaisiin instrumentteihin, yhteisöjen, valtioiden ja muiden
tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamark-
kinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston si-
joitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimat-
tomia johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä
tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakemarkkinoille sijoit-
tavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet,

osakkeet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit) osuus ra-
haston varoista voi vaihdella -100 %:n ja 200 %:n välillä.

Rahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin ra-
haston säännöissä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan osakelainausta te-
hostaakseen Rahaston salkunhoitoa.

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suo-
malaisina pankkipäivinä. Rahaston osuussarja A Tuotto on
ns. tuotto-osuus, jolle maksetaan vuosittain rahastoyhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen määräämä tuotto.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aiko-
vat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

Synteettinen riski-tuottoindikaattori kuvaa rahastosijoituksen
mahdollista riski- ja tuottotasoa. Indikaattori perustuu rahaston
tuoton vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana.

Rahasto kuuluu riskiluokkaan 4. Rahaston varat sijoitetaan
pääasiassa sekä osake- että korkomarkkinoille.  Osakemarkki-
nasijoitusten tuottoihin sisältyy tyypillisesti esim. korkomarkki-
nasijoitusten tuottoja korkeampi riski. Rahaston sijoituksiin
keskeisimmin liittyvä riski onkin osakemarkkinariski.  Lisäksi
rahaston korkomarkkinasijoituksiin liittyy korkoriski ja valuutta-
määräisiin sijoituksiin vastaavasti valuuttariski.

Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodos-
taa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston
riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa
on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy
riskejä ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin
riskitön.

Sijoittajan tulee huomioida seuraavat rahaston toimintaan ja
rahaston sijoituksiin liittyvät riskit, joita riski-tuottoindikaattori ei
välttämättä riittävällä tavalla ota huomioon:

Vastapuoliriski: Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli
tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy
tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski: Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahas-
toon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riit-
tämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilös-
töön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriöteki-
jöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski
sekä tietoturvariski.

Osakemarkkinariski: Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osake-
markkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehityk-
seen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella
voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski: Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markki-
nakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten
arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja
nousee markkinakorkojen laskiessa.

Maantieteellinen riski: Yksittäisen maantieteellisen alueen ta-
loudellinen kehitys voi poiketa huomattavasti yleisestä maail-
mantalouden kehityksestä. Tästä johtuen Rahaston yksittäi-
selle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvon-
kehitys voi poiketa kansainvälistenmarkkinoiden yleisestä kehi-
tyksestä.

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoi-
minnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odo-
tusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja
operatiivisia riskejä.

Valuuttariski: Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro)
määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset
vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten
perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.
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RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakus-
tannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksa-
miseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuot-
toa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liit-
tyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 3 %
Lunastuspalkkio 3 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta
voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhtey-
dessä. Palkkiot määräytyvät tapahtumakohtaisesti ja voivat
olla enimmäismääriä alhaisemmat. Sijoittaja voi saada tiedon
merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä ra-
hastoyhtiöstä tai rahastoa markkinoivalta taholta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 2,01 %

Juoksevat kulut perustuvat 1.1.–29.6.2018 perittyihin kuluihin,
jotka on muutettu vuotuisiksi. Tuottosidonnaiset palkkiot ja ra-
haston kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahasto-
jen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista
mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly
juokseviin kuluihin.

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Ei erityisissä tilanteissa veloitettavia maksuja.

Lisätietoja kuluista ja palkkioista on esitetty rahastoesitteen
Kulut ja palkkiot -osiossa. Rahastoesite on saatavissa osoit-
teesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitii-
kasta ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemisjarjestelma-ja-palkitse-
mista-koskevat-periaatteet

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Historiallisen tuoton tulkinnassa on otettava huomioon, että ra-
hasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole tae rahasto-osuuden
tuotosta tulevaisuudessa.

Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston kulut,
mukaan lukien rahastoyhtiölle maksettavat hallinnointipalkkiot.
Esitetty tuotto kuvastaa näin ollen sijoittajalle kohdistuvaa tuot-
toa. Sijoittajan verotusta tai sijoittajalta rahasto-osuuden merkit-
semisen yhteydessä perittyä merkintäpalkkioita ei ole huomioitu.
Laskentavaluutta on euro.

Rahaston toiminta on aloitettu 31.12.1993.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoa rahastosta, kuten voimassa oleva rahastoesite, voi-
massa olevat rahasto-osuussarjakohtaiset avaintietoesitteet,
rahaston tuorein vuosikertomus, mahdollinen vuosikertomusta
tuoreempi puolivuotiskatsaus sekä ajantasaiset tiedot rahasto-
osuuksien arvosta, on veloituksetta saatavilla rahastoyhtiön
verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahasto-
hallinto

Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.

Rahastoesite toimitetaan pyynnöstä sijoittajalle kirjallisena ja
veloituksetta.

Rahaston kotivaltion (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa si-
joittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

EAB Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahasto-
esitteen kanssa.

Rahaston säännöt on vahvistettu 7.8.2018 Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. EAB Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty ra-
hastoyhtiön toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan osoitetiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
www.finanssivalvonta.fi. Tämä avaintietoesite on voimassa 4.12.2018 alkaen.
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AVAINTIETOESITE
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoit-
taja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto, osuussarja A (FI0008803689)

Tätä rahastoa hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu EAB Group -konserniin.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon
keinoin sijoittaa Rahaston varat eri omaisuuslajeihin ja tuottaa
Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoit-
tamalla Rahaston varat sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mu-
kaisesti.

Rahaston varat sijoitetaan eri omaisuuslajeja hyödyntäen
pääasiassa sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihto-
ehtorahastojen osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet).

Rahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa osakkeisiin ja osake-
sidonnaisiin instrumentteihin, yhteisöjen, valtioiden ja muiden
tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamark-
kinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston si-
joitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimat-
tomia johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä
tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakemarkkinoille sijoit-
tavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet,

osakkeet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit) osuus ra-
haston varoista voi vaihdella -100 %:n ja 200 %:n välillä.

Rahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin ra-
haston säännöissä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan osakelainausta te-
hostaakseen Rahaston salkunhoitoa.

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suo-
malaisina pankkipäivinä. Rahaston osuussarja A on ns. kas-
vuosuus, jolle ei makseta erillistä tuottoa.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aiko-
vat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

Synteettinen riski-tuottoindikaattori kuvaa rahastosijoituksen
mahdollista riski- ja tuottotasoa. Indikaattori perustuu rahaston
tuoton vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana.

Rahasto kuuluu riskiluokkaan 4. Rahaston varat sijoitetaan
pääasiassa sekä osake- että korkomarkkinoille.  Osakemarkki-
nasijoitusten tuottoihin sisältyy tyypillisesti esim. korkomarkki-
nasijoitusten tuottoja korkeampi riski. Rahaston sijoituksiin
keskeisimmin liittyvä riski onkin osakemarkkinariski.  Lisäksi
rahaston korkomarkkinasijoituksiin liittyy korkoriski ja valuutta-
määräisiin sijoituksiin vastaavasti valuuttariski.

Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodos-
taa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston
riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa
on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy
riskejä ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin
riskitön.

Sijoittajan tulee huomioida seuraavat rahaston toimintaan ja
rahaston sijoituksiin liittyvät riskit, joita riski-tuottoindikaattori ei
välttämättä riittävällä tavalla ota huomioon:

Vastapuoliriski: Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli
tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy
tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski: Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahas-
toon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riit-
tämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilös-
töön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriöteki-
jöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski
sekä tietoturvariski.

Osakemarkkinariski: Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osake-
markkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehityk-
seen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella
voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski: Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markki-
nakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten
arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja
nousee markkinakorkojen laskiessa.

Maantieteellinen riski: Yksittäisen maantieteellisen alueen ta-
loudellinen kehitys voi poiketa huomattavasti yleisestä maail-
mantalouden kehityksestä. Tästä johtuen Rahaston yksittäi-
selle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvon-
kehitys voi poiketa kansainvälistenmarkkinoiden yleisestä kehi-
tyksestä.

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoi-
minnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odo-
tusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja
operatiivisia riskejä.

Valuuttariski: Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro)
määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset
vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten
perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.
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RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakus-
tannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksa-
miseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuot-
toa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liit-
tyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 3 %
Lunastuspalkkio 3 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta
voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhtey-
dessä. Palkkiot määräytyvät tapahtumakohtaisesti ja voivat
olla enimmäismääriä alhaisemmat. Sijoittaja voi saada tiedon
merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä ra-
hastoyhtiöstä tai rahastoa markkinoivalta taholta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 2,01 %

Juoksevat kulut perustuvat 1.1.–29.6.2018 perittyihin kuluihin,
jotka on muutettu vuotuisiksi. Tuottosidonnaiset palkkiot ja ra-
haston kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahasto-
jen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista
mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly
juokseviin kuluihin.

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Ei erityisissä tilanteissa veloitettavia maksuja.

Lisätietoja kuluista ja palkkioista on esitetty rahastoesitteen
Kulut ja palkkiot -osiossa. Rahastoesite on saatavissa osoit-
teesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitii-
kasta ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemisjarjestelma-ja-palkitse-
mista-koskevat-periaatteet

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Historiallisen tuoton tulkinnassa on otettava huomioon, että ra-
hasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole tae rahasto-osuuden
tuotosta tulevaisuudessa.

Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston kulut,
mukaan lukien rahastoyhtiölle maksettavat hallinnointipalkkiot.
Esitetty tuotto kuvastaa näin ollen sijoittajalle kohdistuvaa tuot-
toa. Sijoittajan verotusta tai sijoittajalta rahasto-osuuden merkit-
semisen yhteydessä perittyä merkintäpalkkioita ei ole huomioitu.
Laskentavaluutta on euro.

Rahaston toiminta on aloitettu 31.12.1993.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoa rahastosta, kuten voimassa oleva rahastoesite, voi-
massa olevat rahasto-osuussarjakohtaiset avaintietoesitteet,
rahaston tuorein vuosikertomus, mahdollinen vuosikertomusta
tuoreempi puolivuotiskatsaus sekä ajantasaiset tiedot rahasto-
osuuksien arvosta, on veloituksetta saatavilla rahastoyhtiön
verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahasto-
hallinto

Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.

Rahastoesite toimitetaan pyynnöstä sijoittajalle kirjallisena ja
veloituksetta.

Rahaston kotivaltion (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa si-
joittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

EAB Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahasto-
esitteen kanssa.

Rahaston säännöt on vahvistettu 7.8.2018 Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. EAB Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty ra-
hastoyhtiön toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan osoitetiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
www.finanssivalvonta.fi. Tämä avaintietoesite on voimassa 4.12.2018 alkaen.
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AVAINTIETOESITE
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoit-
taja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto, osuussarja C (FIXXXXXXXXXX)

Tätä rahastoa hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu EAB Group -konserniin.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon
keinoin sijoittaa Rahaston varat eri omaisuuslajeihin ja tuottaa
Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoit-
tamalla Rahaston varat sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mu-
kaisesti.

Rahaston varat sijoitetaan eri omaisuuslajeja hyödyntäen
pääasiassa sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihto-
ehtorahastojen osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet).

Rahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa osakkeisiin ja osake-
sidonnaisiin instrumentteihin, yhteisöjen, valtioiden ja muiden
tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamark-
kinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston si-
joitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimat-
tomia johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä
tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakemarkkinoille sijoit-
tavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet,

osakkeet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit) osuus ra-
haston varoista voi vaihdella -100 %:n ja 200 %:n välillä.

Rahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin ra-
haston säännöissä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan osakelainausta te-
hostaakseen Rahaston salkunhoitoa.

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suo-
malaisina pankkipäivinä. Rahaston osuussarja C on ns. kas-
vuosuus, jolle ei makseta erillistä tuottoa.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aiko-
vat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

Synteettinen riski-tuottoindikaattori kuvaa rahastosijoituksen
mahdollista riski- ja tuottotasoa. Indikaattori perustuu rahaston
tuoton vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana.

Rahasto kuuluu riskiluokkaan 4. Rahaston varat sijoitetaan
pääasiassa sekä osake- että korkomarkkinoille.  Osakemarkki-
nasijoitusten tuottoihin sisältyy tyypillisesti esim. korkomarkki-
nasijoitusten tuottoja korkeampi riski. Rahaston sijoituksiin
keskeisimmin liittyvä riski onkin osakemarkkinariski.  Lisäksi
rahaston korkomarkkinasijoituksiin liittyy korkoriski ja valuutta-
määräisiin sijoituksiin vastaavasti valuuttariski.

Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodos-
taa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston
riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa
on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy
riskejä ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin
riskitön.

Sijoittajan tulee huomioida seuraavat rahaston toimintaan ja
rahaston sijoituksiin liittyvät riskit, joita riski-tuottoindikaattori ei
välttämättä riittävällä tavalla ota huomioon:

Vastapuoliriski: Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli
tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy
tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski: Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahas-
toon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riit-
tämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilös-
töön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriöteki-
jöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski
sekä tietoturvariski.

Osakemarkkinariski: Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osake-
markkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehityk-
seen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella
voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski: Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markki-
nakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten
arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja
nousee markkinakorkojen laskiessa.

Maantieteellinen riski: Yksittäisen maantieteellisen alueen ta-
loudellinen kehitys voi poiketa huomattavasti yleisestä maail-
mantalouden kehityksestä. Tästä johtuen Rahaston yksittäi-
selle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvon-
kehitys voi poiketa kansainvälistenmarkkinoiden yleisestä kehi-
tyksestä.

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoi-
minnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odo-
tusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja
operatiivisia riskejä.

Valuuttariski: Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro)
määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset
vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten
perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.
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RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakus-
tannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksa-
miseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuot-
toa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liit-
tyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 3 %
Lunastuspalkkio 3 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta
voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhtey-
dessä. Palkkiot määräytyvät tapahtumakohtaisesti ja voivat
olla enimmäismääriä alhaisemmat. Sijoittaja voi saada tiedon
merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä ra-
hastoyhtiöstä tai rahastoa markkinoivalta taholta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,46 %

Juoksevat kulut perustuvat 1.1.–29.6.2018 perittyihin kuluihin,
jotka on muutettu vuotuisiksi. Tuottosidonnaiset palkkiot ja ra-
haston kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahasto-
jen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista
mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly
juokseviin kuluihin.

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Ei erityisissä tilanteissa veloitettavia maksuja.

Lisätietoja kuluista ja palkkioista on esitetty rahastoesitteen
Kulut ja palkkiot -osiossa. Rahastoesite on saatavissa osoit-
teesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitii-
kasta ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemisjarjestelma-ja-palkitse-
mista-koskevat-periaatteet

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Historiallisen tuoton tulkinnassa on otettava huomioon, että ra-
hasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole tae rahasto-osuuden
tuotosta tulevaisuudessa.

Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston kulut,
mukaan lukien rahastoyhtiölle maksettavat hallinnointipalkkiot.
Esitetty tuotto kuvastaa näin ollen sijoittajalle kohdistuvaa tuot-
toa. Sijoittajan verotusta tai sijoittajalta rahasto-osuuden merkit-
semisen yhteydessä perittyä merkintäpalkkioita ei ole huomioitu.
Laskentavaluutta on euro.

Rahaston toiminta on aloitettu 31.12.1993. Osuussarja C on
perustettu 4.12.2018, joten osuussarjalla ei ole toteutuneeseen
tuottoon perustuvaa tuottohistoriaa.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoa rahastosta, kuten voimassa oleva rahastoesite, voi-
massa olevat rahasto-osuussarjakohtaiset avaintietoesitteet,
rahaston tuorein vuosikertomus, mahdollinen vuosikertomusta
tuoreempi puolivuotiskatsaus sekä ajantasaiset tiedot rahasto-
osuuksien arvosta, on veloituksetta saatavilla rahastoyhtiön
verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahasto-
hallinto

Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.

Rahastoesite toimitetaan pyynnöstä sijoittajalle kirjallisena ja
veloituksetta.

Rahaston kotivaltion (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa si-
joittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

EAB Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahasto-
esitteen kanssa.

Rahaston säännöt on vahvistettu 7.8.2018 Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. EAB Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty ra-
hastoyhtiön toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan osoitetiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
www.finanssivalvonta.fi. Tämä avaintietoesite on voimassa 4.12.2018 alkaen.
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AVAINTIETOESITE
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoit-
taja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto, osuussarja D (FIXXXXXXXXXX)

Tätä rahastoa hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu EAB Group -konserniin.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon
keinoin sijoittaa Rahaston varat eri omaisuuslajeihin ja tuottaa
Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoit-
tamalla Rahaston varat sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mu-
kaisesti.

Rahaston varat sijoitetaan eri omaisuuslajeja hyödyntäen
pääasiassa sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihto-
ehtorahastojen osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet).

Rahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa osakkeisiin ja osake-
sidonnaisiin instrumentteihin, yhteisöjen, valtioiden ja muiden
tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamark-
kinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston si-
joitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimat-
tomia johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä
tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakemarkkinoille sijoit-
tavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet,

osakkeet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit) osuus ra-
haston varoista voi vaihdella -100 %:n ja 200 %:n välillä.

Rahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin ra-
haston säännöissä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan osakelainausta te-
hostaakseen Rahaston salkunhoitoa.

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suo-
malaisina pankkipäivinä. Rahaston osuussarja D on ns. kas-
vuosuus, jolle ei makseta erillistä tuottoa.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aiko-
vat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

Synteettinen riski-tuottoindikaattori kuvaa rahastosijoituksen
mahdollista riski- ja tuottotasoa. Indikaattori perustuu rahaston
tuoton vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana.

Rahasto kuuluu riskiluokkaan 4. Rahaston varat sijoitetaan
pääasiassa sekä osake- että korkomarkkinoille.  Osakemarkki-
nasijoitusten tuottoihin sisältyy tyypillisesti esim. korkomarkki-
nasijoitusten tuottoja korkeampi riski. Rahaston sijoituksiin
keskeisimmin liittyvä riski onkin osakemarkkinariski.  Lisäksi
rahaston korkomarkkinasijoituksiin liittyy korkoriski ja valuutta-
määräisiin sijoituksiin vastaavasti valuuttariski.

Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodos-
taa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston
riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa
on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy
riskejä ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin
riskitön.

Sijoittajan tulee huomioida seuraavat rahaston toimintaan ja
rahaston sijoituksiin liittyvät riskit, joita riski-tuottoindikaattori ei
välttämättä riittävällä tavalla ota huomioon:

Vastapuoliriski: Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli
tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy
tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski: Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahas-
toon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riit-
tämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilös-
töön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriöteki-
jöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski
sekä tietoturvariski.

Osakemarkkinariski: Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osake-
markkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehityk-
seen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella
voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski: Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markki-
nakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten
arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja
nousee markkinakorkojen laskiessa.

Maantieteellinen riski: Yksittäisen maantieteellisen alueen ta-
loudellinen kehitys voi poiketa huomattavasti yleisestä maail-
mantalouden kehityksestä. Tästä johtuen Rahaston yksittäi-
selle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvon-
kehitys voi poiketa kansainvälistenmarkkinoiden yleisestä kehi-
tyksestä.

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoi-
minnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odo-
tusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja
operatiivisia riskejä.

Valuuttariski: Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro)
määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset
vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten
perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.
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RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakus-
tannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksa-
miseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuot-
toa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liit-
tyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 3 %
Lunastuspalkkio 3 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta
voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhtey-
dessä. Palkkiot määräytyvät tapahtumakohtaisesti ja voivat
olla enimmäismääriä alhaisemmat. Sijoittaja voi saada tiedon
merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä ra-
hastoyhtiöstä tai rahastoa markkinoivalta taholta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,06 %

Juoksevat kulut perustuvat 1.1.–29.6.2018 perittyihin kuluihin,
jotka on muutettu vuotuisiksi. Tuottosidonnaiset palkkiot ja ra-
haston kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahasto-
jen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista
mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly
juokseviin kuluihin.

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Ei erityisissä tilanteissa veloitettavia maksuja.

Lisätietoja kuluista ja palkkioista on esitetty rahastoesitteen
Kulut ja palkkiot -osiossa. Rahastoesite on saatavissa osoit-
teesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitii-
kasta ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemisjarjestelma-ja-palkitse-
mista-koskevat-periaatteet

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Historiallisen tuoton tulkinnassa on otettava huomioon, että ra-
hasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole tae rahasto-osuuden
tuotosta tulevaisuudessa.

Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston kulut,
mukaan lukien rahastoyhtiölle maksettavat hallinnointipalkkiot.
Esitetty tuotto kuvastaa näin ollen sijoittajalle kohdistuvaa tuot-
toa. Sijoittajan verotusta tai sijoittajalta rahasto-osuuden merkit-
semisen yhteydessä perittyä merkintäpalkkioita ei ole huomioitu.
Laskentavaluutta on euro.

Rahaston toiminta on aloitettu 31.12.1993. Osuussarja D on
perustettu XX.XX.2018, joten osuussarjalla ei ole toteutunee-
seen tuottoon perustuvaa tuottohistoriaa.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoa rahastosta, kuten voimassa oleva rahastoesite, voi-
massa olevat rahasto-osuussarjakohtaiset avaintietoesitteet,
rahaston tuorein vuosikertomus, mahdollinen vuosikertomusta
tuoreempi puolivuotiskatsaus sekä ajantasaiset tiedot rahasto-
osuuksien arvosta, on veloituksetta saatavilla rahastoyhtiön
verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahasto-
hallinto

Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.

Rahastoesite toimitetaan pyynnöstä sijoittajalle kirjallisena ja
veloituksetta.

Rahaston kotivaltion (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa si-
joittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

EAB Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahasto-
esitteen kanssa.

Rahaston säännöt on vahvistettu 7.8.2018 Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. EAB Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty ra-
hastoyhtiön toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan osoitetiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
www.finanssivalvonta.fi. Tämä avaintietoesite on voimassa XX.XX.2018 alkaen.
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AVAINTIETOESITE
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoit-
taja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto, osuussarja E (FIXXXXXXXXXX)

Tätä rahastoa hallinnoi EAB Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu EAB Group -konserniin.

TAVOITTEET JA SIJOITUSPOLITIIKKA

Sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen omaisuudenhoidon
keinoin sijoittaa Rahaston varat eri omaisuuslajeihin ja tuottaa
Rahaston osuudenomistajille mahdollisimman hyvä tuotto sijoit-
tamalla Rahaston varat sen sääntöjen ja sijoitusrahastolain mu-
kaisesti.

Rahaston varat sijoitetaan eri omaisuuslajeja hyödyntäen
pääasiassa sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten ja vaihto-
ehtorahastojen osuuksiin (mukaan lukien ETF-osuudet).

Rahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa osakkeisiin ja osake-
sidonnaisiin instrumentteihin, yhteisöjen, valtioiden ja muiden
tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamark-
kinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston si-
joitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja ja vakioimat-
tomia johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä
tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.

Rahaston osakemarkkinasijoitusten (osakemarkkinoille sijoit-
tavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet,

osakkeet sekä muut osakesidonnaiset arvopaperit) osuus ra-
haston varoista voi vaihdella -100 %:n ja 200 %:n välillä.

Rahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin ra-
haston säännöissä.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan osakelainausta te-
hostaakseen Rahaston salkunhoitoa.

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaikkina suo-
malaisina pankkipäivinä. Rahaston osuussarja E on ns. kas-
vuosuus, jolle ei makseta erillistä tuottoa.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aiko-
vat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Rahaston perusvaluutta on euro.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

Synteettinen riski-tuottoindikaattori kuvaa rahastosijoituksen
mahdollista riski- ja tuottotasoa. Indikaattori perustuu rahaston
tuoton vaihteluun viimeisen viiden vuoden aikana.

Rahasto kuuluu riskiluokkaan 4. Rahaston varat sijoitetaan
pääasiassa sekä osake- että korkomarkkinoille.  Osakemarkki-
nasijoitusten tuottoihin sisältyy tyypillisesti esim. korkomarkki-
nasijoitusten tuottoja korkeampi riski. Rahaston sijoituksiin
keskeisimmin liittyvä riski onkin osakemarkkinariski.  Lisäksi
rahaston korkomarkkinasijoituksiin liittyy korkoriski ja valuutta-
määräisiin sijoituksiin vastaavasti valuuttariski.

Historiallisen tuoton perusteella ei välttämättä voida muodos-
taa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Näin ollen rahaston
riskiluokka voi vaihdella ajan myötä. Riskiluokan tulkinnassa
on otettava huomioon, että kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy
riskejä ja että alinkaan riskiluokka (riskiluokka 1) ei ole täysin
riskitön.

Sijoittajan tulee huomioida seuraavat rahaston toimintaan ja
rahaston sijoituksiin liittyvät riskit, joita riski-tuottoindikaattori ei
välttämättä riittävällä tavalla ota huomioon:

Vastapuoliriski: Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli
tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy
tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Operatiivinen riski: Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahas-
toon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riit-
tämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilös-
töön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriöteki-
jöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski
sekä tietoturvariski.

Osakemarkkinariski: Osakemarkkinasijoituksiin liittyy osake-
markkinariski, joka on osakemarkkinoiden yleiseen kehityk-
seen liittyvä riski. Osakemarkkinasijoitusten tuotto voi vaihdella
voimakkaasti markkinatilanteen muuttuessa.

Korkoriski: Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markki-
nakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten
arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja
nousee markkinakorkojen laskiessa.

Maantieteellinen riski: Yksittäisen maantieteellisen alueen ta-
loudellinen kehitys voi poiketa huomattavasti yleisestä maail-
mantalouden kehityksestä. Tästä johtuen Rahaston yksittäi-
selle maantieteelliselle alueelle kohdistuvien sijoitusten arvon-
kehitys voi poiketa kansainvälistenmarkkinoiden yleisestä kehi-
tyksestä.

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoi-
minnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuotto-odo-
tusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja
operatiivisia riskejä.

Valuuttariski: Muihin kuin Rahaston perusvaluutan (euro)
määräisiin sijoituksiin liittyvä riski. Valuuttakurssien muutokset
vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten
perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.
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RAHASTON KULUT

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakus-
tannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksa-
miseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuot-
toa.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liit-
tyvät palkkiot

Merkintäpalkkio 3 %
Lunastuspalkkio 3 %

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta
voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhtey-
dessä. Palkkiot määräytyvät tapahtumakohtaisesti ja voivat
olla enimmäismääriä alhaisemmat. Sijoittaja voi saada tiedon
merkintä- ja lunastuspalkkioiden tosiasiallisesta määrästä ra-
hastoyhtiöstä tai rahastoa markkinoivalta taholta.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 0,76 %

Juoksevat kulut perustuvat 1.1.–29.6.2018 perittyihin kuluihin,
jotka on muutettu vuotuisiksi. Tuottosidonnaiset palkkiot ja ra-
haston kaupankäyntikulut (pois lukien muiden sijoitusrahasto-
jen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin tehdyistä sijoituksista
mahdollisesti perityt merkintä- ja lunastuspalkkiot) eivät sisälly
juokseviin kuluihin.

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Ei erityisissä tilanteissa veloitettavia maksuja.

Lisätietoja kuluista ja palkkioista on esitetty rahastoesitteen
Kulut ja palkkiot -osiossa. Rahastoesite on saatavissa osoit-
teesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto

Rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikka

Yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitii-
kasta ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.eabgroup.fi/hallinto/palkitsemisjarjestelma-ja-palkitse-
mista-koskevat-periaatteet

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS

Historiallisen tuoton tulkinnassa on otettava huomioon, että ra-
hasto-osuuden historiallinen tuotto ei ole tae rahasto-osuuden
tuotosta tulevaisuudessa.

Tuoton laskennassa on otettu huomioon kaikki rahaston kulut,
mukaan lukien rahastoyhtiölle maksettavat hallinnointipalkkiot.
Esitetty tuotto kuvastaa näin ollen sijoittajalle kohdistuvaa tuot-
toa. Sijoittajan verotusta tai sijoittajalta rahasto-osuuden merkit-
semisen yhteydessä perittyä merkintäpalkkioita ei ole huomioitu.
Laskentavaluutta on euro.

Rahaston toiminta on aloitettu 31.12.1993. Osuussarja E on
perustettu 4.12.2018, joten osuussarjalla ei ole toteutuneeseen
tuottoon perustuvaa tuottohistoriaa.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoa rahastosta, kuten voimassa oleva rahastoesite, voi-
massa olevat rahasto-osuussarjakohtaiset avaintietoesitteet,
rahaston tuorein vuosikertomus, mahdollinen vuosikertomusta
tuoreempi puolivuotiskatsaus sekä ajantasaiset tiedot rahasto-
osuuksien arvosta, on veloituksetta saatavilla rahastoyhtiön
verkkosivuilta osoitteesta www.eabgroup.fi/instituutiot/rahasto-
hallinto

Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.

Rahastoesite toimitetaan pyynnöstä sijoittajalle kirjallisena ja
veloituksetta.

Rahaston kotivaltion (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa si-
joittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

EAB Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahasto-
esitteen kanssa.

Rahaston säännöt on vahvistettu 7.8.2018 Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. EAB Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty ra-
hastoyhtiön toimilupa Suomessa, ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan osoitetiedot: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
www.finanssivalvonta.fi. Tämä avaintietoesite on voimassa 4.12.2018 alkaen.


