JOM SIDENVÄGEN ASIEN -PLACERINGSFOND

Faktablad
Detta dokument innehåller den basinformation om fonden som ges åt placeraren. Detta är inte marknadsföringsmaterial.
Basinformation bör enligt lag ges, så att placeraren skall förstå fondens natur och de placeringsrisker som är förknippad med
fonden. Vi rekommenderar att placeraren bekantar sig med detta dokument, så att placeraren skall kunna göra ett
placeringsbeslut som grundar sig på fakta.
JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond, (ISIN-kod: FI4000003470)
Fonden förvaltas av JOM Rahastoyhtiö Oy.
Målsättning och placeringspolitik
JOM Sidenvägen Asien -placeringsfond är en i Finland
registrerad aktiefond.
Fondens målsättning är att på lång sikt, uppnå så hög
avkastning som möjligt på aktiemarknaderna i Asien, genom att
med måttlig risktagning diversifiera tillgångarna, i enlighet med
Lagen om placeringsfonder samt Fondens stadgar.
Fondens huvudsakliga placeringsobjekt är offentligt noterade
aktier i företag som är verksamma i Östasien och Sydostasien. I
ett normalt läge är fondens tillgångar placerade i 20 - 40 företag
med verksamhet i Asien.
Fondens aktiva placeringsstrategi grundar sig på val av
högkvalitativa aktier och direkta aktieplaceringar:
▪ val av högkvalitativa aktier innebär att företagens
verksamhet är lönsam och att de är ledande inom sin
bransch eller marknadsområde, eller att deras
värderingsnivåer är låga jämfört med deras konkurrenters.
▪ Placeringsstrategin är inte bunden till något aktieindex.
Fonden placerar sina tillgångar i bl.a. i företag som opererar i
Indonesien, Filippinerna, Kina, Hongkong, Malaysia, Vietnam
Thailand, Singapore och Syd Korea. I ett land eller i en bransch
placeras inte mera än 75 % av tillgångarna, å andra sidan har
Fonden nödvändigtvis inte placeringar i alla länder hela tiden.

Teckning och inlösen av fondandelar sker huvudsakligen
två (2) gånger per månad: månadens 15:e dag (eller den
föregående bankdagen ifall den 15:e inte är en bankdag),
samt månadens sista bankdag.
Fonden har inget officiellt jämförelseindex.
Fondens aktievikt kan variera mellan 0-100 %, sålunda
utnyttjas skuldhävstång inte som en del av
placeringsstrategin. I ett normalt läge är Fondens aktievikt
över 75 %.
Fonden kan använda index- och aktiederivatinstrument för
att säkra sina placeringspositioner, vilket kan minska
placeringarnas avkastning ifall marknadsutvecklingen visar
sig vara motsatt till den säkringsposition som tagits.
Fonden har endast en fondandelsserie. Fonden har
tillväxtandelar, sålunda placeras Fondens avkastning på
nytt i Fonden.
Fonden passar till investerare som söker hög avkastning
och är intresserade av att långsiktigt placera i de asiatiska
aktiemarknaderna. Rekommendation: denna fond kan vara
olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom 7 år.
Fondens basvaluta är euro (EUR).

Risk-avkastningsprofil
Den i risk-avkastningsprofilen beskrivna risken i
värdefluktuation beskriver inte nödvändigtvis andra risker,
vilka betydligt kan påverka Fondens värdeutveckling,
såsom:
▪ Fondens värdeutveckling beror på målmarknadens,
dvs. Asiens allmänna ekonomiska utveckling, sålunda är
tillgångarna exponerade mot områdets
Risk-avkastningsprofilen beskriver styrkan i fluktuationen av
makroekonomiska förändringar och risker.
Fondens värde. Den baserar sig på Fondens avkastningshistoria
▪
Fondens tillgångar är exponerade för fluktuationer i
under sammanlagt 5 års tid.
valutakurserna, eftersom Fondens tillgångar i
Fondens nuvarande riskklass är 6, vilket innebär stor risk för
betydande grad är placerade utanför euroområdet
fluktuation i Fondens värde.
▪ Tillgångarna är exponerade för landsspecifika politiska
Fonden har placerats i klass 6, därför att standardavvikelsen för
omvälvningar och de marknadsreaktioner som dessa
den historiska veckoavkastningen ligger mellan 15 - 25 %.
möjligen orsakar.
Riskklassen kan ändras i framtiden beroende på Fondens
▪ Fonden kan ha placeringar i sådana aktier eller på
värdeutveckling.
sådana marknader, vars likviditet kan variera. Genom
Riskklassificeringen beskriver osäkerheten i placeringens
aktiv portföljförvaltning och uppföljning av likviditeten
avkastning med tanke på dess gångna utveckling, men historisk
strävar fondbolaget att minska likviditetsrisken.
utveckling är ingen garanti för framtida kursutveckling eller en
▪ Fondens tillgångar är exponerade mot fondbolagets
begränsning av fluktuationer i framtida värde.
och förvaringsinstitutets operativa risker, och andra
Den lägsta riskklassen är inte heller helt riskfri.
oväntade eller oförutsedda händelser.

JOM SIDENVÄGEN ASIEN -PLACERINGSFOND

Fondens kostnader
Avgifterna som placeraren betalar används för att täcka operativa kostnader såsom marknadsförings- och
distributionskostnader. Dessa kostnader minskar på placeringens potentiella avkastning.
Kostnader i anknytning till teckning och inlösen av
fondandelar

Teckningsprovision

1,5 %

Inlösenprovision
1,0 %
Dessa är maximibelopp för kostnader som kan debiteras i
samband med teckning och inlösen av fondandelar.
Kostnader som under ett år debiteras av Fonden
Löpande kostnader 1,34 %
Kostnader som vid speciella tillfällen debiteras av Fonden

Avkastningsbundet
arvode

10 % årligen av den avkastning, som
per räkenskapsperiod överstiger
årsavkastningen på 5 %, förutsatt att
Fondens värde överstiger Fondens
tidigare högsta månatliga slutvärde.
Föregående år 2016 debiterades
0,00 % avkastningsbundet arvode.

Provisionen för teckning och inlösen har meddelats som
maximibelopp. Tilläggsinformation kan fås exempelvis från
den i kraft varande prislistan, fondbolaget som förvaltar
fonden eller från fondbolagets ombud.
De presenterade löpande kostnaderna grundar sig på
kostnader debiterade år 2016. Dessa kan variera från år till
år. Siffran inkluderar inte:
▪ Avkastningsbundna arvoden
▪ Fondens handelskostnader, förutom sådana som härrör
sig till kostnader för teckning och inlösen i en annan
fond.
Tilläggsinformation om kostnader presenteras på sidorna
2-3 i fondprospektet. Fondprospektet kan fås från våra
internetsidor www.jom.fi.
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▪ Figuren föreställer fondandelens procentuella
värdeförändring per kalenderår. Avkastningen anges
endast om fonden varit verksam under hela
kalenderåret.
▪ Historisk avkastning är ingen garanti för det kommande.
▪ Löpande kostnader och avkastningsbundet arvode har
beaktats i avkastningssiffrorna, men dessa inkluderar
inte av placeraren, möjligen betalda provisioner för
teckning och inlösen.
▪ Fondens verksamhet inleddes den 31.7.2009.
▪ Fondens basvaluta är euro.

Praktisk information
▪ Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken (publ), filialverksamheten i Finland.
▪ Tilläggsinformation om Fonden finns i fondprospektet, fondens månads- och halvårsrapporter, samt boksluten, vilka alla
på begäran kan kostnadsfritt fås skriftligt från Fondbolaget under dess öppethållningstider. Fonprospektet kan fås på
finska, svenska och engelska. Annat material finns på finska. Fondprospektet, fondens månadsrapporter och detaljerad
information om Fondbolagets ersättningsprinciper finns på företagets internetsidor på www.jom.fi. Informationen
innehåller beskrivningen av hur ersättningen beräknas och beviljas och vem som är ansvariga för dessa.
▪ Fondandelens värde publiceras varje bankdag på Fondbolagets internetsidor, www.jom.fi, och även på Morningstars
internetsidor (www.morningstar.fi) (www.morningstar.fi), eller Suomen Sijoitustutkimus Oy:s internetsidor
(www.sijoitustutkimus.fi). Tilläggsinformation om Fondbolaget kan fås på bolagets internetsidor, www.jom.fi.
▪ Den möjliga överlåtelsevinsten som uppstår vid inlösning av fondandelar kan, beroende på Finlands skattelagstiftning,
påverka placerarens personbeskattning.
▪ JOM Rahastoyhtiö är ansvarsskyldiga endast ifall detta dokument innehåller vilseledande eller felaktig information eller
information som är i konflikt med fondprospektet.

Fondens stadgar har fastställts 7.7.2017 i Finland. JOM Rahastoyhtiö Oy har beviljats verksamhetstillstånd i Finland.
Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Fondbolagets kontaktuppgifter: JOM Rahastoyhtiö Oy, Salomogatan 17 B, 00100 Helsingfors, Finland.
Tillsynsmyndighetens kontakuppgifter: Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, Finland.
Detta faktablad träder i kraft 31.8.2017.

Faktablad
Detta dokument innehåller den basinformation om fonden som ges åt placeraren. Detta är inte marknadsföringsmaterial.
Basinformation bör enligt lag ges, så att placeraren skall förstå fondens natur och de placeringsrisker som är förknippad med
fonden. Vi rekommenderar att placeraren bekantar sig med detta dokument, så att placeraren skall kunna göra ett
placeringsbeslut som grundar sig på fakta.
JOM Komodo Indonesien -placeringsfond, (ISIN-kod: FI4000043401)
Fonden förvaltas av JOM Rahastoyhtiö Oy.
Målsättning och placeringspolitik
JOM Komodo Indonesien-placeringsfond är en i Finland
registrerad aktiefond.
Fondens målsättning är att på lång sikt, uppnå på Indonesiens
aktiemarknad så hög avkastning som möjligt, genom att med
måttlig risktagning diversifiera tillgångarna, i enlighet med
Lagen om placeringsfonder samt Fondens stadgar.
Fondens huvudsakliga placeringsobjekt är offentligt noterade
aktier i små och medelstora indonesiska företag.
I ett normalt läge placerar Fonden huvudsakligen i företag som
är listade på den indonesiska börsen, dock så, att mera än 75 %
av tillgångarna är inte placerade i samma bransch.
I ett normalt läge är fondens tillgångar placerade i,
20 - 40 företag, med verksamhet i Asien.
Fondens aktiva placeringsstrategi grundar sig på val av
högkvalitativa aktier och direkta aktieplaceringar:
▪ val av högkvalitativa aktier innebär att företagens
verksamhet är lönsam och att de är ledande inom sin
bransch eller marknadsområde, eller att, deras
värderingsnivåer är låga jämfört med deras konkurrenters.
▪ Placeringsstrategin är inte bunden till något aktieindex eller
något aktieindex vägda sammansättning av aktier.

Teckning och inlösen av fondandelar sker i huvudsak två (2)
gånger per månad: månadens 15:e dag (eller den
föregående bankdagen ifall den 15:e inte är en bankdag),
samt månadens sista bankdag.
Fonden har inget officiellt jämförelseindex.
Fondens aktievikt kan variera mellan 0-100 %, sålunda
utnyttjas skuldhävstång inte som en del av
placeringsstrategin. I ett normalt läge är Fondens aktievikt
över 75 %.
Fonden kan använda index- och aktiederivatinstrument för
att säkra sina placeringspositioner, vilket kan minska
placeringarnas avkastning ifall marknadsutvecklingen visar
sig vara motsatt till den säkringsposition som tagits.
Fonden har endast en fondandelsserie. Fonden har
tillväxtandelar, sålunda placeras Fondens avkastning på nytt
i Fonden.
Fonden passar till investerare som söker hög avkastning och
är intresserade av att långsiktigt placera i de asiatiska
aktiemarknaderna. Rekommendation: denna fond kan vara
olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom 8 år.
Fondens basvaluta är euro (EUR).

Risk-avkastningsprofil
Den i risk-avkastningsprofilen beskrivna risken i
värdefluktuation beskriver inte nödvändigtvis de andra
risker, vilka betydligt kan påverka Fondens värdeutveckling,
såsom:
▪ Fondens värdeutveckling beror på Indonesiens allmänna
ekonomiska utveckling, sålunda är Fondens värde utsatt
för landets makroekonomiska förändringar och risker.
Risk-avkastningsprofilen beskriver styrkan i fluktuationen av
▪ Fondens tillgångar är exponerade för fluktuationer i
Fondens värde. Den baserar sig på Fondens och målmarknadens
valutakurserna, eftersom Fondens tillgångar i betydande
aktieindex avkastningshistoria under sammanlagt 5 års tid.
grad är placerade utanför euroområdet
Fondens nuvarande riskklass är 6, vilket innebär stor risk för
▪ Tillgångarna är exponerade för politiska omvälvningar i
fluktuation i Fondens värde.
Indonesien och de marknadsreaktioner som dessa
Fonden har placerats i klass 6, därför att standardavvikelsen för
möjligen orsakar.
den historiska veckoavkastningen ligger mellan 15 - 25 %.
▪ Fonden fokuserar på små och medelstora företags
aktier, vars likviditetsrisk är ofta högre jämfört med de
Riskklassen beskriver osäkerheten i placeringens avkastning
med tanke på dess gångna utveckling, men historisk utveckling
större företagen på Indonesiens börs. Genom aktiv
är ingen garanti för framtida kursutveckling eller en begränsning
portföljförvaltning och uppföljning av likviditeten strävar
av fluktuationer i framtida värde.
fondbolaget att minska likviditetsrisken.
▪ Fondens tillgångar är exponerade mot fondbolagets och
Riskklassen kan ändras i framtiden beroende på Fondens
förvaringsinstitutets operativa risker, och andra
värdeutveckling.
oväntade eller oförutsedda händelser.
Den lägsta riskklassen är inte heller helt riskfri.

Fondens kostnader
Avgifterna som placeraren betalar används för att täcka operativa kostnader, såsom marknadsförings- och
distributionskostnader. Dessa kostnader minskar på placeringens potentiella avkastning.
Kostnader i anknytning till teckning och inlösen av
fondandelar

Teckningsprovision

1,5 %

Inlösenprovision

2,0 %

Dessa är maximibelopp för kostnader som kan debiteras i
samband med teckning och inlösen av fondandelar.
Kostnader som under ett år debiteras av Fonden

Löpande kostnader

1,73 %

Kostnader som vid speciella tillfällen debiteras av Fonden

Avkastningsbundet
arvode

10 % årligen av den avkastning, som
per räkenskapsperiod överstiger
årsavkastningen på 5 %, förutsatt
att Fondens värde överstiger
Fondens tidigare högsta månatliga
slutvärde under gällande och
föregående räkenskapsperiod.
Föregående år 2016 debiterades
0,42 % avkastningsbundet arvode.

Provisionen för teckning och inlösen har meddelats som
maximibelopp. Tilläggsinformation kan fås exempelvis från
den i kraft varande prislistan, fondbolaget som förvaltar
fonden eller från fondbolagets ombud.
De presenterade löpande kostnaderna grundar sig på
kostnader debiterade år 2016. Dessa kan variera från år till
år. Siffran inkluderar inte:
▪ Avkastningsbundna arvoden
▪ Fondens handelskostnader, förutom sådana som härrör
sig till kostnader för teckning och inlösen i en annan
fond.
Tilläggsinformation om kostnader presenteras på sidorna
2-3 i fondprospektet. Fondprospektet kan fås från våra
internetsidor www.jom.fi.
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▪ Figuren föreställer fondandelens procentuella
värdeförändring per kalenderår. Avkastningen anges endast
om fonden varit verksam under hela kalenderåret.
▪ Historisk avkastning är ingen garanti för det kommande.
▪ Löpande kostnader och avkastningsbundet arvode har
beaktats i avkastningssiffrorna, men dessa inkluderar inte av
placeraren, möjligen, betalda provisioner för teckning och
inlösen.
▪ Fondens verksamhet inleddes den 15.5.2012
▪ Fondens basvaluta är euro.

Praktisk information
▪ Som förvaringsinstitut för Fondens medel verkar Skandinaviska Enskilda Banken (publ), filialverksamheten i Finland.
▪ Tilläggsinformation om Fonden finns i fondprospektet, fondens månads- och halvårsrapporter, samt boksluten, vilka alla
på begäran kan kostnadsfritt fås skriftligt från Fondbolaget under dess öppethållningstider. Fonprospektet kan fås på
finska, svenska och engelska. Annat material finns på finska. Fondprospektet, fondens månadsrapporter och detaljerad
information om Fondbolagets ersättningsprinciper finns på företagets internetsidor på www.jom.fi. Informationen
innehåller beskrivningen av hur ersättningen beräknas och beviljas och vem som är ansvariga för dessa.
▪ Fondandelens värde publiceras varje bankdag på Fondbolagets internetsidor, www.jom.fi, och även på Morningstars
internetsidor (www.morningstar.fi) (www.morningstar.fi), eller Suomen Sijoitustutkimus Oy:s internetsidor
(www.sijoitustutkimus.fi). Tilläggsinformation om Fondbolaget kan fås på bolagets internetsidor, www.jom.fi.
▪ Den möjliga överlåtelsevinsten som uppstår vid inlösning av fondandelar kan, beroende på Finlands skattelagstiftning,
påverka placerarens personbeskattning.
▪ JOM Rahastoyhtiö är ansvarsskyldiga endast ifall detta dokument innehåller vilseledande eller felaktig information eller
information som är i konflikt med fondprospektet.
Fondens stadgar har fastställts 7.7.2016 i Finland. JOM Rahastoyhtiö Oy har beviljats verksamhetstillstånd i Finland.
Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Fondbolagets kontaktuppgifter: JOM Rahastoyhtiö Oy, Salomogatan 17 B, 00100 Helsingfors, Finland.
Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, Finland.
Detta faktablad träder i kraft 31.8.2017

