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UCITS Placeringsinriktning
SFDR- 

artikel*
Förvalt-

ningsavgift

Rekommende-
rad placerings-

tid från
Risk

Nordiska Småbolag
Aktiv och värdeinriktad mot små och medelstora 
nordiska kvalitetsbolag med hög lönsamhet och stark 
resultatutveckling.

8 1, 60 % 5 år 5

Norden Aktie
Aktivt förvaltad nordisk aktiefond. Fonden investerar i 
kvalitetsbolag med en rimlig värdering.

8 1,40 % 5 år 4

Europa Aktie
Aktivt förvaltad europeisk aktiefond. Fonden investe-
rar i kvalitetsbolag med en rimlig värdering.

8 1,40 % 5 år 4

Global Aktie
Aktivt förvaltad global aktiefond. Fonden investerar i 
kvalitetsbolag med en rimlig värdering.

8 1,80 % 5 år 4

Kapitalförvaltning
Balanserad kapitalförvaltningsfond med aktiv alloke-
ring mellan aktie- och ränteplaceringar. 

8 1,25 % 3 år 2

Euro High Yield
Obligationsfond som placerar i euronominerade före-
tagsobligationer inom High Yield segmentet. 

8 1,00 % 3 år 2

Green Bond ESG
Ansvarsfull obligationsfond. Investerar i företagsobli-
gationer och gröna obligationer i euro. Svanenmärkt.

9 0,70 % 2 år 2

Euro Bond
Medellång räntefond. Placerar i företagsobligationer i 
euro, enligt en aktiv strategi med omsorgsfulla val av 
bolag den investerar i.

8 0,69 % 1 år 2

AIF Placeringsinriktning
SFDR- 

artikel*
Förvaltnings- 

avgift**

Rekommende-
rad placerings-

tid från
Risk

Vindkraft1

Fonden placerar huvudsakligen i bolag som investerar 
i byggfärdiga vindkraftsparker eller i vindkrafts- 
parker som redan är i drift i Finland, Sverige och 
övriga Norden.
Minimiteckning:  
100 000 SEK (S), 10 miljoner SEK (T)

9
S: 1,65 % 
T: 1,15 %

7 år 6

1  AIF-specialfonderna är registrerade i Finland och andelsserierna i SEK följer riktlinjerna i fondstadgarna. En viktig skillnad mot 
 UCITS-fondandelsserier i SEK är att AIF-specialfonder debiterar inlösenprovision enligt placeringstid. För Vindkraftfonden gäller placerings- 
 tid och inlösenprovision enligt:

 under 1 år: 5 % 
 1–3 år: 4 % 
 3–5 år: 3   % 
 5–7 år: 2 % 
 över 7 år: 1 %

* EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar  
 som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn

** Prestationsrelaterat förvaltningsarvode är 20   % av avkastning som överstiger 7   % per år.
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Fonderna förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Publikationen är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Syftet med denna publikation är 
att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. 

Ytterligare information på svenska och finska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.
alandsbanken.fi/.se/.ax samt på Ålandsbankens kontor. 

Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den 
avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR
Samtliga fonder följer Ålandsbankens strategi för ansvarsfulla investeringar och prioriterar bolag med ansvarsfull verksamhet vid valet av 
investeringar. Alla Ålandsbankens fonder förvaltas aktivt, dvs. fondernas placeringar väljs oberoende av fondens jämförelseindex. Placeringarna 
riktas till de branscher och bolag som förväntas ha den bästa utvecklingen i varje skede av konjunkturcykeln. Även räntefonderna förvaltas 
aktivt, genom väl  avvägda val av företagsobligationer.

För mer information kring ansvarsfulla investeringar: www.alandsbanken.se

VALUTASÄKRING AV FONDANDELAR
Aktiefonder: fondandelsserie S i SEK är inte valutasäkrad för valutakursens utveckling mellan SEK och EUR.  

Kapitalförvaltningsfonder: fondandelsserie S i SEK är partiellt valutasäkrad för valutakursens utveckling mellan SEK och EUR, till den del som 
motsvarar fondens ränteplaceringar. 

Räntefonder: fondandelsserie S i SEK är helt valutasäkrad för valutakursens utveckling mellan SEK och EUR. 

AIF-fonder: fondandelsserie S och T i SEK är helt valutasäkrade för valutakursens utveckling mellan SEK och EUR.


