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FAKTABLAD 

Detta dokument innehåller grundläggande fakta om fonden för investerare. Det är inte reklammaterial. Den grundläggande informationen bör 
enligt lag ges ut, så att investeraren förstår fondens natur och vilka risker placeringar i fonden innebär. Det rekommenderas att bekanta sig med 
dokumentet, så att investeraren kan fatta placeringsbeslut baserat på fakta. 

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 BÖRSHANDLAD FOND UCITS ETF 
TILLVÄXTANDELAR (A)  |  ISIN-KOD  FI0008805627 
Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp. 

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSPOLITIK 

OMX Helsinki 25 är en börshandland fond (UCITS ETF) som placerar i aktier noterade på börsen i Helsingfors. Fonden strävar efter att följa sitt 
jämförelseindex med möjligast låga kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. 

Fondtyp, startdatum Passiv börshandlad aktiefond (UCITS ETF), 8.2.2002 

Placeringsobjekt Aktier som ingår i indexet OMX Helsinki 25 

Jämförelseindex OMX Helsinki 25-aktieindex vilket omfattar de 25 mest omsatta aktierna på börsen i Helsingfors. 
Indexet är ett avkastningsindex. Före 1.3.2015 var fondens jämförelseindex ett prisindex. 

Teckning av andelar (köp) Fondandelarna handlas på börsen i Helsingfors som aktier. I normalfall köper placerare andelar via 
en värdepappersförmedlare (i stället för att teckna hos fondbolaget). 

Stora teckningar (primärteckningar, minst 25 000 andelar) görs via en teckningsförmedlare. Dessa 
är listade på fondbolagets webbplats. 

Inlösning av andelar (försäljning) Fondandelarna handlas på börsen i Helsingfors som aktier. I normalfall säljer placerare andelar via 
en värdepappersförmedlare (istället för lösa in hos fondbolaget). 

Stora inlösningar (primärinlösningar, minst 25 000 andelar) görs via en teckningsförmedlare. Dessa 
är listade på fondbolagets webbplats. 

Det går även att göra en kontantinlösning direkt ur fonden. 

Andelsklasser och utdelning Fonden har endast tillväxtandelar (A). Andelarna ändrades 1.3.2015 från avkastningsandelar till 
tillväxtandelar. 

Rekommenderad minimitid för 
placeringen 

7 år. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina 
pengar inom 7 år. 

RISK-/AVKASTNINGSPROFIL 

1 2 3 4 5 6 7 

   

 

 

Fonden är placerad i riskkategori 6 av 7 enligt den formel som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten rekommenderar. Formeln 
baserar sig på fondens historiska avkastning, och ger inte tillförlitlig information on framtiden. Riskkategorin kan ändras med tiden. 

Fondens mest betydande risk är marknadsrisken förknippad med den finländska aktiemarknaden. Fonden kan låna ut sina aktier för att få 
ytterligare avkastning. Aktieutlåning innebär en motpartsrisk, som det skyddas emot genom att få skuldebrev eller pengar i pant.  

All placeringsverksamhet innebär risk, också de som kategoriseras i de lägsta riskkategorierna. Mera information om placeringsrelaterade risker i 
allmänhet finns att få i Seligson & Co-fondernas fondprospekt, s. 5.  

 

Lägre risk, i allmänhet lägre 
avkastning 

Högre risk, i allmänhet högre 
avkastning 
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FONDENS AVGIFTER 

Avgifterna betalade av investeraren och fonden används till att täcka bl.a. fondens förvaltning och värdepapprens förvaring, samt eventuell 
marknadsföring och distribution. Dessa kostnader sänker placeringens eventuella avkastning.  

Avgifter i samband med teckning eller inlösning av fondandelar De löpande kostnaderna baseras på de 
avgifter som uppbars det föregående 

räkenskapsåret. De kan växla från år till år. De 
omfattar inte avkastningsbundna provisioner 

eller kostnader för värdepappershandel 
(förutom eventuella tecknings- och 

inlösningsavgifter betalda för teckning och 
inlösning av andelar i andra fonder). 

Mera omfattande rapportering om avgifter 
och kostnader publiceras kvartalsvis t.ex. på 

fondbolagets internetsidor 
www.seligson.fi/svenska/. 

 
Fondprospektet finns tillgängligt på samma 
webbadress, och kan också begäras per e-

post (info@seligson.fi) eller  
telefon (09 – 6817 8200). 

Placeraren betalar courtage åt en värdepappersförmedlare vid köp och försäljningar av 
fondandelar på börsen. Information om dessa fås av den värdepappersförmedlare placeraren 
använder, eftersom de inte är fondens avgifter. 
 
Inlösningsavgift vid kontantinlösning direkt från fonden (dvs. inte vid fösäljning av andelar på 
börsen) är 2 % av inlösningens värde, dock minst 100 euro. 
 
Vid primärtransaktioner direkt med fonden (minst 25 000 andelar) ska placeraren ta kontakt 
antingen med fondbolaget eller en teckningsförmedlare. 

Avgifter som debiteras av fonden 

Årlig avgift 
(Löpande kostnader) 

0,16 % per år  
(år 2019) 

Avgifter som debiteras av fonden under särskilda omständigheter 

Avkastningsbunden provision Ingen 

HISTORISK AVKASTNING 
I diagrammet visas värdeutvecklingen för 
OMXH25 börshandlad fond i euro för de senaste 
10 hela kalenderåren. Fonden grundades 
8.2.2002.  

Mörkgröna staplar: fondens årliga avkastning. 
Andelarna ändrades 1.3.2015 från 
avkastningsandelar till tillväxtandelar. 

Mönstrade staplar: fondens årsavkastning 
justerat för utdelningar (jämförbar med 
årsavkastningen av en fond med tillväxtandelar; 
visas endast upp till år 2014). 

Ljusa staplar: jämförelseindexets årliga 
avkastning. Fonden bytte 1.3.2015 sitt 
jämförelseindex från ett prisindex till ett 
avkastningsindex. 

I diagrammet har alla fondens kostnader 
beaktats, men inte eventuella avgifter betalda 
av placeraren såsom tecknings-, inlösnings- eller  
handelsavgifter. 

PRAKTISK INFORMATION 

Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp, som kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller 
oförenligt med fondens prospekt. Fondens förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy. Gällande personalens ersättning följs gällande lagstiftning samt 
myndighetsföreskrifter och -direktiv. Mera information fås på förfrågan från fondbolaget. 

Fonden är en finländsk placeringsfond. Fondens hemort kan påverka investerarens beskattning. Fondens juridiska originaldokumentation är på 
finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finsk lag. Fondbolaget strävar efter att publicera ett indikativt värde för fondandelen i Bloombergs 
prisinformationssystem under Helsingforsbörsens öppettider. Värdet publiceras med täta mellanrum. Tilläggsinformation om fonden 
(fondprospektet, stadgar och övriga fondpublikationer) samt fondandelens senast beräknade värde och teckningskompositionen, finns tillgängliga 
på fondbolagets internetsidor på adressen www.seligson.fi/svenska/ eller genom att begära dessa av fondbolaget. 

Fondens stadgar har godkänts 15.6.2020 av finländska Finansinspektionen, som utövar tillsyn över fonden, och de är i kraft fr.o.m. 3.8.2020. 
Seligson & Co Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland och övervakas av Finansinspektionen. Detta faktablad är i kraft fr.o.m. 
3.8.2020. Den senaste versionen av Faktabladet finns på www.seligson.fi/svenska.  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
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