
Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla 
katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä esite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ja omaan käyttöön. Esitteessä esitetty tieto ei ole tarkoitettu sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi 
ostaa tai myydä tuotetta. Sijoittajan tulee aina tutustua huolellisesti tuotteen riskeihin, ehtoihin sekä lainsäädännön mukaisesti tuotteesta annetta-
viin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tuotteen ehdot ja muut asiakirjat ovat saatavilla Evli-Rahastoyhtiö Oy:stä ja Evli Pankki Oyj:stä. 
Osuuksien merkintöjä voi tehdä ja merkinnät hyväksytään ainoastaan täydellisen tuotteen merkintädokumentaation perusteella.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Evli-konserni eivätkä sen työntekijät takaa julkaisussa annettujen tietojen, mieli piteiden, arvioiden 
tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita tiedon käytöstä mah dollisesti aiheutuu. Evli-konserni ei 
vastaa julkaisun mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista. Tätä esitettä ei saa kopi-
oida, jakaa tai julkaista ilman Evli-konsernin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

• Infra on nykyisin yksi keskeisimpiä  
vaihtoehtorahastoluokkia (pääomat  
> 500 miljardia) ja se on voimakkaassa 
kasvussa.

• Infrarahastot ovat tarjonneet erittäin 
kilpailukykyisen tuoton verrattuna muihin 
omaisuusluokkiin (ka.+10,0 % p.a. net 
IRR*, 2005–2016 kerätyt rahastot).  
Lähde: Preqin, infrarahastot, 28.7.2020.

• Tasainen, ennustettava inflaatiosuojattu 
tuotto läpi taloussyklien tekee infrasta 
defensiivisen omaisuusluokan.

• Hyvä infrastruktuurisalkku on hyvin hajau-
tettu ja se ei korreloi muiden omaisuus-
luokkien kanssa. 

• Tarjoaa vahvaa ja ennustettavaa kassavir-
taa (3–5 % p.a.).

• Maailmanlaajuiset infrastruktuuri-inves-
tointitarpeet tuleville vuosikymmenille 
ovat mittavat - noin 3700 miljardia dol-
laria vuodessa (lähde: McKinsey 2017).  
Yksityistä pääomaa tarvitaan runsaasti 
julkisten investointien rinnalle.
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Miksi sijoittaa 
Evli Infrastructure  
Fund I -rahastoon?

Rahasto  
(AIF) Evli Infrastructure Fund I Ky Toimikausi 14 vuotta

Juridinen 
rakenne

Suomalainen kommandiittiyhtiö, 
suljettu rahasto

Sijoitus 
periodi 4 vuotta

Vaihtoehtora-
hastonhoitaja 
(AIFM)

Evli-Rahastoyhtiö Oy Tuottotavoite 7-9 % p.a. net IRR*

Maantieteelli-
nen fokus Globaali Merkintä- 

palkkio 0 %

Sijoitus- 
kohteet

Infrastruktuurisijoituksia tekevät 
pääomarahastot (primary, secondary, 
co-invest)

Minimi-  
sitoumus 100.000 euroa

Strategia Rahastojen rahasto Tavoitekoko 100-200 miljoonaa euroa

Hallinnointi-
palkkio (sijoi-
tussitoumuk-
sesta)

Sijoitussitoumus < 1.000.000: 1,0 %. Sijoitussitoumus ≥ 1.000.000: 0,90 %.  
Sijoitussitoumus ≥ 3.000.000: 0,80 %. Sijoitussitoumus ≥ 5.000.000: 0,70 %.  
Sijoitussitoumus ≥ 10.000.000: 0.60 %. Neljän vuoden jälkeen hallinnointipalkkioprosentti 
laskee 10 % vuosittain (esim. 1,0 %->0,90 %->0,81 %->0,73 %,->0,66 % jne.) 

Tuotto- 
sidonnainen 
palkkio

Kun rahasto on maksanut takaisin 1,25x kutsutusta pääomasta, tuottosidonnainen palkkio  
7 % rahaston tuotosta (catch-up)

Listaamattomat 
infrayritykset ja 

-hankkeet

Globaali  
sijoitus-
strategia

Pääsy 
laadukkaimpiin 
infrarahastoihin

3-5 % tasainen 
vuosittainen 

kassavirta 
(valmiin salkun 

tavoite)

Tehokas  
hajautus

7-9 % tuotto - 
tavoite p.a.  

(net IRR*, kokonais- 
tuotto)

Rahasto sijoittaa laadukkaisiin listaamatto-
miin infrayhtiöihin sijoittaviin pääomarahas-
toihin globaalisti painottaen:

- vahvaa tuottohistoriaa 
– toistettavaa arvonluontimekanismia 
– sijoitustiimin infraosaamista

Tuottotavoite 7-9 % p.a. (net IRR*), josta 
vuosittaista kassavirtaa salkun rakennusvai-
heen jälkeen 3-5% p.a.

Tehokas hajautus: strategiakohtainen, ma-
nagerikohtainen, maantieteellinen, toimialo-
jen välinen ja ajallinen hajautus keskimäärin 
7-10:een rahaston alla olevaan infra-rahas-
toon, jotka hajauttavat keskimäärin 10-15  

yhtiöön/hankkeeseen (EIF I -rahaston tavoi-
te 80-120 sijoituskohdetta).

Integroituna vastuullisen sijoittamisen ana-
lyysi ja monitorointi. Sijoituksissa poissulje-
taan epävastuulliset rahastot.

Evlin 18-henkinen vaihtoehtoisten sijoitus-
tuotteiden tiimi. Vastuullisena salkunhoi-
tajana Richard Wanamo (KTM, OTK, CAIA). 
Hänellä on 15 vuoden kokemus infrasijoit-
tamisesta ja muista vaihtoehtoisista sijoituk-
sista, sekä on sijoittanut näihin yli 4 miljardia 
euroa (Lead/Co-Lead). Hän on istunut kym-
menien rahastojen Advisory Boardissa.

* sisäinen korkokanta / internal rate of return 


