
 

 

 

Avaintietoasiakirja 
Tarkoitus 
Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointimateriaalia. Laissa edellytetään kyseisten 

tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja 

jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin. 

 Tuote 

Nimi Evli EM-Korkotuotto 1/2018 Sertifikaatti 

 

Olette ostamassa 

tuotetta, joka ei ole 

yksinkertainen ja 

joka saattaa olla 

vaikea ymmärtää. 

Tunniste ISIN: FI4000301379 

Kehittäjä Evli Pankki Oyj (Evli) 

Kehittäjän yhteystiedot 
Verkkosivu: http://www.evli.com/fi/group/yhteystiedot/ 

Lisätietoja numerosta +358 9 4766 9701  

Toimivaltainen viranomainen Finanssivalvonta 

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä 3.1.2018 

  

Mikä tämä tuote on? 

Tyyppi Tämä tuote on valuuttasidonnainen joukkovelkakirjalaina 

Tavoitteet Tuotteen tavoitteena on tarjota sijoittajalle neljännesvuosittaista korkotuottoa, jonka suuruus on sidonnainen 

sijoitusaikaisesta seitsemän valuutan kehityksestä suhteessa euroon. Pääomariski eräpäivän kohdistuu seitsemän 

kehittyvän markkinan valuutan kehityksestä suhteessa euroon.  

Tuotteen neljännesvuosittain maksettava kuponkituotto on 1,65 % (6,6 % vuodessa), joka maksetaan 

laskennalliselle pääomalle neljännesvuosittain. Laskennallinen nimellispääoma, jolle kuponkituotto maksetaan, on 

suoraan riippuvainen valuuttakorin kehityksestä suhteessa euroon  

Tuotteella ei ole pääomaturvaa ja erääntymishinta muodostuu suoraan valuuttakorin sijoitusaikaisen kehityksen 

mukaisesti suhteessa euroon määriteltynä Lopullisena arvostuspäivänä. 

 

Tuotteen kohde-etuus 

No Valuuttapari Paino Kuvaus 

1 1/(EUR/BRL)  1/7 yhden Brasilian realin hinta euroissa 

2 1/(EUR/IDR) 1/7 yhden Indonesian rupian hinta euroissa 

3 1/(EUR/INR) 1/7 yhden Intian rupian hinta euroissa 

4 1/ (EUR/RUB) 1/7 yhden Venäjän ruplan hinta euroissa 

5 1/ (EUR/MXN) 1/7 yhden Meksikon peson hinta euroissa 

6 1/(EUR/TRY) 1/7 yhden Turkin liiran hinta euroissa 

7 1/(EUR/ZAR) 1/7 yhden Etelä-Afrikan randin hinta euroissa 

 

Tärkeitä päivämääriä ja tietoja: Kaikki määritykset ja havainnot tekee Laskenta-asiamies. Päivämäärät voivat 

muuttua mm. pankkivapaapäivien ja markkinahäiriöiden seurauksena. 

Tuotteen kuponkituoton maksu tapahtuu neljännesvuosittaisina maksupäivinä läpi sijoitusajan. Tuote erääntyy 

eräpäivänä 12.2.2023.  

Evlin oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tuotteen ennenaikaiseen takaisinmaksuun mikäli Suomen tai jonkun muun maan 

lain, viranomaismääräyksen tai oikeus- tai viranomaiskäytännön muutoksen johdosta suojausinstrumentti tai sen 

kohde-etuuden omistaminen, hankkiminen tai luovuttaminen on tullut osapuolelle lainvastaiseksi. Evlillä on oikeus 

ennenaikaiseen takaisinmaksuun jos Evli tulee lainsäädännön tai määräysten muutosten johdosta velvolliseksi 

maksamaan viranomaisille tai muulle kolmannelle taholle ylimääräisiä maksuja, jotka ovat Arvopaperin pääomaan 

nähden huomattavia. 

 Laskenta-asiamies: Evli Pankki Oyj 

 Nimellisarvo:  EUR 10,000 

 Liikkeeseenlaskupäivä: 31.1.2018  

 Eräpäivä: 12.2.2023 

 Alkuperäinen arvostuspäivä: 31.1.2018  Lopullinen arvostuspäivä: 31.1.2023 

http://www.evli.com/fi/group/yhteystiedot/


 

 

Yksityissijoittaja, 
jolle tuotetta on 
tarkoitus 
markkinoida 

Tämä sijoitus on tarkoitettu ensisijaisesti sijoittajille, joilla: 

 säännöllinen tulovirta ja pääoman kasvattaminen on tärkeää ja jotka odottavat kohde-etuuden kehittyvän 

suotuisasti, tuottoa antavalla tavalla; 

 on valmius ja kyky kantaa koko sijoitustaan koskeva tappio sekä hyväksyvät liikkeeseenlaskijariskin; 

 ovat valmiita hyväksymään ohessa esitetyn yhteisriski-indikaattorin mukaisen riskitason; 

 on mahdollisuus tehdä valistunut sijoituspäätös tutustuttuaan sijoitustuotteen erityispiirteisiin ja 

osaamisensa kautta ymmärtävät sen erityiset riskit ja edut sekä mahdollisti omaavat sijoituskokemusta 

samanlaisista tai samankaltaisista sijoituksista ja -positioista tai sopivan koulutuksen; 

 on vähintään sijoituksen juoksuajan pituinen sijoitushorisontti. 

 

 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi 
saada? 

Yleinen Riski-indikaattori 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

 Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna 
muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti 
tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen 
vuoksi, ettemme pysty maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi 
on asteikolla 1–7 määritetty 3 joka on keskimatala. Mahdolliset tulevat 
tappiot arvioidaan matalalle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet 
vaikuttavat epätodennäköisesti kykyymme maksaa sijoittajalle. Tähän 
tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä eikä 
liikkeeseenlaskijaa Evliä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi 
menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa, mikäli sijoittaja 
ei suojaa tuotettaan ja/tai Evli ei ole maksukykyinen. Sijoittajaan ei 
kohdistu riskiä ylimääräisistä taloudellisista sitoumuksista tai 
velvoitteista. 

 

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää 
tuotetta hallussaan 7. helmikuuta 2023 asti. 
Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, mikäli 
sijoittaja eräännyttää tuotteen varhaisessa 
vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä 
oletettua vähäisemmäksi. Sijoittaja ei välttämättä 
pysty myymään tuotettaan helposti tai hanen on 
myytava tuotteensa hinnalla, joka vaikuttaa 
huomattavasti hanen saamaansa tuottoon. 

 

 
 
 
 
 

 

Tuottonäkymät 

Sijoitus EUR 10 000 

Näkymät 1 vuosi 3 vuotta  5 vuotta (Suositeltu sijoitusaika) 

Stressinäkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle 
kulujen jälkeen 

EUR 9 802,01 EUR 9 203,94 EUR 8 451,16 

 
Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

-1,98% -2,73% -3,30% 

Epäsuotuisa 
näkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle 
kulujen jälkeen 

EUR 9 802,01 EUR 9 203,94 EUR 8 451,16 

 
Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

-1,98% -2,73% -3,30% 

Kohtuullinen 
näkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle 
kulujen jälkeen 

EUR 10 025,11 EUR 10 276,51 EUR 10 562,34 

 
Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

0,25% 0,91% 1,10% 

Suotuisa näkymä 
Mahdollinen tuotto sijoittajalle 
kulujen jälkeen 

EUR 10 253,29 EUR 11 530,80 EUR 13 407,12 

 
Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

2,53% 4,86% 6,02% 

 

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin 5 vuotta seuraavan vuoden aikana eri tuottonäkymien perusteella, kun 

oletuksena on EUR 10 000 sijoitus. Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Niitä voidaan verrata muiden tuotteiden näkymiin. 

Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta, eivät tarkkoja 

indikaattoreita. Sijoittajan saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto 

voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle. Tätä tuotetta ei 

voida eräännyttää. helposti. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan tuottoa on vaikea arvioida, jos tämä eräännyttää sijoituksensa ennen erääntymistä. 

Sijoittaja ei joko voi eräännyttää sijoitustaan varhain tai varhaiseen eräännyttämiseen liittyy korkeita maksuja tai suuria tappioita. 

 

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai 

jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta. Sijoittajan kotivaltion verolainsäädäntö voi 

vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. 

Vähäinen riski                                                                     Suuri riski 



 

 

Mitä tapahtuu, jos Evli on maksukyvytön? 
Mikäli Evli ei kykene suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ja/tai olisi asetettu selvitystilaan, sijoitettu pääoma ja maksut voidaan menettää 

osittain tai kokonaan voivat viivästyä. Sijoittajien korvausrahasto voi korvata yksityissijoittajalle enintään 20 000 euroa, jos palvelujentarjoaja 

ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan pysyvien maksuvaikeuksien takia. Korvaus ei koske arvopaperien kurssimuutoksien aiheuttamia 

tappioita tai palveluntarjoajan antamista huonoista neuvoista aiheutuneita menetyksiä. 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 
Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. 

Kokonaiskuluissa otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut sekä jälkimarkkinakulu. 

Tässä esitetyt summat ovat tuotteeseen itseensä liittyvät kumulatiiviset kulut 3 eri sijoitusajan osalta. Ne sisältävät mahdollisia varhaiseen 

irtautumiseen liittyviä sakkoja. Lukujen oletuksena on EUR 10 000 sijoitus. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa. 

 

Ajan myötä kertyvät kulut 

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa 

sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen. 

 

Sijoitus EUR 10 000 

Näkymät Eraannytettaessa 1 vuosi Eraannytettaessa 3 vuotta 
Eräännyttäessä suositellun sijoitusajan 
päätteeksi 

Kokonaiskulut EUR 632,90 EUR 621,64 EUR 521,21 

Vaikutus vuotuiseen 
tuottoon (RIY) 

6,33% 2,07% 1,04% 

 

Kulujen rakenne 
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään 

 erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa; 

 eri kululuokkien merkitykset. 

 

Tässä taulukossa esitetään vaikutukset vuotuiseen tuottoon 

Kertaluonteiset kulut 

Osallistumiskulut 1,04% Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Irtautumiskulut 0,00% 
Niiden kulujen vaikutus, jotka aiheutuvat sijoituksesta irtautumisesta 
sijoituksen erääntyessä.   

Jatkuvaluonteiset kulut 

Salkkutapahtumiin 
liityvät kulut 

0,00% 
Tuotteesta vastaavan tahon suorittamista kohteena olevien sijoitusten 
ostoista ja myynneistä aiheutuvien kulujen vaikutus. 

Muut jatkuvaluonteiset 
kulut 

0,00% 
Tuotteesta vastaavan tahon sijoitusten hallinnasta vuosittain perimien 
kulujen ja osiossa II esitettyjen kulujen vaikutus. 

Satunnaiset kulut 

Tulosperusteiset palkkiot 0,00% Ei sovellettavissa 

Voitonjako-osuudet 0,00% Ei sovellettavissa 

 

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 
erääntymisaikaa? 

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta 

Sijoittaman tekemä merkintä tuotteeseen on sitova eikä sitä voi peruuttaa. Tuotteen markkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana muun 

muassa kohde-etuuden kehitys, yleinen korkotaso ja liikkeeseenlaskijan luottoriski. Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa 

realisoida tuotteen kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että tuotteelle ei löydy ostajaa tai että tuotteesta tarjottava hinta on sen 

todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään 

tuotteen jälkimarkkinoilla. 

 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 

Mikäli haluatte ilmaista tyytymättömyytenne tuotteeseen tai saamaanne palveluun, pyydämme olemaan yhteydessä Evli Pankin 

Sijoitusmyynnin asiakaspalveluun, omaan varainhoitajaanne tai muuhun yhteyshenkilöönne Evli Pankissa. Yhteystiedot: Evli Pankki / 

Sijoitusmyynti, PL 1081, FI-00101, +358 9 4766 9353 ja info@evli.com. Voitte myös jättää viestin internetsivuillamme: 

https://www.evli.com/fi/form/viesti.html. Tarkempia tietoja asiakaspalautteen käsittelystä Evli Pankissa on saatavilla osoitteesta 

www.evli.com/asiakasinformaatio. 

 

Muut olennaiset tiedot 

Tuotedokumentaatio koostuu Lainaehdoista. Lisätietoa tietoa Arvopaperin liikkeeseenlaskijasta Evli Pankki Oyj:stä on saatavilla vuosien 

2015 ja 2016 tilinpäätöksistä ja osavuosikatsauksesta 1-9/2017. Sijoitustuotteen dokumentaatio kokonaisuudessaan on saatavilla Evlistä. 

 

https://www.evli.com/fi/form/viesti.html

