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Instrumendi  tüüp, võlakirjad Jaotus lõppkuupäeva järgi

Aasta algusest
-0, 47%-0, 47%

1 kuu
+0, 06%+0, 06%

1 aasta
-0, 88%-0, 88%

3 a (p.a.)
-0, 46%-0, 46%

5a (p.a.)
-0, 20%-0, 20%

Fondi algusest (p.a.)
+2, 23 %+2, 23 %

Investeeringud
SEB Konservati ivne Pensionifond investeerib peam iselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Nendesse varaklassidesse investeerim isega
kaasnevad m adalam ad riskid, m il le tulem usel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.

SEB Konservati ivse Pensionifondi peam ine eesm ärk on pensionivara säi l itam ine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha
väärtuse pikaajal ine tootlus peaks olem a sam aväärne inflatsiooni m ääraga.

Tootlus

Fondi eelm iste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei  tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgm iste perioodide tootluse
või tegevuse eesm ärkide täitm ise kohta.
Loen edasi

NAV

Madalam  risk Kõrgem  risk

1 2 3 4 5 6 7

Osaku NAV 0,90714 EUR

Tagasivõtm ishind 0,90714 EUR

Väljalaskehind 0,90714 EUR

Riskitase Madal

Valitsem istasu 0,49%

Väljalasketasu 0,00%

Tagasivõtm istasu 0,00%

Fondivalitseja SEB Varahaldus
Nõukogu ja juhatus
Kontaktandm ed

Depositoorium AS SEB Pank

Audiitor AS Pricewater-
houseCoopers

Fondijuht Endriko Võrklaev,
Vladislavas
Zaborovskis
(fondid@seb.ee)

ISIN EE3600019717

Fondivalitseja
osalus fondis

350 000 osakut

Lisainfo fondid@seb.ee
tel. 6 655 100

Fondi varasem  tootlus ei  tähenda lubadust ega vi idet fondi tuleviku tootluse kohta. Fondi investeerim isega kaasnevad riskid ja võim alused, m is võivad tuua ni i  kasum it kui
kahjum it, investeeritud rahasum m a väärtuse säi l im ine ei  ole tagatud. 

Enne investeerim isotsuse tegem ist palun tutvuge hoolikalt fondi tingim uste, prospekti  ja põhiteabega ning m uu SEB kodulehel fondi kohta avaldatud teabega. Si in esitatud teave ei
ole m õeldud investeerim isalase nõustam ise, investeerim issoovituse ega toote või teenuse pakkum isena. Sam uti  ei  või  si in esitatud andm eid ja seisukohti  käsitada pakkum ise või
soovitusena lepingu sõlm im iseks. Investeerim ise eel peate analüüsim a sel lega seotud riske ning kaalum a, kas investeering on Teile sobiv. Vajadusel registreeruge nõustam isele. 

Täpsem  teave Fondi tegevuse kohta, sh. Fondi tingim used, prospekt, põhiteave ja m uu olul ine teave on kättesaadavad SEB kodulehelt www.seb.ee/fondid.
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http://www.seb.ee/files/SEB_fondide_prospektide_lisa_eng.pdf
http://www.seb.ee/page/010530100101
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