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Investeeringud

H i n n ad j a r i s k i n äi taj ad

SEB Aktiivne Pensionifond investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse. Peam iselt aktsiatesse investeerim isega kaasnevad kõrgem ad
riskid ja selle tulem usel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses

Madalam risk

SEB Aktiivse Pensionifondi peam ine eesm ärk on pensionivara väärtuse kasvatam ine. See tähendab, et pensionifondi paigutatud raha
väärtuse pikaajaline tootlus peaks ületam a inflatsiooni m äära.
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Osaku NAV

1,16498 EUR

Tagasivõtm ishind

1,15333 EUR

Väljalaskehind

1,17663 EUR

Riskitase

Kõrge

Tas u d

94 %

Aasta algusest
-4, 96%

1

Kõrgem risk

3 a (p.a.)
-0, 25%

5a (p.a.)
+4, 42%

Fondi algusest (p.a.)
+4, 52%

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

Valitsem istasu

1,50%

Väljalasketasu

1,00%

Tagasivõtm istasu

1,00%
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Fondi varasem tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi tuleviku tootluse kohta. Fondi investeerim isega kaasnevad riskid ja võim alused, m is võivad tuua nii kasum it kui
kahjum it, investeeritud rahasum m a väärtuse säilim 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. Siin esitatud teave ei
ole m õeldud investeerim isalase nõustam ise, investeerim issoovituse ega toote või teenuse pakkum isena. Sam uti ei või siin esitatud andm eid ja seisukohti käsitada pakkum ise või
soovitusena lepingu sõlm im iseks. Investeerim ise eel peate analüüsim a sellega 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 oluline teave on kättesaadavad SEB kodulehelt www.seb.ee/fondid.
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