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Sampo Life Aggressive Growth –sijoituskori 
 

Perustietoa sijoituskorista   
Myyntiaika Jatkuva 
Sijoitustoiminnan aloituspäivä 4.3.2002 
Perusvaluutta EUR 
Hallinnointipalkkio 1,40 % 
Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio Ei 
Salkunhoitaja Danske Bank Asset Management 
Vakuutuksenantaja Mandatum Life 
Vakuutussopimus Sampo Life Rahastosijoitus, Sampo Life Rahastoeläke 
Kotisivu Vakuutussijoitukset.fi 

 

Sijoituspolitiikka 

Sampo Life Aggressive Growth -sijoituskori on suunnattu tuottohakuiselle sijoittajalle, joka kaipaa tuottavaa, 
ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua kehittyviltä markkinoilta liitettäväksi eläke- tai 
sijoitusvakuutukseen. Tavanomaista sijoituskoria korkeamman riskitasonsa vuoksi sijoituskoria suositellaan vain pieneksi 
osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika sijoituskoriin on yli viisi vuotta. Sampo Life Aggressive Growthin 
varat sijoitetaan Danske Bankin rahastovalikoiman rahastoihin, jotka sijoittavat bioteknologia, lääketeollisuus, 
informaatioteknologia ja telekommunikaatio -toimialoille, pien- ja kasvuyhtiöihin sekä kehittyville osakemarkkinoille. 
Sijoituskorin sijoitusten jakauma on perusnäkemyksessämme: 35 % toimialarahastot, 35 % pien- ja kasvuyhtiörahastot, 20 % 
vipurahastot ja 10 % kehittyvät markkinat. Tavoittelemme sijoituskorille parasta tuottoa, muuttamalla sijoitusjakaumaa eri 
markkinatilanteissa näkemyksemme mukaan. Maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu sijoituskorin 
arvoon. 

Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä riskejä ja huomautuksia  

Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoitussidonnaisten vakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten arvonkehitys perustuu 
vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja 
vakuutuksenottajalla on riski omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista ja vakuutussäästöjen menettämisestä. 
Vakuutuksenottajan tulee huomioida, että sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituskohteiden 
tuottoja, palkkioita ja kuluja koskevissa tiedoissa ja laskelmissa ei ole otettu huomioon vakuutuksen kuluja. Sijoituskori ei ole 
Sijoittajien korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoituskohteiden 
valinnasta omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon alenemisesta tai 
menettämisestä. Vakuutusyhtiö, sen asiamiehet tai salkunhoitaja eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä eivätkä 
vakuutukseen liitettyjen sijoituskohteiden valinnasta. Vakuutusyhtiö voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa olevia 
sijoituskohteita vakuutuksen voimassaoloaikana. Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on annettu vain 
tiedonantotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai 
tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Vakuutuksenottajan tulee huolellisesti perehtyä 
vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, sääntöihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja esitteisiin ennen vakuutuksen 
ottamista, vakuutukseen tehtäviä muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai muuttamista. Lainsäädännön, muiden 
säännösten ja viranomaisten menettelytapojen muutoksilla tai tuomioistuimien päätöksillä voi olla vaikutusta Vakuutusyhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja sen toiminnan tuloksiin sekä sijoituskorin sijoitusten markkina-arvoihin. Lisäksi 
sijoittaja kantaa riskin verotusta koskevien muutosten vaikutuksista vakuutustuotteisiin. 

 
Vakuutuksen myöntää  
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 
Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki. 
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi. 
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Kestävyydestä ennen sopimusta annettavat tiedot  
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Vastuullinen sijoittaminen 

  
Sijoituskorin omaisuudenhoitajana toimii Danske Bank Asset Management ja Sijoituskorin 
varoja hoidetaan Danske Bank Asset Managementin ja Vakuutusyhtiön yhdessä sopimien 
periaatteiden mukaisesti.  

 Kun sijoittajat antavat varansa ja säästönsä meidän hoidettavaksemme, velvollisuutemme 
on ajaa heidän etujaan tarjoamalla sijoitusratkaisuja, joiden tavoitteena on tarjota 
kilpailukykyistä pitkän aikavälin tuottoa. Sitoutumisemme vastuulliseen sijoittamiseen 
kuuluu erottamattomasti velvollisuuksiimme asiakkaitamme kohtaan. Vastuullinen 
sijoittaminen edellyttää hyvin perusteltujen sijoituspäätösten tekemistä, kestävyyteen 
liittyvien ongelmien, riskien ja kysymysten käsittelyä sekä yritysten myönteisen 
kehityksen edistämistä vuoropuhelun avulla. 

Noudatamme sijoitustoiminnassa Danske Bank Groupin vastuullisen sijoittamisen 
periaatteita ja sisällytämme kestävyysriskit sijoituspäätöksiin yhdessä muiden 
asiaankuuluvien riskien kanssa. Sisällytämme kestävyysriskit osaksi sijoitusprosessia 
tunnistaaksemme kestävyysvaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa riskin ja siten vaikuttaa 
sijoituksen tuottoon. Perustuen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyviin hallintotapoihin 
(ESG) liittyvään tutkimukseen ja dataan, salkunhoitajamme tunnistavat ja arvioivat 
systemaattisesti kestävyysriskejä muiden riskien ohella. 

Seulomme sijoitusympäristöämme löytääksemme mahdollisiin sijoituksiin liittyviä 
kestävyysriskejä ottaen huomioon tämänhetkisen sääntelyn, toimialojen parhaat 
käytännöt, kansainväliset normit ja vapaaehtoiset yritysvastuuta koskevat sopimukset. 
Arvioidemme ja yritysten kanssa käytävän vuoropuhelun perusteella voimme toisinaan 
päättää myydä jotakin yritystä tai rajoittaa siihen tehtäviä sijoituksia. Täyttääksemme 
Danske Bank Groupin julkilausumat sekä sijoittajien eettiset ja kestävyyteen liittyvät 
vaatimukset, tietyt toimialat, tuotteet ja aktiviteetit ovat poissuljettuja 
sijoitusuniversumistamme.  

Vaikka kestävyysriskien arvioiminen on osa sijoitusprosessiamme, voivat kestävyysriskit 
vaikuttaa sijoituksen tuottoon. 

Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sijoitusrajoitteet  
löytyvät kotisivuiltamme:  
https://danskebank.fi/sinulle/tuotteet/saastaminen-ja-sijoittaminen/vastuullinen-
sijoittaminen 

 

 

Vakuutuksen myöntää ja sijoituskorin tarjoaa 
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Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Mandatum Lifen asiamiehenä.  
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