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Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga 
kontor och på www.alandsbanken.fi och alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap 
av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna. 

Ålandsbankens fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi förbinder oss att beakta hanteringen  
av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.
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INVESTERINGSPROFIL
Fonden placerar i nya, mindre hyresbostäder i till-
växtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden 
består dels av avkastningen från hyresverksamhe-
ten och dels av bostädernas eventuella värdeupp-
gång. På lång sikt är fondens årliga avkastningsför-
väntning 4-6 %.

FÖRVALTARKOMMENTAR
Fonden har nu knappa sex år avkastningshis-
toria och uthyrningen har fungerat bra.  Ut-
hyrningsgraden har hållits hög på ca 98 %. 
Lägenheterna är belägna på centrala ställen 
och den höga uthyrningsgraden förklarar väl 
det stora intresset som finns för fondens lä-
genheter. Fonden har avtalat om köp av 3 752 
lägenheter varav 3 553 st. är färdiga och 199 
st. är under byggande. Största delen av des-
sa lägenheter blir färdiga under 2019. Fonden 
har fortsatt försäljningen av lägenheter och 
försäljningen har löpt bra. Lägenheter har 
sålts både på fria marknaden och till våra hy-
resgäster. Strategin att sälja till hyresgästerna 
har haft gott bemötande och betraktas som 
en fördel då hyresavtalet ingås.

Fondens placeringsstrategi har uppdaterats 
och nya investeringar görs i praktiken bara i 
Huvudstadsregionen, Tammerfors och Åbo. 
Prisnivån på nyproduktionen har stigit kraftigt 
under det senaste året och fonden har därför 
investerat mindre än tidigare. Vi tror att detta 
är en tillfällig situation och att läget normali-
serar sig under 2019–2020. Bostäders mark-
nadsvärde förväntas stiga klart snabbare än 
inflation i Helsingforsregionen och Tammer-
fors (PTT 10.1.2019). Av fondens bostäder finns 
ca 80 % på dessa områden. Fonden har bra 
förutsättningar att generera avkastning också 
i framtiden.  
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Portföljförvaltare
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Förvaringsinstitut Ålandsbanken Abp

Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Finland

Revisor KPMG Ab

Fondens registreringsland Finland

Fondens startdatum 31.12.2012

Fondförmögenhet 905 MEUR
varav andelsägarnas kapital 470 MEUR

varav belånat kapital 435 MEUR *

* innefattar ej belåning på icke färdigställda bostäder

Minimiteckning A-andel 500 EUR

Minimiteckning C-andel 500 000 EUR

Antal andelsägare 6 641 st.

ISIN-koder FI4000052428 (A)
FI4000052469 (C)

AVGIFTER
Förvaltningsavgift A-andel 2,25 %
övriga kostnader  A-andel* 0,60 %

Förvaltningsavgift C-andel 1,50 %
övriga kostnader  C-andel* 0,60 %

*Administrativa kostnader i samband med värdering och uthyrning av fastigheterna

Teckningsprovision 2,00 %

Handelsprovision, vid inlösen

<1 år 4 %

> 1 år < 3 år 3 %

> 3 år < 5 år 2 %

> 5 år 1 %
Handelsprovisionen betalas tillbaka till  fonden. Handelsprovisio-

nen bestäms enligt placeringstid.

Prestationsbaserat arvode
20 % av den årliga avkastningen som överstiger 5 %

BOSTÄDERNAS STORLEKSFÖRDELNING 
< 40 m2 612 st 16,31 %

40-50 m2 1 204 st 32,09 %

50-60 m2 832 st 22,17 %

60-70 m2 532 st 14,18 %

över 70 m2 572 st 15,25 %

Totalt 3 752 st 100 %

BOSTADSINNEHAV, GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)

ANDELSVÄRDE 31.12.2018
(A): 135,88

(C): 141,35

HISTORISK AVKASTNING*
3 mån (A) 0,78 %

1 år (A) 3,57 %

3 år (A) 16,53 %

5 år (A) 39,49 %

Sedan starten (A) 53,18 %

3 mån (C) 0,97 %

1 år (C) 4,31 %

3 år (C) 18,83 %

5 år (C) 43,91 %

Sedan starten (C) 59,31 %
*) Historisk avkastning är inte en garanti för 
framtida avkastning.
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