
Tasude ja kulude tehingueelne aruanne
Growth ETF portfell (Kasvustrateegia)

Võimalik tulu aasta kohta (%)

Kogutootluse näited (positiivse, neutraalse, negatiivse ja Teie poolt oodatava tulususe stsenaariumi korral) on 

saadud pärast kõigi kulude ja tasude mahaarvamist. Mõnel juhul võivad investeeringuga seotud kulud ja tasud 

võivad ületada saadavat  tulu. Esitatud tootluse määrad ei kajasta mingil määral tegelikku tootlust ega anna 

lubadust ega vihjet tulevikutootluse kohta. Investeeringu tulemuse hindamisel peaks lisaks arvestama võimaliku 

inflatsiooniga.

SEB Pank ei saa portfellivalitsemise teenuse ega portfellis olevate väärtpaberitega seonduvalt hüvesid. 

See tasude ja kulude tehingueelne aruanne on koostatud SEB Pank hinnakirjas ja fondivalitseja poolt 18.01.2023 

avaldatud tasumäärade alusel. Tasude ja kulude soodustusi (kui kohalduvad) ega tuleviku muutusi ei ole arvesse 

võetud. 
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Väärtpaberiga seotud kulud kannate kaudselt, need arvatakse fondi varast maha enne, kui määratakse kindlaks 

fondiosaku puhasväärtus. Kui väärtpaberi põhivaluuta erineb kauplemisvaluutast, mõjutavad välisvaluuta kursid 

tegelikke mahaarvatavaid summasid. Väärtpaberiga seotud kulud on arvutatud fondivalitseja poolt näidatud fondi 

jooksvate tasude varasema statistika järgi. 

Kulude ja tasude arvestus põhineb eespool toodud investeeringu andmetel. See on vaid illustreeriv näide selle 

konkreetse portfelliga seotud võimalikest tasudest ja kuludest. Kulude ja tasude suurus  sõltub tegelikust 

investeeritud summast, planeeritud investeeringutest ja muudest asjaoludest. Investeeringu summa, kulud ja 

tasud on toodud eurodes. Palume arvestada, et tootlus võib suureneda või väheneda valuutakursside kõikumise 

tõttu. 
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Allpool toodud investeeringute andmed on toodud näiteks, saate neid vastavalt oma plaanidele muuta. 

Kavandatava investeeringuga seotud kulude ja tasude arvutamiseks vajutage nuppu "LÄHESTA KALKULAATOR" 

ja sisestage plaanitud investeeringu andmed allpool olevatele väljadele. Esialgse ja igakuise regulaarse 

investeeringu suurus peab olema 50 eurot või suurem. Selle kalkulaatori paremaks kasutamiseks teil kasutada 

Adobe Acrobat PDF lugejat.
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