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Pysyvä kilpailuetu strategia, noin 10 
eri osaketta

Vaihtoehtoiset sijoitukset, 
vakuutusstrategia
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suojastrategia

Velkakirjat sijoituskohteena 
strategia, USD potentiaalilla

Kansainvälinen kiinteistösijoitus-
strategia, 40% USA, 30% Aasia

Markkinaneutraali osakestrategia

Yritys erityistilanne strategia, raaka-
ainetuottaja

Velkakirjat sijoituskohteena 
strategia, inflaatiosuojattu
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HCP Black;  

Ratkaisu 

pitkäaikaiseen 

sijoittamiseen! 

 
Rahaston HCP Black sisältö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rahastomme on ratkaisu sijoittajalle, joka  
hakee pysyvää ratkaisua pitkäaikaiseen 
sijoittamiseen  ja vaurauden rakentamiseen. 
Tavoitteenamme on tarjota hyvää tuottoa 
järkevällä riskitasolla.  
 
Rahaston sijoituksia hallinnoiva sijoitus- 
komitea sekä salkunhoitaja valitsevat  
markkina- ja taloustilanteen mukaan 
sijoitusteemoja, joiden piiristä valitaan 
parhaat mahdolliset sijoituskohteet. 
Sijoitusteemat valitaan markkina-analyysin 
perusteella ja valittuihin sijoitusteemoihin 
sopivien yksittäisten sijoitusten osalta 
tehdään erillinen sijoitusanalyysi. 
Hyödynnämme sijoitustoiminnassa laajasti 
eri pääomaluokkia. 
 
Rahaston sisältö on dynaaminen ja sitä 
päivitetään sijoituskomitean näkemyksen 
mukaan. Rahasto ei siis ole sidottu yhteen 
tiettyyn teemaan tai strategiaan, vaan salkun 
allokaatio edustaa aina sijoituskomitean  
parasta käsitystä talous- ja markkina-
tilanteesta. 
 
Tavoitteenamme on, että rahasto soveltuu 
asiakkaan ainoaksi rahastoksi ja se toimii 
hyvin pitkäaikaiseen säästämiseen. Rahaston 
kokonaisriskiä painotetaan niin sijoitus-
teemoja, kuin myös yksittäisiä sijoituksia 
koskevissa päätöksissä.   
 
Sijoitusrahastot ovat Suomen verolain-
säädännön mukaan verovapaita yhteisöjä, 
eivätkä ne maksa veroa arvopapereiden 
myynnin yhteydessä syntyvistä luovutus-
voitoista. Tämä on merkittävä etu pitkä-
aikaiselle sijoittajalle.  
 
Pitkän sijoitushorisonttinsa sekä riski-  
tietoisen sijoitusallokaationsa ansiosta  
HCP Black soveltuu erityisen hyvin myös  
eläkesäästämiseen.  
 

 

 

 

 

 
 

 
RAHASTOYHTIÖ   
Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy 
 
SALKUNHOITAJA  Tommi Kemppainen  
NUOREMPI SALKUNHOITAJA  Elias Koski 
  
SIJOITUSKOMITEA  Rahastoyhtiön 
muodostama komitea joka tekee markkina-, 
sijoitus- sekä riskianalyysiä. 
 
VALVOJA  
Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 
PL 159, 00101 Helsinki, puh 010 831 51 
SÄILYTYSYHTEISÖ  
Skandinaviska Enskilda Banken AB  
TILINTARKASTAJA  Ernst & Young Oy  
   
MERKINNÄT  Tilisiirto merkintätilille 
kaikkien suomalaisten pankkien kautta ja 
merkintälomake Rahastoyhtiölle 
RAHASTON MERKINTÄTILI  
330100-01129972 
MINIMIMERKINTÄ  10´000 euroa 
TUOTONJAKO  Vain kasvuosuuksia 
 
PALKKIOT 
Merkintä ja lunastus 1.0% 
Hallinnointipalkkio 1.0% p.a. 
Tuottosidonnainen palkkio, 10%:a 
Rahaston tuotosta kuluvan 
vuosineljänneksen ajalta.  
Säilytyspalkkiot enintään 0.15% pa 
 
PALKKIONPALAUTUKSET 
Rahaston saamat palkkionpalautukset 
palautetaan kokonaisuudessaan  
Rahaston arvoon 
 
VERTAILUINDEKSI  Ei vertailuindeksiä 
 
REKISTERÖINTIMAA  Suomi 
 


