
TIETOA SIJOITUKSEN KULUJEN VAIKUTUSESTA TUOTTOON  10-2018 

Tässä tiedotteessa kerrotaan Prudentus Capital Oy:n (jäljempänä ”Prudentus”) ja sen asiak- kaan (jäljempänä 
”Asiakas”) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin (”jäljempänä ”Sopimus”) liittyviin 
tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat kulut ja palkkiot.  

 

Emissiopalvelut 

Prudentus perii liikkeeseenlaskupalvelua käyttävältä kohdeyhtiöltä palvelusopimuksen mukaisen ja 
pääsääntöisesti rahoituskierrokseen onnistumiseen sidotun palkkion liikkeeseenlaskun järjestämisestä.  
 
Prudentus ei peri Prudentuksen järjestämiin liikkeeseenlaskuihin osallistuvilta sijoittaja-asiakkailta merkintä- 
tai muita palkkiota.  

 

Arvopaperinvälitys 

Prduentus tarjoaa Asiakkailleen toimeksiantojen välityspalvelua sekä kotimaisilla että ulkomaisilla 
osakkeilla ja joukkovelkakirjalainoilla. Rahoitusvälineistä riippuen toimeksiannot välitetään 
toteutettaviksi muille toimeksiantoja toteuttaville tahoille.  

Asiakkaan kulut muodostuvat toimeksiannon kohteena olevan rahoitusvälineen mahdollisista 
tuotekohtaisista kuluista sekä Prudentuksen ja toimeksiannon toteuttajan mahdollisesti perimästä 
välityspalkkiosta. Prudentuksen perimästä mahdollisesta välityspalkkiosta sovitaan Asiakkaan 
kanssa toimeksiantokohtaisesti. Ostotoimeksiannossa välityspalkkiot lisätään kauppasummaan ja 
myynneissä ne vähennetään kauppasummasta.  

Osakkeet 

Osakkeisiin sijoittamiseen liittyvät kulut muodostuvat kaupankäyntiin liittyvistä välityspalkkioista ja 
arvopapereiden säilytysmaksuista. Säilytysmaksu määräytyy Asiakkaan kulloinkin käyttämän 
säilytysyhteisön veloituksen mukaisesti. Prudentus perii kaupankäynnistä Prudentuksen ja Asiakkaan 
kulloinkin sopiman välityspalkkion.  

Esimerkki: Asiakas sijoittaa Prudentuksen välityksin kautta 200 000 euroa pörssinoteerattuun 
osakkeeseen. Yhtiön perimä välityspalkkio on 1,0 % (2000 euroa) ja Asiakkaan maksama 
kokonaissumma on siten 202 000 euroa. Prudentuksen perimä välityspalkkio kattaa toimeksiannon 
toteuttavan arvopaperinvälittäjän mahdollisesti perimän välityspalkkion.  

Osakkeen tuotto-odotus on 7,0 % p.a ja oletettu sijoitusaika on viisi (5) vuotta. Käytetty tuotto-odotus 
on teoreettinen, eikä siten kuvaa osakkeen historiallista tai odotettua kehitystä. Kuvassa ei ole 
huomioitu osakkeen säilytyksestä aiheutuvia kuluja. 

 



 

 

Joukkovelkakirjalainat 

Joukkovelkakirjalainojen osalta kulut muodostuvat kaupankäyntiin liittyvistä välitys- ja säily- 
tyskuluista. Tarkempaa tietoa löytyy mahdollisista lainakohtaisista ehdoista. Prudentus perii jouk- 
kovelkakirjan välityksestä Prudentuksen ja Asiakkaan kulloinkin sopiman välityspalkkion. 
Kaupankäyntiin liittyvät kulut veloitetaan Asiakkaalta arvopäivänä rahoitusvälineen kaupan 
yhteydessä. Säilytyspalkkio määräytyy Asiakkaan kulloinkin käyttämän säilytysyhteisön veloi- 
tuksen mukaisesti.  

Esimerkki: Asiakas sijoittaa Yhtiön kautta 200 000 euroa joukkovelkakirjalainaan. Prudentuksen 
perimä välityspalkkio on 1,0 % (2000 euroa), jolloin Asiakkaan maksama kokonaissumma on 202 
000 euroa.  

Kuvassa lainan tuotto-odotus on 3 % p.a ja oletettu sijoitusaika on viisi (5) vuotta. Esimerkin tuotto-
odotus on teoreettinen, eikä siten kuvaa joukkovelkakirjalainan historiallista tai odotettua kehitystä. 
Kuvassa ei ole huomioitu tuotteen säilytyksestä aiheutuvia kuluja.  
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