
 
Investorile esitatav põhiteave 

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave Fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette 
nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud Fondi investeerimisega. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha 
teadlikku otsust investeerimise kohta. 

A Aktsia, Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond  
ISIN: EE3600001772 
Fondi juhib AS Avaron Asset Management (edaspidi nimetatud ka Fondivalitseja või Avaron)  

Eesmärgid ja investeerimispoliitika 
Fond on UCITS fond, mis investeerib vabalt kaubeldavatesse 
väärtpaberitesse, hajutades investeerimise riski ja 
võimaldades oma aktsionäridel osa saada varade haldamise 
tulemustest. Fondi investeerimispoliitika ja 
investeerimispiirangud on täpsemalt kajastatud Fondi 
prospektis. 

Fondi eesmärk on vara väärtuse pikaajaline kasv läbi 
investeeringute peamiselt Areneva Euroopa (va Venemaa) 
regiooni väikese ja keskmise suurusega börsiettevõtetesse. 
Selle regiooni riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel 
domineerivad peamiselt riigi kontrolli all olevad äriühingud ja 
pangad. Fondis piiratakse nimetatud segmenti kuuluvatesse 
aktsiatesse investeerimist ning pigem keskendutakse 
erasektorisse kuuluvate ettevõtete aktsiatele. Fond järgib 
väärtusinvesteerimise filosoofiat. Eesmärk on investeerida 
börsiettevõtetesse, millel Avaroni investeerimismeeskonna 
arvates on parim tõusupotentsiaal ja riski-tulu suhe. 
Investeeringute valikul hinnatakse muuhulgas ka ettevõtte 
juhtkonna kvaliteeti, vastutustundliku investeerimise 
põhimõtteid, aktsia likviidsust ja valuuta oodatud liikumist 
euro suhtes. Samuti järgib Avaron ÜRO Vastutustundliku 
Investeerimise põhimõtteid. Fondi eesmärk on pakkuda 
investorile regiooni aktsiaturgudest paremat tootlust. 

Fond investeerib nii alahinnatud, kõrget dividendi 
pakkuvatesse kui ka kasvule orienteeritud ettevõtetesse. 
Vähemalt 60% Fondi vara puhasväärtusest investeeritakse 

ettevõtetesse, mille turu kapitalisatsioon jääb alla 3 miljardi 
euro.  

Riigi kontrolli all olevatesse ettevõtetesse investeeritakse 
kuni 20% ja pangandussektorisse samuti kuni 20% Fondi vara 
puhasväärtusest. Areneva Euroopa (va Venemaa) regiooni 
kõrval võib Fond investeerida kuni 20% varadest ka Ukraina, 
Gruusia ja CIS riikide reguleeritud väärtpaberiturul 
noteeritud instrumentidesse. Fondivalitseja otsustab Fondi 
vara paigutamise erinevatesse riikidesse ja sektoritesse Fondi 
juhtimise aktiivse strateegia raames. 

Lisaks aktsiainstrumentidele võib Fond vahel vara 
investeerida ka muudesse väärtpaberitesse, sealhulgas 
ettevõtete-, valitsuste- ja vahetusvõlakirjadesse ning 
krediidiasutuste hoiustesse.  

Fondi vara arvel võib tuletisinstrumentidega tehinguid teha 
üksnes valuutariski maandamise eesmärgil. Fondil ei ole 
lubatud investeerimise eesmärgil kasutada 
finantsvõimendust ega võtta laenu. 

Aktsiaid lastakse välja igal pangapäeval ja võetakse tagasi 
kord kuus. Fondi investeeringutelt teenitavat tulu ei maksta 
aktsionäridele välja, vaid see reinvesteeritakse. Aktsionäri 
kasum või kahjum investeeringult kajastub aktsia 
puhasväärtuse muutuses. 

Soovitus: Fond ei pruugi sobida investorile, kes kavatseb 
oma raha välja võtta 5 aasta jooksul. 

Riski ja tootluse profiil
 

 

 

Riski ja tootluse näitaja illustreerib seost riski ja võimaliku 
tulu vahel Fondi investeerimise korral. Mida kõrgemal on see 
näitaja, seda suurem on võimalik tootlus, aga seda suurem on 
ka risk raha kaotada. Kõige madalam riski ja tootluse näitaja 
ei tähenda, et investeering on riskivaba. Fondi riski- ja 
tootluskategooria püsimine ei ole tagatud ja see võib aja 
jooksul muutuda. 

Fond alustas tegevust 9.12.2022. a ja ei oma seetõttu veel 
piisavalt andmeid ajaloolise tootluse kohta. Ülaltoodud Fondi 
riski kategooria on arvutatud jäljendava portfelli mudelil ja 
see simuleerib prognoositavat volatiilsust. Kasutatud 
ajaloolised andmed ei pruugi väljendada Fondi tulevast 
riskiprofiili. 

Fondi riskitase on kõrge, sest Fondi vara investeeritakse 
peamiselt arenevate turgude aktsiatesse, mis võivad olla 
vähemlikviidsed. Aktsionärile ei ole Fondi paigutatud 

rahasumma väärtuse säilimine ega kasvamine garanteeritud. 
Fondi investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis 
võivad tulemit negatiivselt mõjutada ning mis ei kajastu riski- 
ja tootluskategooria näitajas.  

Arenevate turgude risk – Fondi vara investeeritakse täies 
ulatuses areneva Euroopa, va Venemaa regiooni riikidesse, 
kus võib esineda õiguslikku, sotsiaalset, poliitilist ja 
majanduslikku ebastabiilsust, suuri valuutakursside 
kõikumisi, turgude väiksemat likviidsust ning kõrgemat 
volatiilsust. 

Väikese või keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetesse 
investeerimise risk – väikese või keskmise kapitalisatsiooniga 
ettevõtete aktsiad, kuhu Fondi vara 60% ulatuses 
investeeritakse, on võrreldes suuremate ettevõtete 
aktsiatega piiratud likviidsusega ja nende hinnad võivad 
rohkem kõikuda. Selliste ettevõtete aktsiatesse 
investeerimise risk ja seotud tehingutasud on kõrgemad. 

Valuutarisk – Fond investeerib valuutadesse, mis on muud, 
kui Fondi baasvaluuta (euro) ning valuutakursid võivad 
oluliselt euro suhtes kõikuda.  

Madalam risk 

Üldjuhul madalam tootlus Üldjuhul kõrgem tootlus 

Kõrgem risk 
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Likviidsusrisk – risk, et Fondi varasid ei õnnestu soovitud ajal 
ja soovitud hinnaga müüa.  

Põhjalikum ülevaade riskidest, mis üldiselt võivad 
mõjutada Fondi tehtud investeeringu tootlust, on välja 
toodud Fondi prospekti peatükis „Riskid“.

Tasud 

Fondist ja investorilt võetavaid tasusid kasutatakse Fondi tegevuskulude, sealhulgas turundus- ja turustuskulude katmiseks. 
Tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud 

Sisenemistasu Ei ole 

Väljumistasu Ei ole 

Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud 

Jooksvad tasud 1,32 % 

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud 

Edukustasu 15% summalt, mille võrra A Aktsia 
tootlus ületab võrdlusaluse 
(MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex Russia 
Index) tootlust.  

Jooksvate tasude näitaja on kalendriaasta kulude prognoos. 
Näitaja hõlmab valitsemistasu, depootasu, registripidamise 
tasu, Fondi raamatupidamise ja administreerimise tasu ning 
auditeerimisega seotud kulude prognoosi. Näitaja võib 
aastate lõikes erineda. See näitaja ei sisalda tehingukulusid.  

Edukustasu Edukustasu kristalliseerumisperiood on 
kalendriaasta ja arvestusperiood kuni viis aastat.  

Edukustasu makstakse ka juhul, kui Fondi tootlus on 
negatiivne, kuid ületab võrdlusaluse tootlust.  

Lisainfo tasude kohta on leitav Fondi prospektis peatükis 
„Tasud ja kulud“.  

 

Eelmiste perioodide tootlus 

Fond loodi 11.01.2021. a ja Fondi B Aktsiad lasti esmakordselt 
välja 9.12.2022. a. 

Fondi kohta puuduvad veel andmed, mis oleksid piisavad, et 
anda investoritele kasulikku teavet eelmiste perioodide 
tootluse kohta.  

Praktiline teave 

Fondi Depositoorium on Swedbank AS (registrikood 10060701). 

Fondi põhikiri ja prospekt ingliskeelsena ning aasta- või poolaastaaruanded eesti- ja ingliskeelsena on tasuta kättesaadavad 
Fondivalitseja kodulehel aadressil https://avaron.ee/dokumendid/ või Fondivalitsejalt. 

Teavet Fondivalitseja tasustamispõhimõtete, s.h tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjelduse, tasu ja hüvitise määramise eest 
vastutavate isikute kohta leiab Fondivalitseja veebilehelt https://avaron.ee/. Investori taotluse korral tehakse Fondivalitseja 
tasustamispoliitika paberkandjal tasuta kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas. 

Fondivalitseja on delegeerinud Fondi vara ja aktsia puhasväärtuse arvutamise ning aktsia tagasivõtmis- ja väljalasehinna 
arvutamise Swedbank AS-ile (reg nr 10060701), mis arvutab nimetatud väärtused vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta 
sellele järgneval pangapäeval hiljemalt kell 16.30. Fondivalitseja kontrollib arvutused ning avaldab aktsia puhasväärtuse, 
tagasivõtmis- ja väljalaskehinna info oma veebilehel www.avaron.ee.   

Kui aktsionär on maksukohustuslane, võib aktsiatelt teenitud tulu kuuluda tulumaksuga maksustamisele. Fondivalitseja 
aktsiatelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea ning saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on 
investori kohustuseks. Investorile kohalduv maksusüsteem sõltub investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest 
asjaoludest. Soovitame igal investoril nõu pidada asjatundliku maksunõustajaga. 

AS Avaron Asset Management võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, 
mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas prospektiga. 

 

Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond ja  AS Avaron Asset Management on registreeritud Eesti Vabariigis ning nende 
tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. 

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne seisuga 9. detsember 2022. 

https://avaron.ee/dokumendid/
https://avaron.ee/
http://www.avaron.ee/


 
Investorile esitatav põhiteave 

Käesolevas dokumendis esitatakse investorile esitatav põhiteave Fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Kõnealuse teabe esitamine on seadusega ette 
nähtud, et aidata Teil mõista küsimusi ja riske, mis on seotud Fondi investeerimisega. Soovitav on käesolev dokument läbi lugeda, sest see aitab Teil teha 
teadlikku otsust investeerimise kohta. 

B Aktsia, Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond  
ISIN: EE3600001780 
Fondi juhib AS Avaron Asset Management (edaspidi nimetatud ka Fondivalitseja või Avaron) 

Eesmärgid ja investeerimispoliitika 
Fond on UCITS fond, mis investeerib vabalt kaubeldavatesse 
väärtpaberitesse, hajutades investeerimise riski ja 
võimaldades oma aktsionäridel osa saada varade haldamise 
tulemustest. Fondi investeerimispoliitika ja 
investeerimispiirangud on täpsemalt kajastatud Fondi 
prospektis. 

Fondi eesmärk on vara väärtuse pikaajaline kasv läbi 
investeeringute peamiselt Areneva Euroopa (va Venemaa) 
regiooni väikese ja keskmise suurusega börsiettevõtetesse. 
Selle regiooni riikide reguleeritud väärtpaberiturgudel 
domineerivad peamiselt riigi kontrolli all olevad äriühingud ja 
pangad. Fondis piiratakse nimetatud segmenti kuuluvatesse 
aktsiatesse investeerimist ning pigem keskendutakse 
erasektorisse kuuluvate ettevõtete aktsiatele. Fond järgib 
väärtusinvesteerimise filosoofiat. Eesmärk on investeerida 
börsiettevõtetesse, millel Avaroni investeerimismeeskonna 
arvates on parim tõusupotentsiaal ja riski-tulu suhe. 
Investeeringute valikul hinnatakse muuhulgas ka ettevõtte 
juhtkonna kvaliteeti, vastutustundliku investeerimise 
põhimõtteid, aktsia likviidsust ja valuuta oodatud liikumist 
euro suhtes. Samuti järgib Avaron ÜRO Vastutustundliku 
Investeerimise põhimõtteid. Fondi eesmärk on pakkuda 
investorile regiooni aktsiaturgudest paremat tootlust. 

Fondivalitseja investeerib nii alahinnatud, kõrget dividendi 
pakkuvatesse kui ka kasvule orienteeritud ettevõtetesse. 

 

Vähemalt 60% Fondi vara puhasväärtusest investeeritakse 
ettevõtetesse, mille turu kapitalisatsioon jääb alla 3 miljardi 
euro. Riigi kontrolli all olevatesse ettevõtetesse 
investeeritakse kuni 20% ja pangandussektorisse samuti kuni 
20% Fondi vara puhasväärtusest. Areneva Euroopa (va 
Venemaa) regiooni kõrval võib Fond investeerida kuni 20% 
varadest ka Ukraina, Gruusia ja CIS riikide reguleeritud 
väärtpaberiturul noteeritud instrumentidesse. Fondivalitseja 
otsustab Fondi vara paigutamise erinevatesse riikidesse ja 
sektoritesse Fondi juhtimise aktiivse strateegia raames. 

Lisaks aktsiainstrumentidele võib Fond vahel vara 
investeerida ka muudesse väärtpaberitesse, sealhulgas 
ettevõtete-, valitsuste- ja vahetusvõlakirjadesse ning 
krediidiasutuste hoiustesse.  

Fondi vara arvel võib tuletisinstrumentidega tehinguid teha 
üksnes valuutariski maandamise eesmärgil. Fondil ei ole 
lubatud investeerimise eesmärgil kasutada 
finantsvõimendust ega võtta laenu. 

Aktsiaid lastakse välja igal pangapäeval ja võetakse tagasi 
kord kuus. Fondi investeeringutelt teenitavat tulu ei maksta 
aktsionäridele välja, vaid see reinvesteeritakse. Aktsionäri 
kasum või kahjum investeeringult kajastub aktsia 
puhasväärtuse muutuses. 

Soovitus: Fond ei pruugi sobida investorile, kes kavatseb 
oma raha välja võtta 5 aasta jooksul. 

Riski ja tootluse profiil
 

 

 

Riski ja tootluse näitaja illustreerib seost riski ja võimaliku 
tulu vahel Fondi investeerimise korral. Mida kõrgemal on see 
näitaja, seda suurem on võimalik tootlus, aga seda suurem on 
ka risk raha kaotada. Kõige madalam riski ja tootluse näitaja 
ei tähenda, et investeering on riskivaba. Fondi riski- ja 
tootluskategooria püsimine ei ole tagatud ja see võib aja 
jooksul muutuda. 

Fond alustas tegevust 9.12.2022. a ja ei oma seetõttu veel 
piisavalt andmeid ajaloolise tootluse kohta. Ülaltoodud Fondi 
riski kategooria on arvutatud jäljendava portfelli mudelil ja 
see simuleerib prognoositavat volatiilsust. Kasutatud 
ajaloolised andmed ei pruugi väljendada Fondi tulevast 
riskiprofiili. 

Fondi riskitase on kõrge, sest Fondi vara investeeritakse 
peamiselt arenevate turgude aktsiatesse, mis võivad olla 

vähemlikviidsed. Aktsionärile ei ole Fondi paigutatud 
rahasumma väärtuse säilimine ega kasvamine garanteeritud. 
Fondi investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis 
võivad tulemit negatiivselt mõjutada ning mis ei kajastu riski- 
ja tootluskategooria näitajas.  

Arenevate turgude risk – Fondi vara investeeritakse täies 
ulatuses areneva Euroopa, va Venemaa regiooni riikidesse, 
kus võib esineda õiguslikku, sotsiaalset, poliitilist ja 
majanduslikku ebastabiilsust, suuri valuutakursside 
kõikumisi, turgude väiksemat likviidsust ning kõrgemat 
volatiilsust. 

Väikese või keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetesse 
investeerimise risk – väikese või keskmise kapitalisatsiooniga 
ettevõtete aktsiad, kuhu Fondi vara 60% ulatuses 
investeeritakse, on võrreldes suuremate ettevõtete 
aktsiatega piiratud likviidsusega ja nende hinnad võivad 
rohkem kõikuda. Selliste ettevõtete aktsiatesse 
investeerimise risk ja seotud tehingutasud on kõrgemad. 

Madalam risk 

Üldjuhul madalam tootlus Üldjuhul kõrgem tootlus 

Kõrgem risk 

1 2 3 4 5 6 7 



 

Valuutarisk – Fond investeerib valuutadesse, mis on muud, 
kui Fondi baasvaluuta (euro) ning valuutakursid võivad 
oluliselt euro suhtes kõikuda.  

Likviidsusrisk – risk, et Fondi varasid ei õnnestu soovitud ajal 
ja soovitud hinnaga müüa. 

Põhjalikum ülevaade riskidest, mis üldiselt võivad mõjutada 
Fondi tehtud investeeringu tootlust, on välja toodud Fondi 
prospekti peatükis „Riskid“.

Tasud 

Fondist ja investorilt võetavaid tasusid kasutatakse Fondi tegevuskulude, sealhulgas turundus- ja turustuskulude katmiseks. 
Tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud 

Sisenemistasu Ei ole 

Väljumistasu Ei ole 

Iga aasta kohta Fondist võetavad tasud 

Jooksvad tasud 1,62 % 

Teatavatel tingimustel Fondist võetavad tasud 

Edukustasu Ei ole 

Jooksvate tasude näitaja on kalendriaasta kulude prognoos. 
Näitaja hõlmab valitsemistasu, depootasu, registripidamise 
tasu, Fondi raamatupidamise ja administreerimise tasu ning 
auditeerimisega seotud kulude prognoosi. Näitaja võib 
aastate lõikes erineda. See näitaja ei sisalda tehingukulusid.  

Lisainfo tasude kohta on leitav Fondi prospektis peatükis 
„Tasud ja kulud“. 

 

Eelmiste perioodide tootlus 

Fond loodi 11.01.2021. a ja Fondi B Aktsiad lasti esmakordselt 
välja 9.12.2022. a. 

Fondi kohta puuduvad veel andmed, mis oleksid piisavad, et 
anda investoritele kasulikku teavet eelmiste perioodide 
tootluse kohta. 

Praktiline teave 

Fondi Depositoorium on Swedbank AS (registrikood 10060701). 

Fondi põhikiri ja prospekt ingliskeelsena ning aasta- või poolaastaaruanded eesti- ja ingliskeelsena on tasuta kättesaadavad 
Fondivalitseja kodulehel aadressil https://avaron.ee/dokumendid/ või Fondivalitsejalt. 

Teavet Fondivalitseja tasustamispõhimõtete, s.h tasu ja hüvitiste arvutamise viisi kirjelduse, tasu ja hüvitise määramise eest 
vastutavate isikute kohta leiab Fondivalitseja veebilehelt https://avaron.ee/. Investori taotluse korral tehakse Fondivalitseja 
tasustamispoliitika paberkandjal tasuta kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas. 

Fondivalitseja on delegeerinud Fondi vara ja aktsia puhasväärtuse arvutamise ning aktsia tagasivõtmis- ja väljalasehinna 
arvutamise Swedbank AS-ile (reg nr 10060701), mis arvutab nimetatud väärtused vähemalt üks kord iga pangapäeva kohta 
sellele järgneval pangapäeval hiljemalt kell 16.30. Fondivalitseja kontrollib arvutused ning avaldab aktsia puhasväärtuse, 
tagasivõtmis- ja väljalaskehinna info oma veebilehel www.avaron.ee.   

Kui aktsionär on maksukohustuslane, võib aktsiatelt teenitud tulu kuuluda tulumaksuga maksustamisele. Fondivalitseja 
aktsiatelt teenitud tulult tulumaksu kinni ei pea ning saadud tulu deklareerimine maksuperioodi tuludeklaratsioonis on 
investori kohustuseks. Investorile kohalduv maksusüsteem sõltub investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest 
asjaoludest. Soovitame igal investoril nõu pidada asjatundliku maksunõustajaga. 

AS Avaron Asset Management võidakse vastutusele võtta ainult käesolevas dokumendis esitatud selliste märkuste alusel, 
mis on eksitavad, ebatäpsed või ei ole kooskõlas prospektiga. 

 

Avaron Areneva Euroopa Väikeettevõtete Fond ja AS Avaron Asset Management on registreeritud Eesti Vabariigis ning nende 
tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. 

Käesolev investorile esitatav põhiteave on täpne seisuga 9. detsember 2022. 

https://avaron.ee/dokumendid/
https://avaron.ee/
http://www.avaron.ee/

