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FIM SIJOITUSPALVELUT OY 
TÄRKEÄÄ TIETOA

MATERIAALIN LAATIJA

 – FIM Sijoituspalvelut Oy (Y-tunnus 1771007-6), (jäljempänä ”FIM”). Päätoimiala: tarjota sijoituspalveluita sekä muita 
sijoituspalveluihin liittyviä oheispalveluita. Lisäksi yhtiö harjoittaa sijoitustutkimusta.

 – Yhteystiedot: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki, FIM Asiakaspalvelu puh. (09) 61346250, www.fim.com.
 – Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yhtiöllä on sijoituspalvelulain mukai-
nen toimilupa ja oikeus tarjota sijoituspalvelulain mukaisia palveluja.

 – Yhtiön toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssival-
vonta.fi).

Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusväli-
nettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. 
 
FIM ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän materiaalin perusteella. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski 
ja asiakas vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotuk-
seen. Tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi jopa menettää. 
 
Rahoitusvälineen mennyt kehitys ei välttämättä ohjaa tulevaa kehitystä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on 
syytä tutustua huolella sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakkaan tulee tarvittaessa kääntyä oman veroasi-
antuntijansa tai muun liiketoimintaa tai sijoituspalvelua konsultoivan asiantuntijan puoleen. Verotukseen liittyvistä asioista 
saa myös lisätietoa osoitteesta www.vero.fi. 
 
Tämä materiaali ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, vaan FIMin valmistamaa markkinointi-aineistoa, 
eikä tämän materiaalin valmistamiseen siten sovelleta sijoitustutkimuksen riippumattomuutta koskevia säännöksiä ja tähän 
sääntelyyn sisältyviä kaupankäyntirajoituksia. Tämän materiaalin mukaiset tiedot eivät ole myöskään arvopaperimarkkinalain 
mukaista sijoitusneuvontaa. 
 
Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen 
tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa materiaalin kohteena olevista rahoi-
tusvälineistä/markkinoista/sijoitustoiminnasta ja toimia siten materiaalin kohteena olevien rahoitusvälineiden/markkinoiden/ 
sijoitustoimenpiteiden markkinointimateriaalina. 
 
Sijoituspalvelulain edellyttämät tiedot palveluntarjoajasta, kuluttajansuojalain mukaiset, etämyyntiä koskevat tiedot sekä 
rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä koskevat kuvaukset ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Asiakasta kehotetaan tutus-
tumaan näihin tietoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 
 
Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljen-
tää tai muuten siirtää tätä ilman FIMin suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki 
muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIMille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. 
 
Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain 
laissa asetettuja rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan. 
Myös muiden maiden lait ja viranomaissääntely voivat rajoittaa materiaalin levittämistä. 
 
FIMin edustajan kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan tallentaa ja tallenteita voidaan käyttää apuna riitaisuuksien 
selvittämisessä. 


