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FIM INVESTERINGSTJÄNSTER AB 
VIKTIG INFORMATION

MATERIALET ÄR UTFORMAT AV

 – FIM Investeringstjänster Ab (FO-nummer 1771007-6), (nedan ”FIM”). Huvudbransch: tillhandahållandet av investerings-
tjänster och andra till dessa nära anslutna tjänster. Dessutom utför bolaget investeringsanalyser.

 – Adress: Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors, FIM Kundservice tfn (09) 6134 6250, www.fim.com.
 – Bolaget är infört i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och bolaget har beviljats ett tillstånd 
enlig t lagen om investeringstjänster samt rätten att tillhandahålla investeringstjänster enligt lagen om investeringstjänster.

 – Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssival-
vonta.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transak-
tioner gällande enskilda finansiella instrument.  
 
FIM ansvarar inte för åtgärder som har vidtagits på basen av detta material. Det finns alltid en ekonomisk risk förknippad 
med placeringsverksamhet och kunden ansvarar själv för de ekonomiska resultaten av sina placeringsbeslut och den effekt 
de har på hans/hennes beskattning. Man kan bli utan avkastning och till och med förlora det placerade kapitalet.  
 
Det finansiella instrumentets historiska utveckling är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Kunden bör noggrant 
bekanta sig med investeringsmarknaden och olika placeringsalternativ innan ett placeringsbeslut fattas. Kunden bör vid 
behov anlita sin beskattningsexpert eller konsultera en annan expert på affärsverksamhet eller placeringsservice. Ytterligare 
information om skattefrågor finns även på sidorna www.skatt.fi.  
 
Detta material utgör inte någon placeringsanalys i enlighet med värdepappersmarknadslagen utan det är marknadsförings-
material från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanaly-
sens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller 
investeringsrådgivning i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens 
ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän 
information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som 
marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.  
 
Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt 
konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på adres-
sen www.fim.com. Kunden uppmanas att noggrant läsa igenom dessa uppgifter innan ett placeringsbeslut fattas.  
 
Detta material är avsett endast för privat bruk. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat 
sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till 
detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.  
 
Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar 
som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar. Lagar och myn-
dighetsbestämmelser i andra länder kan också begränsa distributionen av materialet.  
 
Telefonsamtal med en representant för FIM kan bandas och det bandade materialet kan användas då man utreder eventuel-
la meningsskiljaktigheter. 


