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Miten SijoituSrahaSto 
titanium KaSvuoSinKo eroaa 
muista osakerahastoista?

SIJOITUSFILOSOFIA Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko sijoittaa 
varansa laadukkaiden, kansainvälisten, kasvavaa osinkoa maksavien 
yhtiöiden osakkeisiin. Osakevalinnan perusteena käytetään yhtiöiden 
pitkän aikavälin näyttöjä menestyksekkäästä liiketoiminnan 
kasvattamisesta maltillisella riskillä yli taloussyklin. 

Rahaston sijoituskohteiksi valitaan yhtiöitä, joilla on pitkä kasvavan 
tuloksen ja kasvavien osinkojen historia, hyvä kannattavuus ja maltillinen 
määrä velkaa. Tällaiset yhtiöt ovat hyvin johdettuja ja niillä on usein jokin 
kestävä kilpailuetu verrattuna muihin saman alan yhtiöihin. 



Pitkän aikavälin arvonnousu pyritään varmistamaan sijoittamalla yhtiöihin, joiden liiketoiminnan arvo 
sekä liiketulos ja osingot kasvavat mahdollisimman suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa. 
Tällaiset yhtiöt toimivat tyypillisesti vakailla toimialoilla, kuten terveydenhuolto ja päivittäistavarat, 
eivätkä siten ole kovin herkkiä talouden suhdannevaihteluille.

Rahaston tavoitteena on keskimääräistä pienempi arvonvaihtelu. Lisäksi tavoitteena on löytää 
kohdeyhtiöitä, jotka kestävät talouden laskusuhdanteita keskimääräistä paremmin. 
Hyvät yhtiöt pidetään salkussa pitkään ja turhaa kaupankäyntiä vältetään.

  MIKSI
  SIJOITTAA   
  RAHASTOON?

•  Pitkälle jalostettu ja toimivaksi 
 havaittu sijoitusfilosofia

•  Konservatiivinen sijoituspolitiikka

•  Tarkka yhtiöiden valinta-
 menetelmä, joten riski sijoittaa 
 huonoon yhtiöön alhainen

•  Pyritään saavuttamaan 
 markkinoita korkeampi pitkän 
 aikavälin riskikorjattu tuotto

•  Ei spekuloida, ei treidata

•  Vakavarainen kotimainen 
 kumppani
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TITANIUM on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin 
ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoito-
palveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, 
ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman 
konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. Titanium osti elokuussa 
2018 Investium-yhtiöt, joiden liiketoimintaan kuuluvat Investium-rahastot, 
arvopaperinvälitys, sijoitusneuvonta, vakuutusasiamiestoiminta, henki- ja 
vahinkovakuutusmeklaritoiminta sekä lakiasiaintoimisto. 

Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä 
First North Finland -markkinapaikalla.  www.titanium.fi

Titanium Rahastoyhtiö Oy  Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki   Y-tunnus: 2288804-7

tämä materiaali on luottamuksellinen ja se suunnataan sellaisille sijoittajille, joiden uskotaan olevan kiinnostuneita rahastosta tai varainhoitopalvelusta. materiaalin sisältöä ei tule pitää 
juridisena, taloudellisena tai muunakaan ohjeena, suosituksena tai kehotuksena. materiaalissa esitettyjen tietojen on tarkoitus vain ja ainoastaan helpottaa sijoituspäätöksen tekemistä. 
Sijoittajien tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja ottaa selvää sijoituspäätöksensä sisältäviin juridisiin, verotuksellisiin, taloudellisiin sekä muihin riskeihin sekä ymmärtää sijoituspäätöksen 
tekemiseen liittyvät seikat. Sijoittajan tulee omaa sijoituspäätöstä  tehdessään hankkia itse riittävästi informaatiota omilta asiantuntijoiltaan. materiaalia ei ole laadittu ottaen huomioon 
kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta. materiaalia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. materiaalin sisältö edustaa titanium rahastoyhtiön 
näkemystä ja arvioita julkaisuhetkellä ja tiedot on annettu tiivistetyssä ja epätäydellisessä muodossa. vaikka pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman oikeita tietoja rahastoyhtiö ei voi taata 
esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita materiaalin tai siinä 
esitettyjen tietojen käyttö voi aiheuttaa. historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko 
sijoitettua pääomaa takaisin. Sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja sääntöihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
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info@titanium.fi
www.titanium.fi
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