
Rahasto on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100 000 euron sijoituksen ja joil-
la katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Esityksessä annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitus-
neuvoksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälinettä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahastosta lakisääteisesti 
laadittaviin asiakirjoihin, kuten rahastosopimukseen ja avaintietoesitteeseen. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi myös menettää 
sijoittamansa pääoman.

Tämä esitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan yksityiseen ja omaan käyttöön. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Esitys ei ole 
tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat valtiossa, jonka oikeusjärjestyksen mukaan Evlin harjoittama toiminta ei ole auktorisoitu. Tätä esitystä tai sen osaa 
ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman Evlin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
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LIIKENNE 
Tiet, rautatiet,  

satamat, lentokentät

ENERGIA
Sähkön tuotanto, 
uusiutuva energia

TIETOLIIKENNE
Televerkot,  

palvelinkeskukset

SOSIAALINEN 
INFRA

Kunnalliset 
yhteishankkeet 

YHTEIS- 
KUNNALLINEN 

HUOLTO
Vesi, jäte, 

energian jakelu

• Infra on nykyisin yksi keskeisimpiä vaihtoeh-
torahastoluokkia (pääomat >950 miljardia) 
ja se on voimakkaassa kasvussa.

• Defensiivinen omaisuusluokka joka on 
toiminut hyvin läpi taloussyklien.

• Infrarahastot tarjonneet erittäin kilpailu- 
kykyisen tuoton vs. muut omaisuusluokat 
(ka.+9,0 % p.a.* net IRR**, 2005-2018 kerä-
tyt rahastot). (Lähde: Preqin, infrarahastot, 
30.6.2022). Historiallinen tuotto ei ole tae 
tulevasta tuotosta.

• Omaisuusluokan olennaisimmat riskit liit-
tyvät sijoitustoiminnan onnistumiseen ja 

yleiseen talouskehitykseen. Rahasto tai koh-
desijoituksen arvo voi alentua merkittävästi. 
Infrasijoitusten likviditeetti on heikko eikä 
niitä voi lunastaa ennenaikaisesti.

• Hyvä infrastruktuurisalkku on hyvin hajautet-
tu ja se ei korreloi muiden omaisuusluokkien 
kanssa (tehokas hajauttaja).

• Historiallisesti tarjonnut vahvaa ja ennustet-
tavaa kassavirtaa sekä inflaatiosuojaa.

• Maailmanlaajuiset infrastruktuuri-investointi-
tarpeet tuleville vuosikymmenille ovat mitta-
vat - noin 3700 miljardia dollaria vuodessa 
(lähde: McKinsey 2017). 

Miksi sijoittaa infrastruktuuri- 
omaisuusluokkaan?

MARKKINOINTIMATERIAALI



Miksi sijoittaa 
Evli Infrastructure Fund II -rahastoon?

Rahasto sijoittaa laadukkaisiin listaamattomiin 
infrayhtiöihin sijoittaviin pääomarahastoihin 
globaalisti painottaen

- vahvaa tuottohistoriaa 
- toistettavaa arvonluontimekanismia ja 
- sijoitustiimin infraosaamista.

Tuottotavoite 7-9 % p.a.* (net IRR**), josta vuosittaista 
kassavirtaa salkun rakennusvaiheen jälkeen 3-5 % p.a. 

Tehokas hajautus: strategiakohtainen, 
maantieteellinen, toimialojen välinen ja ajallinen 
hajautus 7-10:een rahaston alla olevaan infra-

rahastoon, jotka hajauttavat keskimäärin ~15 yhtiöön/ 
hankkeeseen (EIF I -rahaston tavoite yli 100 sijoitus-
kohdetta).

Integroituna vastuullisen sijoittamisen (ESG) analyysi 
ja monitorointi. Rahaston SFDR-luokittelu: Artikla 8.

Evlin 20-henkinen vaihtoehtoisten sijoitusten 
salkunhoitotiimi vastuullisena salkunhoitajana 
Richard Wanamo (KTM, OTK, CAIA), jolla 17 vuoden 
kokemus infrasijoittamisesta ja muista vaihto-
ehtoisista sijoituksista, on sijoittanut näihin yli 4 
miljardia euroa  (Lead/Co-Lead).

Rahasto jatkaa samalla sijoitusstrategialla kuin Evli Infrastructure Fund I (perustettu 2020, 155 
milj. euroa), joka on nyt menestyksekkäästi sitoutettu. Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen 
arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän kaltaisten sijoitusten arvo vaihtelee ja nykyisiin 
markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, 
millainen markkinoiden kehitys on rahaston toimikauden aikana.

Rahasto  
(AIF) Evli Infrastructure Fund II Ky Toimikausi 14 vuotta

Juridinen 
rakenne

Suomalainen kommandiittiyhtiö, 
suljettu rahasto

Sijoitus 
periodi 4 vuotta

Vaihtoehtora-
hastonhoitaja 
(AIFM)

Evli-Rahastoyhtiö Oy Tuottotavoite 7-9 % p.a. net IRR**

Maantieteelli-
nen fokus Globaali Merkintä- 

palkkio 0 %

Sijoitus- 
kohteet

Infrastruktuurisijoituksia tekevät 
pääomarahastot (primary, secondary, 
co-invest)

Minimi-  
sitoumus 100.000 euroa

Strategia Rahastojen rahasto Tavoitekoko 100-200 miljoonaa euroa

Hallinnointi-
palkkio (sijoi-
tussitoumuk-
sesta)

Sijoitussitoumus < 1.000.000: 1,0 %. Sijoitussitoumus ≥ 1.000.000: 0,90 %.  
Sijoitussitoumus ≥ 3.000.000: 0,80 %. Sijoitussitoumus ≥ 5.000.000: 0,70 %.  
Sijoitussitoumus ≥ 10.000.000: 0.60 %. Neljän vuoden jälkeen hallinnointipalkkioprosentti 
laskee 10 % vuosittain (esim. 1,0 %->0,90 %->0,81 %->0,73 %,->0,66 % jne.) 

Tuotto- 
sidonnainen 
palkkio

Kun rahasto on maksanut takaisin 1,25 x kutsutusta pääomasta, tuottosidonnainen palkkio  
7 % rahaston tuotosta (catch-up).

Listaamattomat 
infrayritykset ja 

-hankkeet

Globaali  
sijoitus-
strategia

Pääsy 
laadukkaimpiin 
infrarahastoihin

3-5 % tasainen 
vuosittainen 

kassavirta 
(valmiin salkun 

tavoite)

Tehokas  
hajautus

7-9 % tuotto - 
tavoite p.a.  

(net IRR*, 
kokonaistuotto)

* p.a. tarkoittaa vuotuista tuottoa ** Sisäinen korkokanta / internal rate of return 


