
NORDEA-RAHASTOT  YHTEISET SÄÄNNÖT 
   
 

 
Rahaston voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 26.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 4.4.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat muita  
Nordea Funds Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja paitsi syöttörahastoja sekä listattuja UCITS ETF -rahastoja, joille vahvistetaan omat säännöt.  
 

 
NORDEA FUNDS OY 

Keskuskatu 3 A, 00020 NORDEA 
www.nordea.fi/rahasto 

 

1 (3) 

6 § Rahastoyhtiö 
Rahaston hallinnosta vastaa Nordea Funds Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Ra-
hastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa 
koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oi-
keuksia. 
 

7 § Asiamiehen käyttö 
Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Virallisessa ra-
hastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asia-
miestä. 
 

8 § Säilytysyhteisö 
Rahaston säilytysyhteisö on J.P. Morgan Europe Limited, Helsingin sivuliike 
(jäljempänä Säilytysyhteisö). 
 

9 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet 
Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä Rahaston kaikista rahasto-
osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot rahasto-osuudenomistajan 
pyynnöstä. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus 
muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta. Ra-
hasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuu-
teen Rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien 
suhteelliset arvot. 
 
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan 
toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahaston eri osuussarjojen merkin-
täedellytykset voivat erota toisistaan merkintäsumman, markkina-alueen (valtio) 
taikka Nordea-konserniin liittyvän kokonaisasiakkuuden ja työsuhteen perus-
teella. Näiden lisäksi, mikäli rahasto-osuudenomistaja on tehnyt sopimuksen si-
dotusta pitkäaikaissäästämisestä ja varat sijoitetaan sen nojalla rahasto-
osuuksiin, voidaan käyttää erityistä PS-osuussarjaa.  
 
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa voi olla myös osuussarjoja, 
joiden korko- ja/tai valuuttariski on rajattu. Tällaisia osuussarjoja voidaan avata 
Rahastoon markkinatilanteen tai kysynnän mukaan. 
 
Mikäli markkinatilanne muuttuu siten, ettei korko- ja/tai valuuttariskisuojaukselle 
ole Rahastoyhtiön näkemyksen mukaan enää tarvetta tai korko- ja/tai valuutta-
riskisuojatulle osuussarjalle ei ole enää kysyntää tai korko- ja/tai valuuttaris-
kisuojatussa osuussarjassa oleva pääoma laskee kustannuksiin lähden liian al-
haiseksi, voidaan korko- ja/tai valuuttariskisuojattu osuussarja Rahastoyhtiön 
hallituksen päätöksellä muuntaa Rahaston toiseksi, korko- ja/tai valuuttaris-
kisuojaamattomaksi osuussarjaksi. Tällaisesta osuussarjamuunnosta ilmoite-
taan osuudenomistajille etukäteen. 
 
Rahastoyhtiön hallitus niin ikään päättää liikkeeseen laskettavien korko- ja/tai 
valuuttariskiltään poikkeavien osuussarjojen osuuksien tarkemmista merkintä-
edellytyksistä. Nämä merkintäedellytykset määritellään kulloinkin voimassa ole-
vassa virallisessa rahastoesitteessä. Esitteessä on myös luettelo rahastoista, 
joissa on korko- tai valuuttariskiltään poikkeavia osuussarjoja. 
 
Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia 
(osuuslajit). Merkittävissä olevat osuuslajit/-sarjat on mainittu kulloinkin voimas-
sa olevassa virallisessa rahastoesitteessä. Rahasto-osuudenomistaja voi vaih-
taa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin.  
 
Jos rahasto-osuudenomistajan omistus yksittäisessä rahasto-osuussarjassa 
nousee omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen seurauksena yli 
toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa ra-
hasto-osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-
osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä 
vastaa. Jos rahasto-osuudenomistajan omistus yksittäisessä rahasto-osuussar-
jassa laskee omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen seurauksena alle 
kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän, on Rahasto-
yhtiöllä oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka 
minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa.  
 
Jos rahasto-osuudenomistaja on merkinnyt tietylle markkina-alueelle suunnat-
tua osuussarjaa, rahasto-osuudenomistajan omistus voidaan muuntaa koske-
maan vain toista samalle markkina-alueelle suunnattua osuussarjaa yllä maini-
tuin edellytyksin. Rahasto-osuudenomistajan asuinpaikan muutos ei oikeuta 
osuussarjan vaihtamiseen.  
 
Jos rahasto-osuudenomistajan Nordea-konserniin liittyvä kokonaisasiakkuus 
kasvaa omistusaikana, Rahastoyhtiö voi muuntaa rahasto-osuudenomistajan 
pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, johon asiakkaan 
kokonaisasiakkuus muuntohetkellä oikeuttaa. Muunto-oikeutta osuussarjasta 
toiseen ei ole sijoitettaessa PS-osuussarjaan. Jos rahasto-osuudenomistajan 
kokonaisasiakkuus pienenee omistusaikana, on Rahastoyhtiöllä oikeus muun-
taa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jota rahasto-osuudenomista-
jan kokonaisasiakkuus muuntohetkellä vastaa. 
 

Rahastoyhtiö antaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. PS-
osuussarjasta osuudenomistajalla ei ole mahdollisuutta saada osuustodistusta 
hallintaansa. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia ja 
voidaan antaa vain nimetylle rahasto-osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oi-
keus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevassa virallises-
sa rahastoesitteessä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toi-
mittamisesta. 
 

10 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 
Rahasto-osuuden merkintähintaa määritettäessä Rahastoyhtiö lisää rahasto-
osuuden päivän arvoon enintään yhden (1) prosentin rahasto-osuuden arvosta 
korvauksena Rahastoyhtiön kuluista (merkintäpalkkio) 
 
Rahasto-osuuden lunastushintaa määritettäessä Rahastoyhtiö vähentää rahasto-
osuuden päivän arvosta enintään yhden (1) prosentin korvauksena Rahastoyhtiön 
kuluista (lunastuspalkkio). 
 
Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkion määristä se-
kä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kul-
loinkin voimassa olevassa virallisessa rahastoesitteessä. 
 

11 § Rahaston sijoitusten arvostaminen 
Rahastoyhtiö laskee rahaston sijoitusten arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin 
talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna.  
 
Rahastoyhtiö ei kuitenkaan laske rahaston sijoituksille arvoa sellaisina suomalaisi-
na pankkipäivinä, jolloin yli 50 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina ei-
kä markkinahintoja ole saatavilla. Lisätietoja ulkomaisista pankkivapaista on saa-
tavilla Internetissä osoitteessa www.nordea.fi/rahasto. 
 
Edellä olevasta pääsäännöstä poiketen Rahastoyhtiö laskee Takuuturvarahastoil-
le arvon vain kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat Suomessa ja Option 
vastapuolen ja suojausinstrumentin vastaanottajan, liikkeeseenlaskijan tai hallin-
noivan yhtiön kotimaassa yleisesti avoinna. Muille pääomasuojatuille rahastoille 
Rahastoyhtiö laskee arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat yleisesti 
avoinna Suomessa ja Option vastapuolen kotimaassa.  
 
Rahaston sijoitusten arvo ja rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan Suomessa euroina. 
Muissa maissa, joissa Rahastoa markkinoidaan, ilmoitetaan rahasto-osuuden vas-
ta-arvo niissä valuutoissa, joita kulloinkin voimassa olevan virallisen rahasto-
esitteen mukaan käytetään kyseisissä maissa tehdyissä merkinnöissä ja lunas-
tuksissa. Vasta-arvo lasketaan saman valuuttakurssin mukaan kuin Rahaston 
omaisuuden arvo. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan eu-
roiksi kansainvälisten valuuttapankkien viimeisten valuuttanoteerausten keskihin-
toihin. 
 
Rahaston varat arvostetaan niiden markkina-arvoon. 
 
Rahaston sijoitusten arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston 
velat.  
 
Arvostusajankohta 
Arvostusajankohta on kello 17.00 Suomen aikaa.  
 
Niin sanotun viivästetyn Takuuturva-rahaston sekä niin sanotun viivästetyn pää-
omasuojatun rahaston arvostusajankohta on kello 10.00 Suomen aikaa edellisen 
kaupankäyntipäivän kello 17.00 saatavilla oleviin arvoihin. 
 
Arvo lasketaan arvostusajankohdan jälkeen. 
 
Talletukset 
Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko. 
 
Rahamarkkinavälineet ja muut korkoa tuottavat arvopaperit 
Rahamarkkinavälineet arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvos-
tusperiaatteiden mukaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen os-
tonoteerausten mukaan tai ellei rahamarkkinavälineelle saada markkinainformaa-
tiojärjestelmien välityksellä luotettavaa arvoa, arvostetaan se jäljellä olevaa juok-
suaikaa lähinnä vastaavan ajanjakson euribor tai sitä vastaavaan -korkoon, johon 
lisätään arvopaperikohtainen riskilisä. 
 
Joukkolainat arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaat-
teiden mukaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteera-
usten mukaan tai ellei joukkolainalle saada markkinainformaatiojärjestelmien väli-
tyksellä luotettavaa arvoa, arvostetaan se jäljellä olevaa juoksuaikaa lähinnä vas-
taavan ajanjakson korkoon, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisä. 
 
Riskilisä voi olla positiivinen tai negatiivinen. Riskilisä määritellään arvopaperikoh-
taisesti ja sen laskemisessa käytetään Nordea konsernin ulkopuolisia tietolähteitä. 
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Osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit 
Osakkeet sekä osakesidonnaiset arvopaperit arvostetaan viimeisimpään arvos-
tusajankohtaa edeltävään kaupankäyntikurssiin.  
 
Päivän kaupankäyntikurssin puuttuessa arvostus suoritetaan viimeisimpään os-
totarjouskurssiin. Ellei osakkeelle tai osakesidonnaiselle arvopaperille ole saa-
tavilla markkina-arvoa, arvostetaan se Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien 
arvostusperiaatteiden mukaan. 
 
Sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet 
Rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyritysten osuuksien markkina-arvona käyte-
tään niiden julkaistuja arvoja. Mikäli osuuden arvoa ei ole saatu, käytetään ky-
seisen osuuden viimeistä saatavilla olevaa arvoa. 
 
Strukturoidut rahoitusinstrumentit 
Strukturoidut rahoitusinstrumentit arvostetaan ensisijaisesti lainan järjestäjän 
antaman hinnan mukaisesti. Toissijaisesti käytetään analyyttisiä malleja hinnan 
oikeellisuuden varmistamiseksi tai muodostamiseksi.  
 
Johdannaisinstrumentit 
Vakioidut johdannaiset arvostetaan vakioitujen johdannaisten markkinoilla to-
teutuneeseen viimeisimpään kaupankäyntikurssiin. Ellei viimeisintä kaupan-
käyntikurssia ole, vakioidut johdannaiset arvostetaan perustuen parhaaseen 
markkinoilta saatavaan informaatioon Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien 
arvostusperiaatteiden mukaan.  
 
Vakioimattomat johdannaiset arvostetaan arvoon, joka saadaan Rahastoyhtiön 
hallituksen hyväksymiltä tahoilta.  
 
Ellei johdannaisinstrumenteille ole saatavilla markkina-arvoa, arvostetaan ne 
Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien arvostusperiaatteiden mukaan. 
 
Lainaus- ja takaisinostosopimukset 
Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan pääsääntöisesti niiden kohde-
etuuden markkina-arvoon. 
 
Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymät arvostusperiaatteet ovat saatavilla Inter-
netissä www.nordea.fi/rahasto sekä kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhti-
össä niiden aukioloaikoina. 
 

12 § Luoton ottaminen sijoitusrahastotoimintaa varten 
Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikai-
seen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa 
enintään 10 % Rahaston varoista. 
 

13 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen 
Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin 
talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna.  
 
Rahastoyhtiö ei kuitenkaan laske rahasto-osuudelle arvoa sellaisina suomalai-
sina pankkipäivinä, jolloin yli 50 % rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina 
eikä markkinahintoja ole saatavilla. Lisätietoja ulkomaisista pankkivapaista on 
saatavilla Internetissä osoitteessa www.nordea.fi/rahasto. Rahasto-osuuden 
viimeisin arvo on saatavilla Internetissä www.nordea.fi/rahasto tai 
www.nordea.se/no/dk sekä kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä nii-
den aukioloaikoina. 
 
Edellä mainitusta pääsäännöstä poiketen Rahastoyhtiö laskee Takuuturvara-
hastojen osuuksille arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin pankit ovat Suo-
messa ja Option vastapuolen ja suojausinstrumentin vastaanottajan, liikkee-
seenlaskijan tai hallinnoivan yhtiön kotimaassa yleisesti avoinna. Muille pää-
omasuojattujen rahastojen osuuksille Rahastoyhtiö laskee arvon kunakin sellai-
sena päivänä, jolloin pankit ovat yleisesti avoinna Suomessa ja Option vasta-
puolen kotimaassa. Rahasto-osuuden viimeisin arvo sekä tieto niistä päivistä, 
jolloin Rahaston arvoa ei lasketa, on saatavilla Internetissä 
www.nordea.fi/rahasto tai www.nordea.se/no/dk sekä kaikissa merkintäpaikois-
sa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. 
 
Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta-ar-
vaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taik-
ka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuu-
denomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. 
Rahastoyhtiön on ilmoitettava tästä päätöksestä välittömästi Finanssivalvonnal-
le. 
 
Niissä rahastoissa, joissa on käytössä joustava hinnoittelumenetelmä, rahasto-
osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella ylöspäin, jos rahastossa on netto-
merkintöjä. Tällöin rahasto-osuuden arvo nousee. Nettolunastustilanteessa ra-
hasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella alaspäin, jolloin rahasto-
osuuden arvo laskee. 
 
Joustavan hinnoittelumenetelmän vaikutus rahasto-osuuden arvoon on rahas-
tokohtaisissa säännöissä määritellyn oikaisukertoimen suuruinen. 
 

Rahastoyhtiöllä on käytössään kaksi erilaista rahasto-osuuden arvon laskentajär-
jestelmää ja sen vuoksi kaksi teknisesti toisistaan poikkeavaa arvonlaskentame-
netelmää. Virallisessa rahastoesitteessä kerrotaan kumpaa alla kuvatuista lasken-
tamenetelmistä rahastokohtaisesti sovelletaan. 
 
a) Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-
osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan 
huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet ja erisuuruiset hallinnointi-
palkkiot.  
 
Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omista-
jille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien 
arvojen välistä suhdelukua saman osuussarjan sisällä.  
 
Suhdeluku (suhdeluku A) määräytyy tuotonjakopäätöksen jälkeen, tuoton ir-
toamispäivänä, jakamalla tuotto-osuuden arvo (ilman maksettavaa tuottoa) kas-
vuosuuden arvolla.  
 
Tätä suhdelukua käytetään seuraavaan tuoton irtoamispäivään asti. Kunkin 
osuussarjan laskennallinen osuusmäärä on kasvuosuuksien ja suhdeluvulla ker-
rottujen tuotto-osuuksien yhteenlaskettu lukumäärä.  
 
Yksi osuussarjoista määritellään perussarjaksi, jonka jälkeen muiden osuussarjo-
jen suhdeluvun A avulla saadut laskennalliset osuusmäärät muunnetaan perus-
sarjan osuuksiksi. Muuntaminen tapahtuu osuussarjakohtaisesti siten, että kunkin 
osuussarjan laskennallinen osuusmäärä kerrotaan päivittäin laskettavalla osuus-
sarjojen välisellä suhdeluvulla (suhdeluku B). Suhdeluku B pohjautuu perussarjan 
ja toisen osuussarjan hallinnointipalkkioiden väliseen eroon. Näin saadut osuus-
sarjojen osuusmäärät lasketaan yhteen, jolloin saadaan Rahaston laskennallinen 
kokonaisosuusmäärä. 
 
Perussarjan kasvuosuuden arvo saadaan jakamalla Rahaston arvo Rahaston las-
kennallisella kokonaisosuusmäärällä. Muiden osuussarjojen kasvuosuuksien arvo 
lasketaan kertomalla perussarjan kasvuosuuden arvo osuussarjakohtaisella suh-
deluku B:llä. 
 
Tuotto-osuudet lasketaan osuussarjoittain kertomalla kunkin sarjan kasvuosuuden 
arvo kyseisen sarjan suhdeluku A:lla. 
 
b) Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-
osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto-osuussarjojen arvossa otetaan 
huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet ja erisuuruiset hallinnointi-
palkkiot sekä osuussarjan suojaukseen käytettävät instrumentit.  
 
Rahastossa voi olla eri osuussarjoja. Jokaiselle osuussarjalle lasketaan sarjakoh-
tainen kokonaisarvo. Osuussarjakohtainen rahasto-osuuden arvo lasketaan jaka-
malla osuus-sarjan kokonaisarvo sarjan kokonaisosuusmäärällä. 
 
Osuussarjakohtainen päivittäinen kokonaisarvo lasketaan lisäämällä edellisen ar-
vonlaskentapäivän kokonaisarvoon merkinnöistä ja lunastuksista sekä tuoton-
maksusta tulleet pääomamuutokset ja omaisuuden tulosmuutos edellisestä päi-
västä. Osuussarjakohtaisten omaisuuden tulosmuutos lisätään kokonaisarvoon 
kokonaisuudessaan, kun taas sijoitusrahaston omaisuuden tulosmuutos lisätään 
kokonaisarvoon osuussarjan omistussuhteen mukaisesti. 
 
Omistussuhde määritetään aina kun rahaston ja rahasto-osuuden arvo lasketaan. 
Omistussuhdetta käytetään laskettaessa osuussarjojen suhteellista osuutta sijoi-
tusrahaston tulosmuutoksesta. 
 
Omistussuhteen laskennan pohjana on luku, jonka määrittämisen lähtökohta on 
edellisen arvonlaskentapäivän osuussarjan osuus sijoitusrahaston arvosta. Lu-
kuun vaikuttavat lisäksi osuussarjaan tehtyjen merkintöjen, lunastusten ja tuoton-
maksun pääomamuutokset sekä osuussarjan ja sijoitusrahaston välillä siirtyvät 
velat, saamiset ja maksut. Yksittäisen osuussarjan omistussuhde määritetään ja-
kamalla yksittäisen osuussarjan luku kaikkien sijoitusrahastossa olevien osuussar-
jojen samalla peri-aatteella määritetyillä, yhteenlasketuilla luvuilla. 
 

14 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi 
Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Rahaston tilinpäätös julkais-
taan vuosikertomuksen yhteydessä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päät-
tymisestä. 
 

15 § Rahasto-osuudenomistajien kokous 
Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahasto-
yhtiön hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. 
 
Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja taikka rahasto-osuuden 
omistajat, joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liik-
keellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten.  
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Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin 
seuraavat asiat: 
 

1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkir-
janpitäjän; 

2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo; 
3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa; 
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
5. esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Ra-

hastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset; 
6. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuuden-

omistajien edustaja Rahastoyhtiön hallitukseen sekä Rahastoyhtiölle ti-
lintarkastaja ja tälle varamies; 

7. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuuden-
omistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko 
omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, on rahasto-osuudenomistajalla ko-
kouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten-
enemmistöllä. Vaaleissa tulee valituiksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. 
 
Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuuden-
omistajien kokouksessa ja käyttää kokouksessa avustajaa. 
 
Mikäli rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään useammalle rahastoyhtiön 
hallinnoimalle rahastolle samanaikaisesti, kokouksesta voidaan laatia kaikille ra-
hastoille yhteinen pöytäkirja. 
 

16 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen 
Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. 
Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä 
suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä Suomessa ilmestyvässä valta-
kunnallisessa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava aikaisintaan neljä ja vii-
meistään kaksi viikkoa ennen kokousta. 
 
Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua rahasto-osuudenomista-
jien kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitulla ta-
valla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä. 
 
Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle 
kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekis-
teröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityk-
sen. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä 
kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen 
perusteella. 
 
Muut ilmoitukset toimitetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille rahasto-osuu-
denomistajille kirjallisesti tai ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä 
suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä Suomessa ilmestyvässä valta-
kunnallisessa sanomalehdessä. 
 

17 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus 
Rahaston virallinen rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahas-
ton ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin 
tavoin.  Puolivuotiskatsaus laaditaan kesäkuun lopun tilanteesta. 
 
Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden 
päättymisestä lukien ja Rahaston sekä Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.  
 
Rahaston vuosikertomus, puolivuotiskatsaus, virallinen rahastoesite sekä avaintie-
toesite ovat yleisön nähtävillä ja saatavilla Internetissä www.nordea.fi/rahasto tai 
www.nordea.se/no/dk sekä kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden 
aukioloaikoina. Rahastoyhtiön vuosikertomus ovat saatavilla Rahastoyhtiössä sen 
aukioloaikoina. Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan myös pyynnöstä veloituksetta 
rahasto-osuudenomistajalle. 
 

18 § Rahaston sääntöjen muuttaminen 
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen 
muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muu-
tos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut 
muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon, ellei Finans-
sivalvonta toisin määrää. Muutosten katsotaan tulevan rahasto-osuudenomistajien 
tietoon viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai 
sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä 
ruotsinkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty ra-
hasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä vies-
tintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia rahasto-
osuudenomistajia. 
 

19 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen  
Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien merkinnät ja lunastukset, jos 
markkinapaikka, jota voidaan Rahaston sijoituspolitiikan mukaan pitää päämarkki-
napaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä 
on sanotulla markkinalla rajoitettu tai markkinalla ei ole saatavissa luotettavaa 
markkina- tai hintainformaatiota, tai kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä muu-
toin vaatii. 

20 § Tietojen luovuttaminen 
Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahasto-osuudenomistajia koskevia tietoja 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 

21 § Sovellettava laki  
Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. 
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