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Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi 
rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 
 

 

Sijoitusrahasto Nordea Stable Equities UCITS ETF kasvu 

ISIN-koodi FI4000064274     

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin. 
 

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

Rahasto-osuus on julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX  

Helsingin ja Tukholman pörsseissä, joissa rahasto-osuudella voi  

käydä kauppaa kuten osakkeella. Rahaston markkinatakaajana  

toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj/Markets, Nordea Bank AB  

(publ) sekä Nordea Bank Danmark A/S. 

 

Rahastoa hoidetaan aktiivisesti käyttäen Stable Equities -sijoitus- 

prosessia, jolla pyritään etsimään yhtiöt, joilla on vakaa tuotto ja  

maltillinen arvostus. Prosessi keskittyy yhtiöihin, joilla on muun  

muassa vakaa tuloskehitys, osinko ja kassavirta. 

 

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja osakesidonnaisiin  

arvopapereihin, kuten osaketalletustodistuksiin. 

 

Rahaston varoista vähintään 90 % sijoitetaan osakemarkkinoille. 

 

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisia saavuttaak- 

seen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa.  

 

Rahasto on aktiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto, ja sillä ei  

ole vertailuindeksiä. 

 

Rahaston perusvaluutta on euro. Rahaston sijoituskohteiden tuotot,  

kuten osingot, sijoitetaan uudelleen. Rahastossa on ainoastaan kas- 

vuosuuksia. 

 

Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia suomalaisina pörs-  

sikaupankäyntipäivinä Suomessa ja ruotsalaisina pörssikaupankäynti-  

päivinä Ruotsissa huolimatta siitä, toimiiko rahaston päämarkkina-  

paikka normaalisti vai onko se suljettu.  

 

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo  

lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa. 

 

Lisätietoa mm. sijoitusprosessista, pörssikaupankäynnistä, suuntaa- 

antavan nettovarallissuusarvon laskemisesta ja vastuullisen sijoitta- 

misen periaatteista on virallisessa rahastoesitteessä Nordean inter- 

net-sivuilla  www.nordea.fi/rahasto. 
 

Riski–tuottoprofiili  
 

 
 

 
Pienempi riski Suurempi riski 

Tyypillisesti pienemmät tuotot Tyypillisesti suuremmat tuotot 
 

Huomaathan, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy matala,  

keskimääräinen tai korkea riski yllä olevan riskiluokan mukaisesti:  

1-2   >   matala │ 3-4-5   >   keskimääräinen │ 6-7   >   korkea.  
 

Rahaston riskimittari kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen 

vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Jos rahasto on toiminut alle 5 

vuotta, riskiluokan laskemisessa käytetään rahaston vertailuindeksin 

kehitystä, ja tämän puuttuessa muuta objektiivista arviointiperustetta. 

Rahaston nykyinen riskiluokka on 5. Alinkaan riskiluokka (1) ei silti 

tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön. Rahaston riski-tuottoprofiili 

ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen 

perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuottoprofiilin ja 

riskiluokan tulevaa kehitystä. 

 

Osakemarkkinoiden tuotto voi vaihdella yleisen taloudellisen kehi- 

tyksen ja/tai erityisten tapahtumien kuten poliittisten tai lainsää- 

dän-nöllisten muutosten seurauksena. Rahasto keskittää sijoituk- 

sensa maantieteellisesti, minkä vuoksi riski tuottojen vaihtelusta  

on suurempi kuin hajautetummassa rahastossa. Rahastoon sisäl- 

tyy valuuttariskiä, sillä se sijoittaa pääosin muihin kuin euromää- 

räisiin arvopapereihin. Rahasto ei käytä valuuttasuojausta. 

 

Huomioi lisäksi seuraavat rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat riski- 

tekijät, jotka eivät välttämättä täysimääräisesti sisälly riskimittariin: 

• Johdannaisriski: Johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavut- 

tamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten  

käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää  

riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi  

vastapuoli- ja operatiivisia riskejä. 

• Rahasto on pörssinoteerattu rahasto, jonka jälkimarkkinoilta  

ostettuja osuuksia ei yleensä voi myydä suoraan takaisin pörssino- 

teeratulle rahastolle. Sijoittajan on ostettava ja myytävä osuuksia  

jälkimarkkinoilta välittäjän kuten pörssimeklarin välityksellä, mistä  

voidaan periä palkkio. Sijoittaja saattaa myös joutua maksamaan  

senhetkistä virallista osuudenarvoa enemmän ostaessaan osuuksia  

tai saada senhetkistä virallista osuudenarvoa vähemmän myydes- 

sään niitä. 

• Mikäli rahasto-osuudelle ei ole annettu osto- tai myyntitarjousta  

Suomen tai Ruotsin pörssikaupankäyntipäivänä klo 16.00 mennessä  

Suomen aikaa, tai osuudenomistajien etu sitä erityisestä syystä  

edellyttää, on osuudenomistajalla oikeus lunastaa rahasto-osuu- 

tensa tarvittaessa suoraan rahastoyhtiöstä toimeksiantopäivänä  

myöhemmin laskettavaan rahasto-osuuden viralliseen arvoon. 

 

Riskejä kuvataan tarkemmin virallisessa rahastoesitteessä. 
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Rahaston kulut/ palkkiot 

Rahasto-osuuksien ostamiseen ja myymiseen liittyvät 
kertamaksut  

Merkintäpalkkio (%)  

Ei merkintäpalkkiota; sen sijaan mak- 
settavaksi tulevat pörssikaupankäynti- 
kulut, jotka tulee tarkistaa omalta vä- 
littäjältä. Ne eivät ole rahaston kuluja. 

Lunastuspalkkio (%) 

Ei lunastuspalkkiota; sen sijaan mak- 
settavaksi tulevat pörssikaupankäynti- 
kulut, jotka tulee tarkistaa omalta vä- 
littäjältä. Ne eivät ole rahaston kuluja. 

Nämä ovat enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa 
kuluina (ennen sijoittamista) (ennen sijoituksen tuoton maksamista). 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut 

Juoksevat kulut (%) 
1,53 (hallinnointipalkkio on 1,50 
toiminnan alusta eli 25.9.2013 alkaen). 

Rahastosta tietyissä tilanteissa veloitettavat maksut 

Tuottosidonnainen 
palkkio (%) 

Ei tuottosidonnaista palkkiota. 

 

Pörssinoteeratun rahaston osuuksien merkintä ja lunastus 
Merkintäarvo on rahasto-osuuden suuntaa-antava nettovarallisuusar- 

vo kaupankäyntihetkellä spreadilla korjattuna (spread=myynti- ja os- 

tokurssien erotus). Tämän lisäksi maksettaviksi tulevat pörssikaupan- 

käynnistä aiheutuvat kulut. Spread voi olla enintään 4 %. Suuntaa- 

antava nettovarallisuusarvo lasketaan pörssipäivän aikana vähintään  

kolme kertaa. Näistä tuorein julkaistaan Rahastoyhtiön internet-si- 

vuilla osoitteessa www.nordea.fi/rahasto. 

 

Merkintä- ja lunastustoimeksiannot annetaan pörssin hyväksymälle  

arvopaperivälittäjälle. Sijoittaja maksaa välittäjälle kaupankäynti- 

palkkion ostaessaan tai myydessään pörssinoteeratun rahaston  

osuuksia pörssissä. 

 

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten,  

kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Juoksevat 

kulut vuonna 2013 muodostuvat hallinnointipalkkiosta ja muista ku- 

luista, ja ne kuvaavat kokonaiskulujen suhdetta rahaston arvoon. Ne  

vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Niihin eivät sisälly:  

• Tuottosidonnainen palkkio • Suuntaa-antavaan nettovarallisuusar- 

voon lisättävä spread • Pörssikaupankäyntipalkkiot • Rahaston mak-  

samat kaupankäyntikulut tai lainaksiantoon/-ottoon liittyvät palkkiot. 

Lisätietoja on esitetty virallisessa rahastoesitteessä. 
 

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 

 

Aloituspäivä 25.9.2013. Rahastolle ei ole 

saatavilla kokonaisen kalenterivuoden 

historiaa. 

  

Historiallisen kehityksen perusteella ei voi- 

da ennakoida rahastosijoituksen tuottota- 

soa tulevaisuudessa.  

 

Kaaviossa esitetään rahasto-osuuden ja ver- 

tailuindeksin prosentuaaliset arvonmuutok- 

set viimeisten 10 kalenterivuoden ajalta.  

Tuottoa laskettaessa vuotuinen hallinnointi- 

palkkio on otettu huomioon; merkintä- ja  

lunastuspalkkioita tai veroja sen sijaan ei.  

Osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta  

on EUR. 

Perusvaluutta EUR.  
 

Käytännön tiedot 

Rahastojen säännöt, avaintietoesite ja muut rahastojulkaisut ovat saa- 

tavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista. 

 

Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Nordean konttoreista, Nordean 

verkkopankin Markkinatietopalvelusta, Rahastot Nyt -palvelusta osoit- 

teessa www.nordea.fi sekä Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:stä. Tietoja 

rahaston sijoituksista on saatavissa Rahastot Nyt -palvelusta noin kuu- 

kauden viiveellä. 
 

Kotisivu www.nordea.fi/rahasto 

 

Säilytysyhteisö 

 

J.P. Morgan Europe Limited, Helsingin 

sivuliike 

 

Tilintarkastaja 

 

KPMG Oy Ab KHT-Yhteisö 

 
 

Sijoittajan kannattaa tässä mainittujen rahastokohtaisten riskien lisäksi 

tutustua myös rahastosijoittamiseen liittyviin yleisiin riskeihin, jotka 

kuvataan tarkemmin virallisessa rahastoesitteessä. 

 

Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henki- 

lökohtaiseen verotukseen. 

 

Nordea Funds Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, 

että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja  

tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoesitteen kanssa.  

 

Osuussarjojen (A/B/I/S) osuudet jaetaan tuotonjaon perusteella tuot- 

to- ja kasvuosuuksiin. Osuussarjoissa voi olla sekä tuotto- että kasvu- 

osuuksia. Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan kaikki tuotot sijoite- 

taan rahastoon kasvuosuuksien arvon kasvattamiseksi. Tuotto-osuuk- 

sille puolestaan jaetaan vuosittain tuottoa. 

 
 

 
• Rahaston säännöt on vahvistettu 27.6.2013 Suomessa, ja ne ovat voimassa 25.9.2013 alkaen.  
• Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. Rahastoa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta.  
• Tämä avaintietoesite on voimassa 25.9.2013 alkaen.  
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