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ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 

 
Nordea Fund of Funds, SICAV -rahastoyhtiön osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että rahastoyhtiön 
uusi rahastoesite (”rahastoesite”) tulee voimaan 7. maaliskuuta 2017, jolloin rahastoesitteeseen sisällytetään muun 
muassa jäljempänä ilmoitetut muutokset, tai yksittäisen muutoksen kohdalla erikseen ilmoitettuna päivänä. 
 
 Kaikki alarahastot. 

Luvussa ”Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden määrittely” määriteltyä termiä ”perusvaluutta” on käytetty 
johdonmukaisesti kaikissa alarahastoissa. 

 
 Tactical Allocation Balanced, Tactical Allocation Conservative: 

Kohdasta ”Alarahaston sijoitustavoite ja -politiikka” on poistettu seuraava teksti: ”Alarahasto voi pitää hallussaan 
toiminnan edellyttämiä käteisvaroja kaikissa valuutoissa, joissa sillä on sijoituksia.” 

 Multi Manager Fund Aggressive, Multi Manager Fund Balanced, Multi Manager Fund Conservative, Multi 
Manager Fund Equity, Multi Manager Fund Total Return: 
Kohdasta ”Alarahaston sijoitustavoite ja -politiikka” on poistettu seuraava teksti: ”Alarahasto voi pitää hallussaan 
toimintansa edellyttämiä käteisvaroja kaikissa valuutoissa, joissa sillä on sijoituksia, sekä sen osuuslajien 
valuutoissa.” 

 
 Multi Manager Fund Total Return: 

Seuraava teksti esiintyi kahdesti kohdassa ”Alarahaston sijoitustavoite ja -politiikka”, ja toinen esiintymistä on 
poistettu: ”Alarahasto saattaa altistua muille kuin perusvaluutalle sijoitusten ja/tai käteisomistusten kautta. 
Alarahasto käyttää mainittua valuutta-altistusta aktiivisesti sijoitusstrategiassa.” 
 

 Luku 1 ”Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden määrittely”: 
o Termi ”laji” on poistettu johtuen sen päällekkäisyydestä termin ”osuuslaji” kanssa. 
o Termi ”luottoluokituslaitos” on lisätty määriteltynä terminä. 

 
 Luvussa 2 ”Rahastoyhtiö” ”yhdysvaltalaisen henkilön” määritelmää on muotoiltu uudelleen ja päivitetty. 

 
 Luku 5 ”Osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto”: 

o Kohtaa 5.1.3. ”Merkinnän selvitys” on muutettu tarkoituksena huomioida valuutanvaihdon vapaapäivät 
merkinnän maksumenettelyssä. 

o Kohtaa 5.2.2. ”Lunastuksen selvitys” on muutettu tarkoituksena huomioida valuutanvaihdon vapaapäivät 
lunastuksen maksumenettelyssä. 

o Kohtaa 5.3.2. ”Vaihdon selvitys” on muutettu tarkoituksena huomioida valuutanvaihdon vapaapäivät vaihdon 
maksumenettelyssä. 

o Kohtaa ”Merkintöjä ja vaihtoja koskevat rajoitukset” on muotoiltu uudelleen tarkoituksena täsmentää, että 
alarahastot ja osuuslajit voidaan sulkea merkinnöiltä ja vaihdoilta ilmoittamatta asiasta osuudenomistajille. 

 

 Luku 7 ”Sijoitusrajoitukset”: 
o Kohtaa I C (9) ”Vaihtuvapääomaisten yhteissijoitusyritysten osuudet” on muutettu korvaamalla maininta 

”Alarahasto saa sijoittaa enintään 10 % varoistaan yhteissijoitusyritysten (UCITS) tai muiden 
yhteissijoitusyritysten (UCI) osuuksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot.” maininnalla 
”Alarahasto saa sijoittaa enintään 100 % varoistaan yhteissijoitusyritysten (UCITS) osuuksiin edellyttäen, että 
enintään 20 % sen varoista on sijoitettu yksittäisen yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Muihin kuin siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin (yhteissijoitusyrityksiin) voidaan 
sijoittaa yhteensä enintään 30 % alarahaston varoista.”. 

o Kohtaan on lisätty tietoa koskien arvopapereiden lainaksiantoa ja -ottoa, takaisinostosopimuksia ja buy-sell-
back-transaktioita sekä kokonaistuoton vaihtosopimuksia. Tietoja vakuudesta on kerätty uuteen alakohtaan 
"Vakuuden hallinta". 
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 Luku 8 ”Erityisriskit”: 

o Kohta ”Valuuttasuojattuihin osuuslajeihin liittyvät riskit” on muotoiltu uudelleen korvaamalla maininta ”Vaikka 
suojausstrategia voi myös suojata asianmukaisiin valuuttasuojattuihin osuuslajeihin sijoittaneita salkun kohde-
etuutena olevan valuuttaposition arvonalennukselta suhteessa valuuttasuojatun osuuslajin noteerausvaluuttaan, 
se voi myös estää sijoittajia hyötymästä salkun kohde-etuuksina olevien omaisuuserien valuutta-arvon 
noususta.” maininnalla ”Valuuttasuojattujen osuuslajien valuuttasuojaus ei korreloi alarahaston osakesalkun 
sijoitusten valuutta-altistuksen kanssa.” 

o Uusi osio ”Vakuuksien hallinnan riskit” on lisätty. 
 

 Luku 12 ”Säilytysyhteisö”: 
o Erityismaininta on lisätty tapauksiin, joissa paikallinen laki edellyttää, että varoja säilyttää paikallinen 

alasäilytysyhteisö, joka ei täytä säilytysyhteisön asettamia vaatimuksia. Delegointi on tässäkin tapauksessa 
mahdollista, jos hallinnointiyhtiö on ohjeistanut säilytysyhteisöä toimimaan niin ja jos sijoittajille ilmoitetaan 
asiasta ennen sijoittamista. Nämä tiedot sekä tiedot delegointiin liittyvistä riskeistä ovat sijoittajien luettavissa 
osoitteessa www.nordea.lu. 

o Erityismaininta koskien vakuuksien säilyttämistä on lisätty: ”Omistusoikeuden siirtosopimuksen nojalla 
alarahaston hyväksi asetettu vakuus tulee antaa säilytysyhteisön tai jonkin sen asiamiehistä tai 
alisäilytysyhteisöistä säilytettäväksi. Vakuusoikeussopimuksen (esim. pantti) nojalla alarahaston hyväksi 
asetettu vakuus voidaan antaa sellaisen ulkopuolisen säilytysyhteisön säilytettäväksi, jonka toiminnan vakautta 
valvotaan ja joka ei liity vakuuden toimittajaan”. 

 
 Luvussa 14 ”Palkkiot ja kulut” neuvoston direktiivin 2003/48/EY (säästödirektiivi) kumoamisen myötä kaikki 

viittaukset mainittuun direktiiviin kohdissa ”Lunastuspalkkio” ja ”Vaihtopalkkio” on poistettu. 
 
 Luku 15 ”Rahastoyhtiön ja osuudenomistajien verotus”: 

o Osuudenomistajien verotuksen läpinäkyvyyteen liittyviä vaatimuksia koskeva maininta on lisätty: ”Sijoittajille ja 
sijoittamista harkitseville ilmoitetaan, että hallinnointiyhtiö ei välttämättä tarjoa kaikkia raportteja tai lukuja, joita 
he tarvitsevat noudattaakseen kaikkia heitä koskevia verotuksen läpinäkyvyyteen liittyviä vaatimuksia, joita 
sovelletaan heidän verotusmaassaan ja/tai joita sovelletaan heidän sijoituskohteekseen valitsemiin 
osuuslajeihin.” 

o Neuvoston direktiivin 2003/48/EY (säästödirektiivi) kumoamisen myötä kaikki viittaukset mainittuun direktiiviin on 
poistettu, ja pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskeva maininta on päivitetty sovellettavan lainsäädännön 
viimeisimpiä muutoksia vastaavaksi. 

 
 Lukua 19 ”Johto ja hallinto” on muutettu tarkoituksena ottaa huomioon, että: 

o Cecilia Vernerson ja Graham Goodhew on nimitetty hallinnointiyhtiön hallituksen jäseniksi Thorben Sanderin ja 
Ninni Franceschin tilalle, 

o Dirk Schulze on nimitetty hallinnointiyhtiön johtajaksi Thomas Liebschin tilalle. 
 
 Luvussa 20 ”Edustustot ja maksuagentit Luxemburgin ulkopuolella” edustuston ja maksuagentin Tanskassa, 

maksuagentin Suomessa ja maksuagentin Norjassa nimet on päivitetty. Edustuston Ruotsissa osoite on päivitetty. 
 
 Luvussa 22 ”Vastapuolet” OTC-johdannaisten vastapuolen Nordea Bank Finland Plc:n nimi ja osoite on päivitetty. 
 
Maaliskuussa 2017 päivätyn rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta rahastoyhtiön rekisteröidystä 
kotipaikasta tai Nordea Bank S.A:lta osoitteesta 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, ja verkko-osoitteen www.nordea.lu tai mahdollisten paikallisten Nordea-sivustojen ”KIID/Prospectus” -
osion alla olevasta Download Centre -latauskeskuksesta heti, kun Luxemburgin valvontaviranomainen (”CSSF”) on 
julkaissut hyväksytyn, virallisen rahastoesitteen. 
 
Osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä mainittuihin muutoksiin liittyen, pyydetään ottamaan yhteyttä omaan 
sijoitusneuvojaan tai Nordea Investment Funds S.A:n Client Relationship Services -osastoon, jonka puhelinnumero on 
+352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburgissa 6. maaliskuuta 2017 
Hallitus, Nordea Fund of Funds, SICAV 
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