Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
Société anonyme
L-2220 Luxembourg
562, rue de Neudorf
R.C.S. Luxemburg: B 66 248

YHTIÖKOKOUSILMOITUS

Hyvät osuudenomistajat,
Nordea Fund of Funds, SICAV -rahastoyhtiön (”yhtiö”) hallitus ilmoittaa täten sinulle, että ensimmäinen,
15. maaliskuuta 2018 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous ei ollut päätösvaltainen eikä siksi pystynyt
käsittelemään esityslistaa lainvoimaisesti.
Sen johdosta yhtiön osuudenomistajat kutsutaan paikalle, kun järjestetään
TOINEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
joka pidetään 17. toukokuuta 2018 klo 14:00 (Keski-Euroopan aikaa) yhtiön rekisteröidyssä kotipaikassa
Luxemburgin suurherttuakunnassa osoitteessa 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg. Kokouksen
esityslistalla ovat seuraavat asiat:

ASIALISTA
Kohdan
numero
1

Sanamuoto ”osuuslaji" korvataan sanamuodolla ”osuuslaji(t)" koko
yhtiöjärjestyksessä.

2

Muutokset Artiklaan 2 - DURAATIO
Muutokset Artiklaan 3 - TAVOITE, jolloin siinä lukee seuraavasti:

3

”Yhtiön tavoite on sijoittaa sille saatavilla olevat rahat lähinnä siirtokelpoisiin
arvopapereihin ja/tai muihin likvideihin rahoitusvaroihin, joihin viitataan
17. joulukuuta 2010 säädetyn yhteyssijoitusyhtiöihin liittyvän lain artiklassa 41 aika
ajoin muutettuna (tästä eteenpäin ”Laki”), sijoitusriskin levittämiseksi sekä että
osuudenomistajille annettaisiin Yhtiön omaisuuden hallinnan edut.
Yhtiö voi suorittaa mitä tahansa toimenpiteitä ja toimia, jotka se katsoo hyödylliseksi
toteuttaakseen tarkoituksensa ja kehittääkseen sitä, siinä määrin kuin Lain Osa I
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tämän mahdollistaa.”

4

Muutokset Artiklaan 4 - REKISTERÖITY KOTIPAIKKA

5

Muutokset Artiklaan 5 - PÄÄOMA

6

Poistetaan nykyinen 6 artikla Rajoitukset korvaaminen uudella Artiklalla 6 ALARAHASTOT JA OSUUSLAJI(T)

7

Tämänhetkisen Artiklan 7 - OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUKSET korvaaminen uudella
Artiklalla 7 - OSUUKSIEN LIIKKEESEENLASKU

8

Tämänhetkisen Artiklan 8 - YHTIÖN HALLITUS korvaaminen uudella Artiklalla 7 OSUUKSIEN LUNASTUS JA VAIHTO

9

Tämänhetkisen Artiklan 9 - PUHEENJOHTAJA korvaaminen uudella Artiklalla 9 RAJOITUKSET

10

Tämänhetkisen Artiklan 10 - KOKOUSMUISTIINPANOT korvaaminen uudella Artiklalla
10 - OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUKSET

11

Tämänhetkisen Artiklan 11 - TOIMIVALTA korvaaminen uudella Artiklalla 11 YHTIÖN HALLITUS

12

Tämänhetkisen Artiklan 12 - ETURISTIRIITA korvaaminen uudella Artiklalla 12 TOIMIVALLAN SIIRTO

13

Tämänhetkisen Artiklan 13 - VASTUUSTA VAPAUTUS korvaaminen uudella Artiklalla
13 KOMITEAT

14

Tämänhetkisen Artiklan 14 - DELEGOINTI korvaaminen uudella Artiklalla 14
ALLEKIRJOITUKSET

15

Tämänhetkisen Artiklan 15 - ALLEKIRJOITUKSET korvaaminen uudella Artiklalla 15

16

Tämänhetkisen Artiklan 16 - OSUUKSIEN LUNASTUS JA VAIHTO korvaaminen uudella
Artiklalla 16 - PÄTEMÄTTÖMYYS JA VASTUU KOLMANSIA OSAPUOLIA KOHTAAN

17

Tämänhetkisen Artiklan 17 - NETTOVARALLISUUSARVO korvaaminen uudella
Artiklalla 17 - VASTUUNVAPAUTUS

18

Tämänhetkisen Artiklan 18 - OSUUKSIEN LIIKKEESEENLASKU korvaaminen uudella
Artiklalla 18 - NETTOVARALLISUUSARVO

19

Lisäykset tämänhetkiseen Artiklaan 19 - KULUT JA PALKKIOT

20

Tämänhetkisen Artiklan 20 - TILIVUOSI JA TILINPÄÄTÖKSET korvaaminen uudella
Artiklalla 20 - NETTOVARALLISUUSARVON KESKEYTYS

21

Tämänhetkisen Artiklan 21 - VALTUUTETTU TILINTARKASTAJA korvaaminen uudella
Artiklalla 21 - TILIVUOSI JA TILINPÄÄTÖKSET
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22

Tämänhetkisen Artiklan 22 - OSINGOT korvaaminen uudella Artiklalla 22 VALTUUTETTU TILINTARKASTAJA

23

Tämänhetkisen Artiklan 23 - PURKAMINEN, SULKEMINEN, FUUSIO, JAKAMINEN JA
UUDELLEENJÄRJESTELEMINEN korvaaminen uudella Artiklalla 23 - OSINGOT

24

Tämänhetkisen Artiklan 24 MUUTOKSET korvaaminen uudella Artiklalla 24 PURKAMINEN, SULKEMINEN, FUUSIO, JAKAMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELEMINEN

25

Tämänhetkisen Artiklan 25 - SOVELTUVA LAKI korvaaminen uudella Artiklalla 25 MUUTOKSET

26

Lisätään uusi Artikla 26 SOVELTUVA LAKI

Tiedot ehdotetuista muutoksista yhtiön yhtiöjärjestykseen:
Kohdan numero
1
2

3

Ehdotetut muutokset
Sanamuoto ”osuuslaji" korvataan sanamuodolla ”osuuslaji(t)" koko yhtiöjärjestyksessä
2 artikla DURAATIO muutetaan lukemaan seuraavasti:
"Yhtiö on perustettu määrittelemättömällä duraatiolla. Yhtiö voidaan purkaa
osuudenomistajien päätöksestä tämän yhtiöjärjestyksen (tästedes ”Yhtiöjärjestys”)
24 artiklan mukaisesti.”
Artikla 3 TAVOITE muutetaan lukemaan seuraavasti:
”Yhtiön tavoite on sijoittaa sille saatavilla olevat rahat lähinnä siirtokelpoisiin arvopapereihin
ja/tai muihin likvideihin rahoitusvaroihin, joihin viitataan 17. joulukuuta 2010 säädetyn
yhteyssijoitusyhtiöihin liittyvän lain 41 artiklassa aika ajoin muutettuna (tästä eteenpäin
”Laki”), sijoitusriskin levittämiseksi sekä että osuudenomistajille annettaisiin Yhtiön
omaisuuden hallinnan edut.
Yhtiö voi suorittaa mitä tahansa toimenpiteitä ja toimia, jotka se katsoo hyödylliseksi
toteuttaakseen tarkoituksensa ja kehittääkseen sitä, siinä määrin kuin Lain Osa I tämän
mahdollistaa.”
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Artikla 4 REKISTERÖITY KOTIPAIKKA muutetaan lukemaan seuraavasti:
”Yhtiön rekisteröity kotipaikka on Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta.
Tätä voidaan siirtää saman kunnan sisällä tai mihin tahansa muuhun kuntaan Luxemburgin
suurherttuakunnassa yhtiön hallituksen päätöksellä. Tällaisessa tapauksessa yhtiön hallitus
valtuutetaan muuttamaan yhtiöjärjestystä vastaavasti.
Haaraosastoja, tytäryhtiöitä tai muita toimistoja voidaan perustaa joko Luxemburgiin tai
ulkomaille Yhtiön hallituksen päätöksellä.”
4

5

Jos Yhtiön hallitus katsoo, että on tapahtunut tai on välittömästi odotettavissa tapahtuvaksi
sellaisia poikkeuksellisia poliittisia, taloudellisia tai yhteiskunnallisia kehityskulkuja,
jotka häiritsisivät Yhtiön normaalia toimintaa sen rekisteröidyssä kotipaikassa tai
vaikuttaisivat viestinnän helppouteen tällaisen toimiston ja ulkomailla olevien henkilöiden
välillä, rekisteröity kotipaikka voidaan väliaikaisesti siirtää ulkomaille siihen asti,
kunnes epänormaalit olosuhteet ovat täysin ohi; tällaiset poikkeustapaukset eivät vaikuta
Yhtiön kansallisuuteen, ja se väliaikaisesta rekisteröidyn kotipaikan siirtämisestä huolimatta
on edelleen luxemburgilainen yritys”.
Artikla 5 PÄÄOMA muutetaan lukemaan seuraavasti:
"Artikla 5 OSUUSPÄÄOMA
”Yhtiön osuuspääomaa edustaa täysin maksettu osuus ilman nimellisarvoa, ja sen tulee
kaikkina aikoina vastata Yhtiön nettovarallisuuden arvoa tässä olevan Artiklan 18 mukaisesti
määriteltynä.
Yhtiön vähimmäispääoma on EUR 1 250 000 (miljoona kaksisataaviisi tuhatta euroa).
Alkupääoma oli 50 000 (viisikymmentätuhatta) ecua jaettuna viiteensataan (500) täysin
maksettuun B-sarjan osuuteen rahastossa Frontrunner II - Asset Allocation Fund – Balanced
ilman nimellisarvoa.
Osuudet lasketaan liikkeelle rekisteröityinä osuuksina. Soveltuvan Luxemburgin lain ehtojen
mukaisesti hallituksella on oikeus oman harkintansa perusteella julkaista rekisteröidyssä
muodossa olevien osuuksien lisäksi dematerialisoituja osuuksia ja vaihtaa rekisteröityjä
julkaisussa olevia osuuksia dematerialisoiduiksi osuuksiksi, jos näiden omistaja(t) pyytä(v)ä(t)
näin. Rekisteröityjen osuuksien vaihtamisesta näiden omistajien pyynnöstä aiheutuvat
kustannukset ovat jälkimmäisen maksettavia, paitsi jos hallitus päättää oman harkintansa
perusteella, että yhtiö ottaa vastatakseen kaikki tai osan näistä kustannuksista.

Osuuskirjat
julkistetaan
rekisteröityjen
osuuksien
suhteen
osuudenomistajan
nimenomaisesta pyynnöstä. Jos osuudenomistaja voi todistaa yhtiön kannalta riittävän
hyvin, että hänen osuuskirjansa on mennyt hukkaan, varastettu tai tuhottu, niin hänelle
voidaan pyynnöstään toimittaa osuuskirjan kaksoiskappale tällaisten ehtojen ja vakuuksien
alaisina, sisältäen vakuutusyhtiön toimittaman joukkovelkakirjan mutta tähän rajoittumatta,
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tavalla, jonka voi määrätä tai sallia soveltuva laki ja kuten Yhtiö voi määrittää sen mukaisesti.
Kun uusi osuuskirja, jossa sen ilmaistaan olevan tuplakappale, julkaistaan,
alkuperäinen osuuskirja, jonka tilalle se on laskettu liikkeelle, muuttuu kelvottomaksi.
Turmellut osuuskirjat voidaan vaihtaa uusiin osuuskirjoihin Yhtiön tilauksesta.
Turmellut kirjat toimitetaan Yhtiölle ja mitätöidään välittömästi.
Yhtiö voi halutessaan laskuttaa osuudenomistajaa tuplakappaleen hinnasta tai uudesta
osuuskirjasta ja kaikista järkevistä kuluista, joita Yhtiölle on aiheutunut liikkeeseenlaskun ja
rekisteröinnin yhteydessä ja liittyen vanhojen osuuskirjojen mitätöintiin.
Tämänhetkinen Artiklan 6 - RAJOITUKSET korvataan uudella Artiklalla 6 - ALARAHASTOT JA
OSUUSLAJI(T), jolloin siinä lukee seuraavasti:
”Yhtiön hallitus voi, rajoittamatta ja minä tahansa aikana, perustaa yhden tai useamman
omaisuussalkun Lain artiklan 181 tarkoittamassa mielestä, joista jokainen on Alarahasto.
Yhtiön hallitus määrittää jokaiselle alarahastolle tietyt sijoitustavoitteet ja käytännöt sekä
nimellisarvot tai muut ominaisuudet Yhtiön Rahastoesitteessä kuvaillulla tavalla.
Osuudenomistajien välisiä suhteita ajatellen jokainen Alarahasto katsotaan erilliseksi
entiteetiksi omalla vastikkeellaan, pääomatuotoillaan, tappioillaan, maksuillaan ja kuluillaan,
mutta ei näihin rajoittuen.
Luxemburgin lakien ja säädösten mukaan hallituksella on oikeus sen katsoessa tarpeelliseksi
(i) luoda mikä tahansa alarahasto feeder-UCITS-rahastoksi tai master-UCITS-rahastoksi Lain
artiklan 77 (1) tarkoittamassa mielessä (ii) muuttaa mikä tahansa olemassa oleva alarahasto
feeder-UCITS-rahastoksi tai master-UCITS-rahastoksi Lain artiklan 77 (1) tarkoittamassa
mielessä.
6

Hallitus voi myös päättää luoda joka Alarahastolle yhden tai useamman osuuslajin tietyillä
ominaisuuksilla, kuten nimellisarvo, maksurakenne, voitonjakoperiaatteet, valuutta,
minimiomistus- tai sijoitussumma tai muut tarkkuus- tai kelvollisuuskriteerit, kuten Yhtiön
hallitus ne ajoittain määrittelee ja Rahastoesitteessä julkaistaan. Yhtiö voi tarjota uuden
osuuslajin/uusia osuuslajeja milloin tahansa, ilman osuudenomistajien suostumusta.
Tällaiset uudet osuuslajit voidaan laskea liikkeelle nykyisistä eroavilla ehdoilla.
Joka alarahastossa hallitus voi päättää, että osuudet lasketaan liikkeelle sarjana,
joka edustaa kaikkia arvostuspäivänä ilmaistuja osuuksia missä tahansa osuuslajissa.
Tällaisessa tapauksessa viittaukset osuuslajeihin tässä yhtiöjärjestyksessä tulee täten lukea
soveltuvasti viittauksena sarjaan.

Kukin alarahasto ja/tai kaikki osuuslajit voidaan luoda rajoittamattomalla tai rajallisella
duraatiolla. Myöhemmässä tapauksessa kauden loppuessa Yhtiön hallitus voi oman
harkintansa perusteella pidentää asianomaisen alarahaston ja osuuslaji(e)n duraatiota
kerran tai useita kertoja. Osuudenomistajille ilmoitetaan jokaisesta pidennyksestä
ilmoituksella. Duraation umpeuduttua ja olettaen, että duraatiota ei ole pidennetty aiemmin
ilmaistuun tapaan, Yhtiö lunastaa kaikki jäljellä olevat osuudet alla olevan Artiklan 8
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mukaisesti.
7

Tämänhetkinen Artikla 7 - OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS korvataan uudella Artiklalla 7 OSUUKSIEN LIIKKEESEENLASKU, jolloin siinä lukee seuraavasti:
”Yhtiön hallitus voi milloin tahansa laskea liikkeeseen rajoittamattoman määrän uusia
osuuksia ilman nimellisarvoa kaikissa alarahastoissa antamatta nykyisille osuudenomistajille
etuoikeutta liikkeeseen laskettavien osuuksien merkitsemiseen.
Murto-osalliset osuudet voidaan laskea liikkeeseen vain rekisteröidyssä muodossa.
Rekisteröityjen osuuksien murto-osat voidaan laskea liikkeeseen niin, että desimaaleja voi
olla korkeintaan neljä (4) (viimeinen desimaali pyöristetään ylös tai alas) Osuuksien murtoosilla ei ole äänioikeutta, mutta ne osallistuvat mahdolliseen voitonjakoon sekä yhtiön
pesänjakoon sen purkautuessa.
Hallituksella on oikeus oman harkintansa perusteella kieltäytyä merkintäpyynnöistä
kokonaan tai osittain. Hallituksella on oikeus myös määrittää rajoituksia osuuksien
liikkeeseenlaskutaajuuteen missä tahansa alarahastossa tai osuuslajissa/lajissa.
Hallituksella on etenkin oikeus päättää, että minkä tahansa alarahaston osakkeet tai
osuuslajit tulee laskea liikkeeseen yhtenä tai useampana tarjontakautena tai muuten
kausittaisesti Rahastoesitteessä ilmaistulla tavalla, tai että ne suljetaan uusilta merkinnöiltä
tai lisämerkinnöiltä minä tahansa aikana, kuten hallitus voi oman harkintansa perusteella
päättää.
Hallituksella on oikeus määrittää ehdot ja toimenpiteet, jotka soveltuvat osuuksien
merkintöihin, mukaan lukien rajoittamatta tilausasiakirjojen määritys ja tiedon tarjonta,
kuten yhtiön hallitus kokee tarpeelliseksi. Etenkin tilauksen hakemus otetaan vastaan ennen
asianomaista katkoaikaa, jonka yhtiön hallitus määrittää aika ajoin. Hakemukset,
jotka otetaan vastaan asianomaisen katkoajan jälkeen, käsitellään seuraavana
arvostuspäivänä, tässä olevan 18 artiklan ehtojen mukaisesti määriteltynä.
Jokaisen osuudenomistajan on tarjottava Yhtiölle tai sen asiamiehille osoite, johon jokainen
ilmoitus Yhtiöltä voidaan lähettää. Tällaiset osoitteet syötetään myös osuudenomistajien
rekisteriin.
Siinä tapauksessa, että osuudenomistaja ei tarjoa tällaista osoitetta, Yhtiö voi sallia sen,
että osuudenomistajan osoitteen katsotaan olevan Yhtiön rekisteröidyn kotipaikan osoite,
tai muu osoite Yhtiön aika ajoin ilmoittama osoite, kunnes osuudenomistaja tarjoaa Yhtiölle
uuden osoitteen. Osuudenomistaja voi minä tahansa aikana muuttaa osuudenomistajien
rekisteriin kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle sen rekisteröidyssä kotipaikassa tai muussa
Yhtiön aika ajoin ilmoittamassa osoitteessa.
Kun Yhtiön osuuksia tarjotaan Yhtiön toimesta merkintää varten, osuuskohtainen hinta,
jolla nämä osuudet tarjotaan, määritetään osuuskohtaisen nettovarallisuusarvon mukaan
asianomaiselle osuuslajille, määritettynä 18 artiklan ehtojen mukaisesti. Siinä määrin kun laki
sallii, Yhtiön hallitus voi päättää kerätä soveltuvia maksuja, komissioita ja veroja merkinnän
tapahtuessa, kuten Rahastoesitteessä määritetään.
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Maksut tilatuista osuuksista otetaan vastaan Rahastoesitteessä määritettynä
enimmäisaikana, jonka ei tule ylittää kahdeksaa (8) pankkipäivää Rahastoesitteessä
määritetyllä tavalla (tästä edespäin ”Pankkipäivä”) asianomaisen arvostuspäivän jälkeen.
Osuuksien jakaminen tapahtuu merkintäpyynnön hyväksymisen yhteydessä, ja osuuksien
omistaminen tulee todistaa vastaavalla rekisteröinnillä Yhtiön osuudenomistajien rekisteriin.
Jaetut osuudet voidaan peruuttaa ensimmäisenä sopivana arvostuspäivänä, jos vastaavaa
merkintähintaa ei ole otettu vastaan vastaavana maksuaikana. Tällaisessa tapauksessa
peruutettu osuus katsotaan sellaiseksi, ettei sitä koskaan ole jaettu, kun taas lunastettua
osuudenomistajaa voidaan pyytää maksamaan Yhtiölle jokaisesta peruutetusta osuudesta
peruutuskustannus, joka vastaa negatiivista eroa, jos tällainen on, asianomaisen
arvostuspäivänä laskettavan osuuskohtaisen merkintä- ja tilauspäivänä olleen
nettovarallisuusarvon välille niin, että tähän lisätään soveltuvat mahdolliset kustannukset ja
kulut. Tämä ei vaikuta Yhtiön oikeuteen vaatia korvausta mistään muuten aiheutuneesta
vahingosta.
Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintähinnan vastikkeena arvopapereita tai muuta
varallisuutta, joita asianomainen alarahasto voi hankkia sijoituspolitiikkansa ja -rajoitustensa
mukaisesti. Tällaisen vastikkeen nettovarallisuusarvo lasketaan 18 artiklassa asetettujen
sääntöjen mukaisesti, ja vastikkeen luovutuksesta laaditaan tilintarkastusraportti
Luxemburgin lain säännösten mukaisesti. Kaikki kustannukset, jotka liittyvät tällaisiin
vastikkeisiin, jäävät vastikkeen antavan osuudenomistajan maksettavaksi, tai muun
kolmannen osapuolen maksettavaksi Yhtiön sopimalla tavalla tai muulla tavalla, jonka yhtiön
hallitus katsoo oikeudenmukaiseksi kaikkien Alarahaston osuudenomistajien kannalta. Sen
lisäksi, että jaetut osuudet peruutetaan edellisessä kappaleessa mainitulla tavalla, jos Yhtiö
ei saa laillista omistusoikeutta vastineena luovutettuun varallisuuteen, rahastoyhtiö voi
nostaa
kanteen
velvoitteen
laiminlyönyttä osuudenomistajaa
ja/tai
tämän
rahoituspalvelujen välittäjää vastaan tai vähentää sijoittajan rahastoyhtiössä olevista
omistuksista yhtiölle, säilytysyhteisönä toimivalle pankille (tästedes ”Säilytysyhteisö”) tai
hallinnointiyhtiölle (tästedes ”Hallinnointiyhtiö”) aiheutuneet kulut.
Yhtiö pidättää oikeuden rajoittaa yhden arvostuspäivän aikana merkittävissä olevien
osuuksien määrän enintään 10 %:iin alarahaston kokonaisnettovarallisuudesta. Hallitus voi
tällaisessa tapauksessa päättää, että kaikki merkintäpyynnöt tai osa niistä käsitellään
enintään 8 (kahdeksan) pankkipäivän kuluessa ja että niiden arvo määräytyy arvostuspäivän
nettovarallisuusarvon mukaan. Tällaiset osuuksien merkintäpyynnöt käsitellään kunakin
arvostuspäivänä ennen myöhemmin tulleita merkintäpyyntöjä.
Hallituksella on oikeus delegoida mille tahansa yhtiön valtuutetulle päällikölle tai johtajalle,
tai muulle valtuutetulle henkilölle, velvollisuuden hyväksyä merkintöjä/vaihtoja tällaisille
uusille osuuksille sekä ottaa vastaan niiden maksuja ja toimittaa/laskea niitä liikkeelle”
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8

Tämänhetkinen Artikla 8 - YHTIÖN HALLITUS korvataan uudella Artiklalla 8 OSUUKSIEN
LUNASTUS JA VAIHTO, jolloin siinä lukee seuraavasti:
”Yhtiöllä on alla tarkemmin kuvatulla tavalla valta lunastaa omat jäljellä olevat osuutensa
minä tahansa ajankohtana niin, että tähän pätevät vain lain asettamat rajoitukset.
Yhtiön osuudenomistaja voi minä tahansa aikana peruuttamattomasti pyytää Yhtiötä
lunastamaan kaikki tai mitkä tahansa Yhtiön osuuksista ehdoilla ja toimenpiteillä,
jotka Yhtiön hallitus asettaa ja jotka ilmoitetaan Rahastoesitteessä. Etenkin lunastushakemus
otetaan vastaan ennen asianomaista katkoaikaa, jonka yhtiön hallitus aika ajoin määrittää.
Hakemukset, jotka otetaan vastaan asianomaisen katkoajan jälkeen, käsitellään seuraavana
arvostuspäivänä.
Osuudenomistajalle maksetaan osuuskohtainen nettovarallisuusarvoa vastaava hinta
asianomaisen osuuslajin mukaan, mikä määritetään tässä olevan 18 artiklan ehtojen
mukaisesti. Siinä määrin kun laki sallii, Yhtiön hallitus voi myös päättää kerätä soveltuvia
maksuja, komissioita ja veroja lunastettaessa Rahastoesitteessä kuvaillulla tavalla.
Maksu on normaalisti saatavilla tai lähetetään 10 (kymmenen) pankkipäivän kuluessa
asianomaisen arvostuspäivän jälkeen. Tämä riippuu olennaisten asiakirjojen tai tietojen
saamisesta, joita yhtiön hallitukset tai soveltuvat lait saattavat vaatia. Jos Alarahaston
maksuvalmius ei poikkeustapauksessa riitä maksun suorittamiseen yllä olevan aikarajan
kuluessa, maksu suoritetaan heti kun se on kohtuudella mahdollista.
Osuudenomistajien suostumuksella hallitus voi ajoittain tehdä luontaismaksuja niin,
että pidetään huolta siitä, että tasapainoisen kohtelun periaate toteutuu osuudenomistajille,
allokoimalla lunastavien osuudenomistajien salkkuosuuksille asianomaisissa Alarahastoissa
arvopapereita niin, että niiden arvo vastaa lunastettavien osuuksien nettovarallisuusarvoa.
Kaikki tällainen luontaismaksuna maksettava lunastus tulee arvioida yhtiön tilintarkastajan
raportissa Luxemburgin laissa vaaditulla tavalla ja tehdään tasa-arvoisella tavalla
osuudenomistajien intressien mukaisesti. Kaikki kustannukset, jotka liittyvät tällaisiin
lunastusmaksulla
toteutettaviin
lunastuksiin,
annetaan
lunastusta
pyytävän
osuudenomistajan maksettavaksi, tai muun kolmannen osapuolen maksettavaksi Yhtiön
sopimalla tavalla tai muulla tavalla, jonka yhtiön hallitus katsoo reiluksi kaikkia Alarahaston
osuudenomistajia kohtaan.
Kuka tahansa osuudenomistaja voi pyytää osan tai kaikkien osuuksiensa vaihtamista, niin
että niistä tulee minkä tahansa saman alarahaston osuuslajin osuuksia samojen ehtojen ja
toimenpiteiden mukaan ja minkä tahansa rajoituksen alaisena, jonka Yhtiön hallitus
määrittää ja joka ilmoitetaan Rahastoesitteessä. Vaihtoa ei voida hyväksyä ennen kuin kaikki
aiemmat muunnettaviin osuuksiin liittyvät toimenpiteet on suoritettu loppuun.
Vaihtohakemus otetaan vastaan ennen asianomaista katkoaikaa, yhtiön hallituksen aika
ajoin määrittämänä. Hakemukset, jotka otetaan vastaan asianomaisen katkoajan jälkeen,
käsitellään seuraavana arvostuspäivänä.
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Hinta
osuuksien
vaihdolle
lasketaan
kahden
osuuslajin
osuuskohtaisten
nettovarallisuusarvojen, jotka määritetään tässä olevan 18 artiklan ehtojen mukaisesti,
mukaan. Lain sallimassa määrin Yhtiön hallitus voi myös päättää kerätä vaihdosta soveltuvia
maksuja, komissioita ja veroja Rahastoesitteessä tarkemmin kuvatulla tavalla.
Yhtiö pidättää oikeuden rajoittaa yhden arvostuspäivän aikana vaihdettavissa ja/tai
lunastettavissa
olevien
osuuksien
määrän
enintään
10 %:iin
alarahaston
nettovarallisuusarvosta. Hallitus voi tällaisessa tapauksessa päättää, että kaikki lunastettavat
ja/tai vaihdettavat osuudet tai osa niistä lunastetaan tai vaihdetaan enintään kahdeksan (8)
pankkipäivän kuluessa ja että niiden arvo määräytyy arvostuspäivän nettovarallisuusarvon
mukaan. Tällaiset osuuksien vaihto-/lunastuspyynnöt käsitellään jokaisena arvostuspäivänä
ennen myöhemmin tulleita vaihto-/lunastuspyyntöjä.
Jos minkä tahansa vaihto-/lunastuspyynnön tapahtuessa kenen tahansa osuudenomistajan
missä tahansa osuuslajissa omistamien osuuksien osuuskohtainen numeromääräinen
nettovarallisuusarvo tai kokonaisnettovarallisuusarvo laskisi tällaisen Yhtiön hallituksen
määrittämän luvun tai arvon alle, tämä voi myöhemmin päättää, että tätä pyyntöä
kohdellaan
pyyntönä
koko
tämän
osuudenomistajan
osuuksien
saldon
lunastamiselle/vaihdolle kyseisessä osuuslajissa.
Lunastetut/muunnetut osuudet peruutetaan, paitsi jos yhtiön hallitus oman harkintansa
perusteella päättää itsenäisesti muuta.
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Hallituksella on oikeus delegoida mille tahansa yhtiön vastaavalle tai johtajalle, tai muulle
valtuutetulle
henkilölle,
velvollisuuden
hyväksyä
lunastukset/vaihdot,
toteuttaa lunastushinnan maksu ja peruuttaa tällaiset osuudet
Tämänhetkinen Artikla 9 - PUHEENJOHTAJA korvataan uudella Artiklalla 9 - RAJOITUKSET,
jolloin siinä lukee seuraavasti:
”Hallitus voi yhtiön etujen pohjalta toimien rajoittaa yhtiön osuuksien omistajuutta keneltä
tahansa luonnolliselta tai juridiselta henkilöltä, kuten seuraavassa on tarkemmin kuvattu:
1) Hallituksella on oikeus määrätä tällaisia rajoituksia (lukuun ottamatta rajoituksia
osuuksien siirtoon), jotka se katsoo tarpeelliseksi varmistaakseen, että Yhtiön osuuksia ei
hankita tai omisteta tietyn henkilön toimesta (tästedes ”Poisjätetty henkilö”):
a) jos tämä rikkoo mitään yhtiöjärjestyksen tai Rahastoesitteen ehtoja tai mitään
sovellettavia lakeja ja säädöksiä millään oikeustoimialueella; tai
b) jonka osuudenomistus johtaisi Yhtiön hallituksen mukaan tilanteeseen, jossa Yhtiö tai sen
osuudenomistajat joutuisivat vastaamaan veroista, hallinnollisista tai lainsäädännöllisistä
velvoitteista tai taloudellisista ongelmista, joita sille ei olisi muuten aiheutunut ja jotka
koetaan vahingolliseksi yhtiölle tai sen osuudenomistajille;
c) jonka osuudenomistus Yhtiön hallituksen mielestä johtaisi tilanteeseen, jossa Yhtiö
joutuisi vastaamaan tai altistuisi laeille tai säädöksille, jotka ovat muita kuin Luxemburgin
suurherttuakunnan lakeja ja joiden toteuttaminen voisi haitata sen tai sen
osuudenomistajien etuja;
d) jonka osuudenomistus Yhtiön hallituksen mielestä aiheuttaisi tai todennäköisesti
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aiheuttaisi sen, että Yhtiö rikkoisi minkä tahansa maan tai viranomaistahon mitä tahansa
Yhtiöön soveltuvaa lakia tai vaatimusta;
e) jos tällaiset Poisjätetyt henkilöt eivät sovi omistamaan tällaisia osuuksia maan lain tai
säädösten mukaan ja/tai virallisten säädösten ja/tai yhtiöjärjestyksen tai Rahastoesitteen
mukaan;
f) Jos tällaiset Poisjätetyt henkilöt omistavat enemmän kuin tietyn prosentin pääomasta,
kuten yhtiön hallitus määrittää aika ajoin.
Yhdysvaltain kansalaiset, kuten tämä Rahastoesite määrittää, määritetään Poisjätetyiksi
henkilöiksi, jollei Yhtiön hallitus muuta päätä.
2) Tällaista tarkoitusta varten yhtiön hallitus voi vastaavasti oman harkintansa perusteella:
a) olla julkaisematta osuuksia tai rekisteröidä osuuksien siirtoa, kunnes se on varmistanut,
julkaistako niitä tai ei, tai rekisteröinti voi johtaa tilanteeseen, jossa tällaisten osuuksien
lainmukainen tai taloudellinen omistajuus tapahtuisi Poisjätetyn henkilön toimesta;
b) pyytää millä tahansa hetkellä ketä tahansa henkilöä, joka on Yhtiön osuudenomistajien
rekisterissä, tai ketä tahansa, joka hakee osuuksien siirtoa, tarjoamaan Yhtiölle kaikki tiedot,
jotka Yhtiö katsoo tarpeelliseksi määrittääkseen, johtaako tällainen rekisteri omistajuuteen
Poisjätetyn henkilön toimesta tai puolesta;
c) hylätä äänet, joita yhtiökokouksessa on annettu Poisjätetyn henkilön toimesta tai
puolesta;
d) myöntää asianomaiselle osuudenomistajalle tietyn ajan, jotta tämä voi korjata
omistajuuskiellon aiheuttavan tilanteen, ja/tai ehdottaa, että osuudet vaihdetaan saman
alarahaston toisen osuuslajin osuuksiksi, jos omistajuuskieltotilanne saadaan näin purettua.
3) Jos yhtiö on vakuuttunut, että Poisjätetty henkilö, joko yksin tai muiden henkilöiden
kanssa, on osuuksien lainmukainen tai todellinen omistaja, ja jos tämä henkilö ei siirrä
osuuksia valtuutetulle henkilölle, hallitus voi pakkolunastaa tai vaihtaa kaikki osuudet tai
aiheuttaa pakkolunastamisen/vaihtamisen kaikille osuuksille, jotka Poisjätetty henkilö
omistaa tai joita omistetaan tämän puolesta. Tätä varten Yhtiö lähettää ilmoituksen
osuudenomistajalle, jossa tarkennetaan syy, joka oikeuttaa pakkolunastuksen/vaihdon,
osuuksien
määrän,
jota
tämä
koskee,
ja
indikatiivisen
arvostuspäivän,
jolloin pakkolunastus/vaihto tapahtuu. Lunastus-/vaihtohinta määritetään yhtiöjärjestyksen
mukaan.
4) Yhtiö pidättää oikeuden siihen, että asianomaista osuudenomistajaa vaaditaan
korvaamaan Yhtiölle kaikki menetykset, kustannukset ja kulut, jotka johtuvat tämän artiklan
mukaan kielletystä omistajuudesta. Yhtiö voi vähentää tällaiset tappiot, kustannukset ja
kulut mistä tahansa lunastushinnasta, joka maksetaan asianomaiselle osuudenomistajalle.
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Tämänhetkinen Artikla 10 - KOKOUSMUISTIINPANOT korvataan uudella Artiklalla 10 OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUKSET, jolloin siinä lukee seuraavasti:
Mikä tahansa säännöllisesti tapahtuva tämän Yhtiön osuudenomistajien kokous edustaa
kaikkia Yhtiön osuudenomistajia. Osuudenomistajien yhtiökokouksella on toimivalta,
jonka 10. elokuuta 1915 säädetty kaupallisia yhtiöitä koskeva laki aika ajoin muutettuna
(tästedes ”Luxemburgin yhtiölaki”) tai tämä yhtiöjärjestys takaavat sille.
Vuosittainen osuudenomistajien yhtiökokous järjestetään kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilivuoden lopusta Luxemburgin yhtiölain mukaan Luxemburgissa yhtiön rekisteröidyssä
kotipaikassa, tai muussa vastaavassa Luxemburgissa sijaitsevassa paikassa, joka voidaan
määrittää ilmoituksella kokouksesta paikassa ja ajankohtana, joka ilmaistaan kyseisessä
ilmoituksessa. Vuosittainen yhtiökokous voidaan järjestää Luxemburgin ulkopuolella,
jos hallituksen mielestä poikkeusolosuhteet vaativat tätä. Osuudenomistajien ylimääräisten
yhtiökokousten paikka ja aika ilmoitetaan kokouskutsussa.
Kaikki kokoukset tapahtuvat Luxemburgin yhtiölain mukaisesti. Osuudenomistajat kootaan
tulevaan osuudenomistajien kokoukseen ilmoituksella, joka ilmaisee kokouksen asialistan,
ajan ja paikan ja joka lähetetään postitse ainakin kahdeksan (8) kalenteripäivää ennen
asianomaiselle kokoukselle asetettua päivää osoitteeseen, joka on ilmoitettu Yhtiön
osuudenomistajarekisterissä, paitsi jos osuudenomistaja on suostunut ottamaan vastaan
kokousilmoitukset osuudenomistajien kokouksista muilla viestintäkeinoilla (mukaan lukien
sähköposti) Luxemburgin yhtiölain mukaan.
10

Luxemburgin yhtiölain vaatimassa määrin ilmoitus on julkaistava Luxemburgissa Recueil
Electronique des Sociétés et Associations -lehdessä ja sanomalehdessä, ja muissa
sanomalehdissä, joita julkaistaan oikeustoimialueilla, joissa Yhtiö on rekisteröitynä,
jos paikalliset lait tätä vaativat.
Osuudenomistajat, jotka edustavat ainakin kymmentä prosenttia (10 %) yhtiön
osuuspääomasta, voivat pyytää yhden tai useamman kohdan lisäämistä asialistalle missä
tahansa osuudenomistajien yhtiökokouksessa. Tällainen pyyntö pitää lähettää Yhtiön
rekisteröityyn kotipaikkaan rekisteröidyllä kirjeellä ainakin viisi (5) kalenteripäivää ennen
kokouspäivää.
Jos kaikki osuudenomistajat ovat läsnä tai edustettuna osuudenomistajien yhtiökokouksessa
ja ovat luopuneet koollekutsumisvaatimuksista, kokous voidaan järjestää ilman aiempaa
ilmoitusta tai julkaisua.
Osuudenomistajat, jotka osallistuvat kokoukseen kokouspuhelulla, videokokoustekniikalla tai
muulla viestintätavalla, joka mahdollistaa heidän tunnistamisensa, antaa kaikkien
kokoukseen osallistuvien henkilöiden kuulla toisensa jatkuvasti ja mahdollistaa tehokkaan
osallistumisen kaikille kokouksen henkilöille, voidaan katsoa olevan läsnä
osallistujamäärävaatimusta ja ääntä laskettaessa, riippuen siitä, että tällaiset
yhteydenpitotavat mahdollistetaan kokouspaikassa.
Jokainen osuudenomistaja voi äänestää postitse äänestyslomakkeilla tai niiden kopioilla
lähettämällä ne Yhtiön rekisteröityyn kotipaikkaan tai kokouskutsussa olevaan osoitteeseen.
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Osuudenomistajat voivat käyttää vain äänestyslomakkeita, jotka yhtiö tarjoaa ja jotka
sisältävät ainakin kokouksen paikan, päivän ja ajan, kokouksen asialistan sekä kokouksen
päätettäväksi lähetettävän esityksen. Äänestyslomakkeet, jotka eivät näytä ääntä
resoluution puolesta tai vastaan, tai pidättäytymistä, ovat tyhjiä. Yhtiö ottaa huomioon vain
äänestyslomakkeet, jotka on otettu vastaan kaksi (2) kalenteripäivää ennen
osuudenomistajien yhtiökokousta.
Kokouksen puheenjohtajisto muodostetaan jokaisessa osuudenomistajien yhtiökokouksessa.
Se koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä ja tarkastajasta, joiden ei tarvitse olla
osuudenomistajia tai hallituksen jäseniä. Jos kaikki läsnäolevat tai edustetut
osuudenomistajat yhtiökokouksessa päättävät, että he voivat hallita äänten valvontaa,
osuudenomistajat voivat yksimielisesti päättää nimittää vain (i) puhemiehen ja sihteerin (ii)
tai yhden ihmisen, joka ottaa vastatakseen hallituksen roolin, jolloin tarkastajaa ei tarvita.
Puheenjohtajisto varmistaa etenkin, että kokous järjestetään soveltuvien sääntöjen mukaan,
erityisesti sääntöjen, jotka liittyvät kokoon kutsumiseen, enimmäisvaatimuksiin,
ääntenlaskuun ja osuudenomistajien edustukseen.
Ääntenlaskijoiden oikeudet osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää osuuksiensa mukaan
määritetään liittyen osuuksiin, joita osuudenomistaja omistaa viidentenä vuorokautena
ennen yhtiökokousta keskiyöllä (Luxemburgin aikaa). Hallitus voi määrittää muita ehtoja,
jotka on täytettävä osuudenomistajien toimesta, jotta nämä voisivat osallistua mihinkään
osuudenomistajien yhtiökokoukseen.
Osuudenomistaja voi toimia missä tahansa osuudenomistajien kokouksessa nimittämällä
toisen henkilön (jonka ei tarvitse olla yhtiön osuudenomistaja ja joka voi olla sen johtaja)
asiamiehekseen, mikä tapahtuu kirjallisesti tai allekirjoitetulla faksilla tai vastaavalla
kommunikaatiovälineellä, kuten hallitus päättää.
Jokainen osuus, riippumatta sen vastaavasta nettovarallisuusarvosta osuutta kohti,
on oikeutettu yhteen ääneen.
Osallistujalistaa on pidettävä kaikista osuudenomistajien yhtiökokouksista.
Paitsi jos muuten ilmoitetaan tai sallitaan tässä tai vaaditaan Luxemburgin yhtiölain
toimesta, päätökset osuudenomistajien oikealla tavalla kokoon kutsutussa kokouksessa
hyväksytään yksinkertaisella läsnäolevien ja äänestäjien enemmistöllä. Poissaolevia ja tyhjiä
ääniä ei oteta huomioon.
Jos kyse on asiasta, joka liittyy vain yhteen osuuslajiin tai yhteen alarahastoon, hallitus voi
oman harkintansa pohjalta kutsua koolle kyseisen alarahaston tai osuuslajin
osuudenomistajien yhtiökokouksen. Tällaisessa tapauksessa alarahaston tai osuuslajin
kokouksiin sovelletaan samoja yhtiön osuudenomistajien kokoukseen sovellettavia sääntöjä,
jotka edellä on esitetty.
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Tämänhetkinen Artikla 11 - TOIMIVALTA korvataan uudella Artiklalla 11 - YHTIÖN
HALLITUS, jolloin siinä lukee seuraavasti:
Hallituksella on laajin mahdollinen toimivalta toimittaa hallinto-, määräys- ja
toteutustoimenpiteitä yrityksen eduksi. Kaikki toimivalta, jota Luxemburgin yrityslaki tai
tämä yhtiöjärjestys ei nimenomaisesti rajaa osuudenomistajien yhtiökokoukseen,
kuuluu hallituksen toimivaltaan.
Yritystä johtaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenten ei tarvitse olla
yrityksen osuudenomistajia. Osuudenomistajat nimeävät hallituksen jäsenet enintään
kuuden vuoden toimikaudelle, ja heidät voidaan äänestää uudelleen seuraaville
toimikausille. Yhtiökokouksessa määritetään myös hallituksen jäsenten lukumäärä,
heille maksettava korvaus sekä heidän toimikautensa pituus. Hallituksen jäsenet valitaan
osuudenomistajien yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osuuksien
yksinkertaisella enemmistöllä.
Hallituksen jäsen voidaan osuudenomistajien päätöksellä milloin tahansa poistaa joko syystä
tai ilman syytä ja korvata toisella.
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Mikäli hallituksen jäsenen paikka vapautuu kuoleman, eläkkeelle siirtymisen tai jonkin muun
syyn vuoksi, jäljellä olevat hallituksen jäsenet kokoontuvat valitsemaan äänten enemmistöllä
uuden jäsenen seuraavaan osuudenomistajien kokoukseen saakka.
Hallitus voi valita keskuudestaan puheenjohtajan sekä yhden tai useamman
varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita myös sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen,
mutta joka vastaa hallituksen ja osuudenomistajien kokousten pöytäkirjoista.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai kaksi jäsentä kokouskutsussa ilmoitettuun
paikkaan. Hallituksen kokouksen kirjallinen kokouskutsu toimitetaan jäsenille vähintään
kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen kokouksen ajankohtaa, paitsi hätätapauksessa,
joka käy ilmi kokouskutsusta. Kutsusta voidaan luopua kunkin jäsenen kirjallisesti, faksitse,
sähköpostitse tai vastaavalla viestintämenetelmällä toimittamalla suostumuksella.
Yksittäisiä kokouksia varten ei tarvita erillisiä kutsuja, jos ne pidetään hallituksen
aikaisemmin päättämän aikataulun mukaisesti ja sovitussa paikassa.
Kuka tahansa jäsen voi toimia hallituksen kokouksessa nimeämällä toisen jäsenen
asiamieheksi. Nimitys on tehtävä kirjallisesti, faksitse, sähköpostitse tai vastaavalla
viestintämenetelmällä.
Kuka tahansa jäsen voi osallistua hallituksen kokoukseen puhelinneuvotteluna tai vastaavalla
viestintämenetelmällä, ja tällainen osallistuminen katsotaan henkilökohtaiseksi
osallistumiseksi
kokoukseen.
Hallituksen
kokous,
joka
pidetään
kyseisellä
viestintämenetelmällä, katsotaan pidetyksi Luxemburgissa.
Hallitus voi keskustella tai toimia asianmukaisella valtuutuksella, jos vähintään enemmistö
jäsenistä on läsnä tai edustettuina. Päätökset tehdään kokouksessa läsnä tai edustettuina
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olevien jäsenten äänienemmistöllä.
Ketkä tahansa kaksi jäsentä allekirjoittaa hallituksen kokouspöytäkirjan.
Oikeudenkäyntiä tai muuta tarkoitusta varten tehtävät kokouspöytäkirjojen kopiot tai
poiminnot allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, kyseisen kokouksen väliaikainen
puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä, sihteeri tai apulaissihteeri.
Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittamat päätökset ovat yhtä voimassaolevia ja päteviä
kuin asianmukaisesti koolle kutsutussa ja pidetyssä kokouksessa käsitellyt. Allekirjoitukset
näkyvät yksittäisessä asiakirjassa tai samanlaisen päätöksen useissa kopioissa, ja ne voidaan
todistaa oikeiksi kirjeitse, faksitse, sähköpostitse tai vastaavalla viestintämenetelmällä.
Kukin jäsen voi allekirjoittaa myös Luxemburgin lainsäädännön mukaisena sähköisenä
allekirjoituksena."

Tämänhetkinen Artikla 12 - ETURISTIRIITA korvataan uudella Artiklalla 12 - TOIMIVALLAN
SIIRTO, jolloin siinä lukee seuraavasti:

Yhtiön päivittäinen johtaminen sekä siihen liittyvä yhtiön edustaminen voidaan jakaa yhdelle
tai useammalle jäsenelle, toimihenkilölle tai muulle agentille, jotka joko ovat
osuudenomistajia tai eivät ole ja toimivat joko yksittäin tai yhdessä. Heidän nimeämisensä,
erottamisensa ja valtaoikeutensa määritetään hallituksen päätöksellä.
12

Hallitus voi ajoittain jakaa yhtiön johtamiseen ja toimintaan liittyvää toimivaltaa tai tehtäviä
kenelle tahansa kyseiseen tarkoitukseen nimetylle toimihenkilölle, agentille tai valtuutetulle.
Yhtiö nimeää erityisesti lain 15 luvussa määritetyn mukaisen hallinnointiyhtiön
(jäljempänä "hallinnointiyhtiö") suorittamaan laissa määritettyjä tehtäviä.
Yhtiö voi myöntää erikoisvaltaoikeuksia myös notaarin vahvistamalla valtakirjalla tai
yksityisellä asiakirjalla."

Tämänhetkinen Artikla 13 - VASTUUNVAPAUTUS korvataan uudella Artiklalla 13 KOMITEAT, jolloin siinä lukee seuraavasti:
13

14

”Hallitus voi muodostaa yhden tai useamman komitean. Komiteoiden koostumuksen ja
valtaoikeuden, komitean jäsenten nimeämisen, erottamisen, maksettavan korvauksen ja
mandaatin keston ehdot sekä niiden työjärjestyksen määrittää hallitus. Hallitus vastaa
komiteoiden toiminnan valvonnasta”.
Tämänhetkinen Artikla 14 - DELEGOINTI korvataan uudella Artiklalla 14 ALLEKIRJOITUKSET, jolloin siinä lukee seuraavasti:
"Yhtiötä sitoo kenen tahansa kahden jäsenen allekirjoitukset tai jäsenen ja hallituksen
valtuuttaman henkilön allekirjoitukset tai kenen tahansa kahden hallituksen valtuuttaman
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henkilön allekirjoitukset."
Tämänhetkinen Artikla 15 - ALLEKIRJOITUKSET korvataan uudella Artiklalla 15 SIJOITUSKÄYTÄNTÖ, jolloin siinä lukee seuraavasti:

Hallituksella on riskinhajautuksen periaatteen mukaisesti oikeus päättää kunkin alarahaston
sijoituspolitiikasta ja strategiasta sekä yhtiön johtamisessa ja toiminnassa noudatettavista
toimintatavoista seuraavien periaatteiden mukaisesti.
I. Sijoitusrajoitukset
Lain ja yksityiskohtaisen Rahastoesitteen vaatimusten mukaisesti kukin alarahasto voi
sijoittaa seuraaviin:
(i)

siirtokelpoiset arvopaperit tai rahamarkkinainstrumentit

(ii)

muut UCITS- ja UCI-yhteissijoitusyritysten osuudet Rahastoesitteen
rajoitusten mukaisesti, esim. UCITS-yhteissijoitusyrityksesi katsottavan
master-rahaston osuudet, kun tarkoituksena on, että alarahasto toimii
feeder-rahastona;

(iii)
15

muiden alarahastojen osuudet lain sallimissa rajoissa ja sen määrittämien
ehtojen mukaisesti

(iv)

enintään 12 kuukauden pituiset, vaadittaessa takaisin maksettavat tai
irtisanomisehtoiset talletukset luottolaitoksissa

(v)

rahoitusjohdannaiset

(vi)

muut varallisuuserät lain sallimissa rajoissa.

Yhtiö voi ostaa erityisesti yllä mainittuja varallisuuseriä millä tahansa säännellyillä
markkinoilla Euroopassa, Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa.
Yhtiö voi myös sijoittaa äskettäin liikkeeseen laskettuihin siirtokelpoisiin arvopapereihin ja
rahamarkkinainstrumentteihin, jos liikkeeseenlaskun ehdoissa on sitouduttu hakemaan
arvopaperin ottamista yllä määritellyn säännellyn markkinapaikan viralliselle listalle ja
tällaisen hakemuksen hyväksyminen vuoden kuluessa liikkeeseenlaskusta on turvattu.
Riskin hajauttamisen periaatteen mukaisesti yhtiö voi sijoittaa enintään 100 % kullekin
alarahastolle kuuluvasta varallisuudesta erilaisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin ja
rahamarkkinainstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on EU:n jäsenvaltio, sen
yksi tai useampi paikallinen viranomainen, OECD- tai G20-jäsenvaltio, Singaporen tasavalta
tai Hongkong tai kansainvälinen julkisyhteisö, johon yksi tai useampi EU-jäsenvaltio kuuluu,
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edellyttäen, että jos yhtiö hyödyntää yllä kuvattua mahdollisuutta, sillä on kunkin
asiaankuuluvan alarahaston puolesta ainakin kuuteen eri liikkeeseenlaskuun kuuluvia
arvopapereita. Mikään niistä ei saa yksittäin muodostaa yli 30 % alarahaston
kokonaisvarallisuudesta.
Hallitus voi yhtiön edun mukaisesti päättää Rahastoesitteessä kuvatulla tavalla, että (i) kaikki
tai osa yhtiön tai minkä tahansa alarahaston varallisuudesta on yhteisesti hoidettua erillään
muusta, muiden sijoittajien hallussa olevasta varallisuudesta, mukaan lukien muut
yhteissijoitusyritykset ja/tai niiden alarahastot, tai että (ii) kaikki tai osa yhtiön kahden tai
useamman alarahaston varallisuudesta on yhteisesti hoidettua erillään tai yhdistettynä.
Yhtiön kunkin alarahaston sijoitukset voidaan tehdä joko suoraan tai epäsuorasti kokonaan
omistamiensa tytäryhtiöiden kautta, kuten hallitus voi ajoittain päättää ja kuten
Rahastoesitteessä on kuvattu.
Yhtiöllä on oikeus käyttää siirtokelpoisiin arvopapereihin sekä rahamarkkinainstrumentteihin
liittyviä tekniikoita ja instrumentteja.
Hallitus voi asettaa tiukempia sijoitusrajoituksia, jotka on mainittu Rahastoesitteessä.
II. Siirtokelpoisiin arvopapereihin sekä rahamarkkinainstrumentteihin liittyvät tekniikat ja
instrumentit
Yhtiö voi käyttää tekniikoita ja instrumentteja, kuten mm. johdannaisia,
takaisinostosopimuksia, optioita, futuureja, hinnanerosopimuksia (CFD) ja arvopaperien
lainaksiantoa, jotka hallitus perustellusti katsoo soveltuvan taloudellisesti yhtiön
tehokkaaseen ja kunkin alarahaston sijoitustavoitteen mukaiseen salkunhoitoon.
Yhtiön tai minkä tahansa alarahaston kyseisten tekniikoiden ja instrumenttien käyttö on
Luxemburgin finanssivalvontaviranomaisen ja lain asettamien ehtojen ja rajoitusten alaista.
Alarahasto ei saa missään tilanteessa poiketa
sijoitustavoitteistaan tällaisen toiminnan takia.

Rahastoesitteessään

mainituista

III. Yhteishoito ja varojen poolaus
Jos se on salkunhoidon kannalta tehokasta ja alarahastojen sijoituspolitiikat sen sallivat,
hallitus voi päättää tiettyjen alarahastojen varojen yhteishoidosta.
Tällöin eri alarahastojen varoja hoidetaan yhteisesti. Yhteisesti hoidettuja varoja kutsutaan
pooliksi, vaikka tällaisia pooleja käytetäänkin vain rahastoyhtiössä sisäisesti. Poolit eivät
muodosta erillisiä yhtiöitä eivätkä osuudenomistajat voi merkitä suoraan niiden osuuksia.
Kullekin yhteishoidossa olevalle alarahastolle kohdennetaan omat varat.
Jos kahden tai useamman alarahaston varoja hoidetaan yhteisesti, kullekin alarahastolle
kuuluvien varojen määrä määräytyy poolin aloittamisen ajankohdasta ja muuttuu,
kun tehdään uusia varojen kohdennuksia tai nostoja.
Kunkin pooliin osallistuvan alarahaston oikeus yhteisesti hoidettuihin varoihin koskee poolin
kaikkia sijoituksia yhdessä ja erikseen.
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Yhteisesti hoidettujen alarahastojen nimissä tehdyt uudet sijoitukset jaetaan alarahastoille
niiden osuuksien mukaisessa suhteessa ja myydyt sijoitukset kohdennetaan vastaavasti
kullekin alarahastolle sille kuuluvan osuuden mukaisesti.
Tämänhetkinen Artikla 16 - OSUUKSIEN LUNASTUS JA VAIHTO korvataan uudella
Artiklalla 16 - PÄTEMÄTTÖMYYS JA VASTUU KOLMANSIA OSAPUOLIA KOHTAAN, jolloin
siinä lukee seuraavasti:

16

”Yhteenkään sopimukseen tai muuhun toimeksiantoon Yhtiön ja minkään muun yrityksen tai
tahon välillä ei tule vaikuttamaan tai sitä tee kelvottomaksi se, että yksi tai useampi Yhtiön
hallituksen jäsenistä tai johtajista omaa etuja tai on yhtiön hallituksen jäsen, johtaja tai
työntekijä tällaisessa toisessa yrityksessä tai tahossa, olettaen kuitenkin, että Yhtiö ei
tietoisesti osta tai myy salkkusijoituksia miltään johtajaltaan tai hallituksen jäseneltään tai
millekään johtajalle tai hallituksen jäsenelle, tai muulta taholta tai muulle taholle, jossa nämä
johtajat tai hallituksen jäsenet omistavat 10 % tai enemmän annetuista osuuksista.
Kukin alarahasto vastaa omista veloistaan ja sitoumuksistaan lain artiklan 181 (5)
mukaisesti.”

Tämänhetkinen Artikla 17 - NETTOVARALLISUUSARVO korvataan uudella Artiklalla 17 VASTUUNVAPAUTUS, jolloin siinä lukee seuraavasti:

17

18

”Yhtiö voi vapauttaa vastuusta kenen tahansa hallituksen jäsenet tai johtajan, ja tämän
perilliset, toimeenpanijat ja hallinnoijat, koskien kuluja, joita hänelle on järkevän toiminnan
puitteissa aiheutunut mistään oikeudellisesta toimesta, kanteesta tai menettelystä,
johon hän on saattanut joutua siksi, että hän on ollut Yhtiön tai, tämän pyynnöstä,
minkä tahansa muun rahaston, jossa Yhtiö on osuudenomistaja tai velkoja ja josta hänellä ei
ole oikeutta saada vastuunvapautta, hallituksen jäsen tai johtaja, paitsi asioissa,
joissa hänelle langetetaan lopullinen tuomio tällaisessa oikeudellisessa toimessa, kanteessa
tai
menettelyssä
vakavista
laiminlyönneistä
tai
virheellisestä
toiminnasta;
sovittelutapauksessa vastuunvapautus annetaan vain yhteydessä sellaisiin sovittelun
kattamiin asioihin, joista Yhtiölle on ilmoitettu neuvonantajan toimesta niin, että vastuusta
vapautettava henkilö ei suorittanut velvollisuuden rikkomista. Vastuuvapaudesta
luopumisen oikeus ei sulje pois muita oikeuksia, joihin hän voi olla oikeutettu”.
Tämänhetkinen Artikla 18 - OSUUKSIEN LIIKKEESEENLASKU korvataan uudella Artiklalla 18 NETTOVARALLISUUSARVO, jolloin siinä lukee seuraavasti:
"Yhtiö tai sen agentti tai asiamies määrittää kunkin alarahaston kunkin osuuslajin
nettovarallisuusarvon ("Nettovarallisuusarvo") ajoittain, mutta seuraavan kappaleen
ehtojen mukaisesti, vähintään kaksi kertaa kuukaudessa hallituksen määrittämänä päivänä
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("Arvostuspäivä").
Kunkin alarahaston kunkin osuuslajin nettovarallisuusarvo ilmaistaan hallituksen
ajoittain määrittämässä asianomaisessa viitteessä ja määritetään minä tahansa
arvostuspäivänä jakamalla alarahaston kyseiselle osuuslajille luettavan nettovarallisuuden
arvo, joka on osuuslajin varallisuuden arvo miinus hallituksen tai sen asianmukaisesti
valtuuttaman edustajan määrittämät vastuut arvostuspäivänä, kyseisen osuuslajin tuolloin
jäljellä olevien osuuksien lukumäärällä.
Yhtiön nettovarallisuusarvo on aina yhtä suuri kuin sen alarahastojen
kokonaisnettovarallisuusarvo.
Kunkin alarahaston kunkin osuuslajin varojen arvo määritetään seuraavasti:
i.

Kaiken käteismaksuna maksetun tai talletetun käteisen, velkavekseleiden ja kirjojen, myyntisaamisten, esimaksettujen kulujen, käteisosinkojen tai
kertyneiden mutta vielä vastaanottamattomien korkojen arvo on sama kuin koko
niiden nimellisarvo, jollei ole niin, että tätä ei todennäköisesti makseta tai saada
täytenä, jolloin arvo määritetään alennuksen, jonka hallitus katsoo tässä
tapauksessa sopivaksi heijastelemaan todellista tai käypää arvoa, tekemisen
jälkeen.

ii.

Siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit, joita noteerataan tai
listataan tai joilla käydään kauppaa pörssissä tai säännellyillä markkinoilla,
arvostetaan, jollei muuta todeta alla olevissa kappaleissa iii ja vi, viimeisimpään
saatavilla olevaan markkinahintaan tai noteeraukseen ennen arvostusajankohtaa
pörssissä
tai
säännellyillä
markkinoilla,
joissa
arvopapereita
tai
rahamarkkinainstrumentteja pääasiassa noteerataan tai listataan tai joissa niillä
käydään kauppaa. Kun arvopapereita tai rahamarkkinainstrumentteja
noteerataan tai listataan tai niillä käydään kauppaa useammassa kuin yhdessä
pörssissä tai säännellyllä markkinalla, hallitus määrittää, missä pörssissä tai
säännellyllä markkinalla arvopaperit tai rahamarkkinainstrumentit noteerataan
tai listataan tai niillä käydään kauppaa ensisijaisesti, ja markkinahintoja tai
noteerauksia tässä pörssissä tai säännellyllä markkinalla käytetään niiden
arvostamiseen. Siirtokelpoiset arvopaperit tai rahamarkkinainstrumentit,
joiden markkinahinnat tai noteeraukset eivät ole saatavilla tai edustavia, tai joita
ei noteerattu tai listattu tai niillä käyty kauppaa pörssissä tai säännellyllä
markkinalla, arvostetaan todennäköiseen realisointiarvoon, joka arvioidaan
hallituksen toimesta huolellisesti ja vilpittömästi millä tahansa hallituksen
hyväksymällä arvostusmenetelmällä.

iii.

Yllä olevasta kappaleesta ii huolimatta soveltuvien lakien ja säädösten salliessa
rahamarkkinainstrumentit voidaan arvostaa käyttämällä poistomenetelmää,
jossa instrumentit arvostetaan hankintakustannukseensa niin, että sitä säädetään
jatkuvasti jaksotetun yli- tai alikurssin suhteen erääntymiseen asti riippumatta
korkotasojen vaihtelujen vaikutuksesta instrumenttien markkina-arvoon.
Poistomenetelmää käytetään vain, jos sen ei oleteta johtavan materiaaliseen
eroavaisuuteen instrumenttien markkina-arvon ja niiden poistomenetelmällä
lasketun arvon välillä.

iv.

Rahoitusjohdannaiset, jotka noteerataan tai listataan tai joilla käydään kauppaa
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pörssissä tai säännellyillä markkinoilla, arvostetaan viimeisen saatavilla olevan
sulku- tai selvityshinnan tai -noteerauksen mukaan ennen arvostusaikaa pörssissä
tai säännellyllä markkinalla, jossa instrumentteja pääasiassa noteerataan tai
listataan tai niillä käydään kauppaa. Kun rahamarkkinainstrumentteja
noteerataan tai listataan tai niillä käydään kauppaa useammassa kuin yhdessä
pörssissä tai säännellyllä markkinalla, hallitus määrittää, missä pörssissä tai
säännellyllä markkinalla rahamarkkinainstrumentit noteerataan tai listataan tai
niillä käydään kauppaa ensisijaisesti, ja markkinahintoja tai noteerauksia tässä
pörssissä tai säännellyllä markkinalla käytetään niiden arvostamiseen.
Rahamarkkinainstrumentit, joiden markkinahinnat tai noteeraukset eivät ole
saatavilla tai edustavia, tai joita ei noteerattu tai listattu tai joilla ei käydä kauppa
pörssissä tai säännellyillä markkinoilla, arvioidaan
todennäköiseen
realisaatioarvoon, joka arvioidaan hallituksen toimesta huolellisesti ja
vilpittömästi millä tahansa hallituksen hyväksymällä arvostusmenetelmällä.
v.

Rahoitusjohdannaiset, joita kaupataan vakioimattomina johdannaisina (OTC),
arvostetaan päivittäin käypään markkina-arvonsa vastapuolen tarjoamien
arvostusten perusteella, jotka hyväksytään tai varmistetaan säännöllisesti
vastapuolesta riippumatta. Vaihtoehtoisesti OTC-rahastoderivatiivi-instrumentit
voidaan arvostaa itsenäisten hinnoittelupalvelujen tai arvostusmallien
perusteella, jotka Hallitus hyväksyy ja jotka noudattavat kansainvälisiä paras
käytäntö- ja arvostusperiaatteita. Tällainen arvostus täsmäytetään vastapuolen
arvostuksen kanssa säännöllisesti ja vastapuolesta riippumatta, ja merkittävät
eroavaisuudet tutkitaan ja selitetään välittömästi.

vi.

Yllä olevasta kappaleesta ii huolimatta osuudet tai yksiköt kohteena olevissa
sijoitusrahastoissa (mukaan lukien UCITS ja UCI) arvostetaan uusimpaan saatavilla
olevaan viralliseen nettovarallisuusarvoon, jonka raportoi tai tarjoaa
sijoitusrahasto tai joka raportoidaan tai tarjotaan sen puolesta uusimmassa
saatavilla olevassa epävirallisessa tai arvioidussa nettovarallisuusarvossa,
olettaen, että yhtiön hallitus hyväksyy tällaisten epävirallisten tai arvioitujen
nettovarallisuusarvojen luotettavuuden. Lisäksi osuudet tai yksiköt
kohdesijoitusrahastoissa, jotka noteerataan, listataan tai kaupataan pörssissä tai
säännellyillä markkinoilla, voidaan arvostaa yllä olevan kappaleen 2) ehtojen
mukaisesti.

vii.

Minkä tahansa muun osuuden arvo, johon ei viitata nimenomaisesti yllä,
on todennäköinen realisaatioarvo, joka arvioidaan hallituksen toimesta
huolellisesti ja vilpittömästi millä tahansa hallituksen hyväksymällä
arvostusmenetelmällä.

Edellä mainitusta huolimatta hallitus tai sen agentti tai edustaja voi poiketa mistä
tahansa yllä esitetystä arvostusmenetelmästä, jos se kokee, ettei menetelmä anna käypää
arvoa yhtiön varallisuudesta.
Hallitus voi lisäksi tarkistaa varallisuuden arvoa, jos hallitus päättää, että sen
tarkistaminen on tarpeen käyvän arvon määrittämiseksi. Nettovarallisuusarvoa voidaan
tarkistaa huomioimaan tarvittaessa myös tietyt kaupankäyntimaksut Rahastoesitteessä
kattavasti kuvatulla tavalla.
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Maksamattomista, säännöllisesti toistuvista hallinto- ja muista kuluista maksetaan
asianmukaiset palkkiot kyseisen ajanjakson aikana kertyneen arvioidun summan mukaan.
Taseen ulkopuoliset vastuut huomioidaan asianmukaisesti oikeudenmukaisten ja järkevien
kriteerien mukaan.
Jos vilpillisyyttä, vakavaa laiminlyöntiä tai ilmeistä virhettä ei ilmene, jokainen hallituksen tai
sen agentin tai edustajan tekemä nettovarallisuusarvon laskemista koskeva päätös on
lopullinen ja sitoo sekä yhtiötä että nykyisiä, entisiä ja tulevia osuudenomistajia.
Hallituksen jäsenen tai hallituksen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan, agentin tai
asiamiehen on vahvistettava jokainen nettovarallisuusarvon laskennan tulos. ”
Muutokset tämänhetkiseen Artiklaan 19 - KULUT JA PALKKIOT, jolloin siinä lukee
seuraavasti:
Yhtiö maksaa kaikki sen perustamiseen liittyvät kulut, hallinnointiyhtiön,
säilytysyhteisön sekä hallituksen tai sen asianmukaisen agentin tai edustajan kulloinkin
nimeämien palveluntoimittajien palkkiot.
Kukin alarahasto vastaa omista veloistaan ja sitoumuksistaan lain artiklan 181 (5)
mukaisesti.
Yhtiölle aiheutuvat kulut, joita ei voida kohdentaa yksittäiselle alarahastolle,
peritään alarahastoilta niiden nettovarallisuusarvojen suhteessa.
Lisäksi rahastoyhtiö maksaa myös seuraavat kulut:
i.
kaikki rahastoyhtiön varoista, tuloista ja menoista yhtiön
maksettavaksi tulevat verot
19

ii.

rahastoyhtiön liiketoiminnasta aiheutuvat tavanomaiset
kolmansien osapuolien välityspalkkiot ja pankkimaksut,
kuten tapahtumapalkkiot

iii.

kaikki yhtiön tilintarkastajalle ja juridisille neuvonantajille
maksettavat palkkiot;

iv.

kaikki
julkaisuista
ja
osuudenomistajille
annetuista
tiedonannoista johtuvat kulut, erityisesti käännös- ja
painatuskustannukset
sekä
vuosikertomusten
ja
puolivuotiskatsausten jakelukulut, lisäksi merkintä- ja
lunastushintojen ja Rahastoesitteiden julkaisukulut sekä
avaintietoesitteiden ylläpitoon, tuotantoon, painatukseen,
käännöksiin, jakeluun, lähetykseen, varastointiin ja arkistointiin
liittyvät kulut;

v.

kaikki yhtiön rekisteröinnistä ja rekisteröinnin voimassapidosta
aiheutuvat viranomaisille ja pörsseille maksettavat kulut:

kaikki yhtiön toiminnasta ja hallinnosta aiheutuvat kulut."
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Tämänhetkinen Artikla 20 - TILIVUOSI JA TILINPÄÄTÖKSET korvataan uudella Artiklalla 20 NETTOVARALLISUUSARVON KESKEYTYS, jolloin siinä lukee seuraavasti:
Yhtiö voi minä tahansa aikana ja ajoittain keskeyttää minkä tahansa alarahaston minkä
tahansa osuuslajin nettovarallisuusarvon laskemisen sekä sen liikkeeseenlaskun,
lunastuksen ja vaihdon seuraavissa tapauksissa:
i.

Minä tahansa pankkipäivänä, kun hallituksen huomattavaksi määrittämää osuutta
vähäisemmällä osuudella alarahaston varallisuudesta ei voida käydä kauppaa
asianomaisten markkinoiden kokonaisen tai osittaisen sulkemisen tai muiden
rajoitteiden tai keskeytysten vuoksi

ii.

hätätilanteessa, jos sen vuoksi on mahdotonta myydä sijoituksia,
jotka muodostavat huomattavan osan alarahaston varoista, tai siirtää osto- tai
myyntitoimintaan tarvittavia varoja normaaliin vaihtokurssiin, tai kun alarahaston
varojen arvon määrittäminen oikeudenmukaisesti on mahdotonta;

iii.

sellaisten tiedonvälitysyhteyksien katketessa, joita tavallisesti
alarahaston sijoitusten hinnan tai pörssihintojen määrittämiseksi;

iv.

kun alarahaston sijoitusten hintoja ei voida jostakin syystä määrittää
kohtuullisesti, viipymättä tai täsmällisesti;

v.

kun rahojen siirtoa, joka on tai voi olla tarpeen alarahaston sijoitusten
realisoimiseksi tai ostamiseksi, ei voida yhtiön hallituksen mielestä toteuttaa
normaaliin vaihtokurssiin;

vi.

kun jokin kohderahastoista, joihin yhtiö sijoittaa merkittävästi varojaan,
keskeyttää nettovarallisuusarvonsa laskemisen;

vii.

kun kyseessä on feeder-rahasto, jonka master-rahasto joko omasta aloitteestaan
tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää osuuksiensa
lunastuksen, takaisinmaksun tai merkinnän. Tällöin feeder-rahaston
nettovarallisuusarvon laskennan keskeytys kestää yhtä kauan kuin masterrahaston nettovarallisuusarvon laskennan keskeytys;

viii.

kun jostakin muusta syystä yhtiön tai alarahaston varallisuuden hintoja tai arvoja
ei voida viipymättä tai täsmällisesti määrittää tai kun yhtiön tai alarahaston
varallisuuden myyminen on muutoin mahdotonta tavanomaiseen tapaan ja/tai
aiheuttamatta aineellista haittaa osuudenomistajille;

ix.

kun osuudenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jonka
tarkoituksena on yhtiön purkaminen ja selvitysmenettely, tai heille tiedotetaan
alarahaston tai osuuslajin sulkemisesta ja selvitysmenettelystä, sekä yleisesti
ottaen yhtiön, alarahaston tai osuuslajin selvitysmenettelyn aikana;

x.

kun osuudenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään
muista uudelleenjärjestelytoimista, joihin viitataan 24 artiklassa, tai heille
tiedotetaan uudelleenjärjestelytoimista, sekä tilanteen mukaan erityisesti
asianmukaisen vaihtosuhteen määrittämisen aikana;

xi.

kun yhtiön tai alarahaston tai osuuslajin osuuksilla käydään kauppaa missä
tahansa asianmukaisessa pörssissä, jossa kyseiset osuudet on listattu, ja se on

20
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suljettu tai sen kaupankäynti keskeytetty tai sitä on rajoitettu;
xii.

poikkeustapauksissa, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi, jotta yhtiölle, alarahastolle
tai osuuslajille ei aiheutuisi peruuttamattomia negatiivisia vaikutuksia,
osuudenomistajien edunmukaisen reilun kohtelemisen periaatteen mukaisesti.

Poikkeustapauksissa, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti osuudenomistajien etuihin tai
aiheuttaa alarahastolle tai osuuslajille merkittäviä osuuksien merkintä-, lunastus- tai
vaihtopyyntöjä, hallitus pidättää oikeuden määrittää alarahastolle tai osuuslajille
osuuskohtaisen nettovarallisuusarvon vain sen jälkeen, kun yhtiö on tehnyt tarvittavat
investoinnit tai divestoinnit arvopapereihin tai muuhun kyseessä olevan alarahaston tai
osuuslajin varallisuuteen.
Keskeytettyjä merkintä-, lunastus- ja vaihtohakemuksia käsitellään merkintä-, lunastus- ja
vaihtohakemuksina
keskeytysjakson
päättymistä
seuraavana
ensimmäisenä
arvostuspäivänä, elleivät osuudenomistajat ole peruuttaneet merkintä-, lunastus- tai
vaihtohakemustaan kirjallisella yhtiölle tai yhtiön edustajalle toimitetulla ilmoituksella
ennen keskeytysjakson päättymistä.
Yhtiö julkistaa keskeytykset tavalla, jonka asian vaikutuksen alaiset henkilöt katsovat
asianmukaiseksi.
Nettovarallisuusarvon laskemisen ja/tai, jos sovellettavissa, osuuksien merkinnän,
lunastuksen ja/tai vaihdon keskeytyksen missä tahansa alarahastossa tai osuuslajissa ei tule
vaikuttaa nettovarallisuusarvon laskemiseen ja/tai, jos sovellettavissa, osuuksien
merkintään, lunastukseen ja/tai vaihtoon missä tahansa alarahastossa tai osuuslajissa.
Tämänhetkinen Artiklan 21 - VALTUUTETTU TILINTARKASTAJA korvataan uudella Artiklalla
21 - TILIVUOSI JA TILINPÄÄTÖKSET, jolloin siinä lukee seuraavasti:
21

Yhtiön tilivuosi alkaa kunkin vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy
kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä.
Tämänhetkinen Artiklan 22 - OSINGOT korvataan uudella Artiklalla 22 - VALTUUTETTU
TILINTARKASTAJA, jolloin siinä lukee seuraavasti:

22

Yhtiö nimittää valtuutetun tilintarkastajan, joka suorittaa Luxemburgin lain vaatimat
velvollisuudet. Tilintarkastaja valitaan osuudenomistajien vuosikokouksessa ja on
toimistossa, kunnes hänen seuraajansa on valittu.
Tämänhetkinen Artiklan 23 - PURKAMINEN, SULKEMINEN, FUUSIO, JAKAMINEN JA
UUDELLEENJÄRJESTELEMINEN korvataan uudella Artiklalla 23 - OSINGOT, jolloin siinä lukee
seuraavasti:

23

Osingonjaosta voidaan päättää ajoittain sovellettavien lakien ja Rahastoesitteen
mukaisesti.
Osingot voidaan maksaa siinä valuutassa sekä sinä ajankohtana ja siinä paikassa,
joka hallitus ajoittain määrittää.
Hallitus voi päättää jakaa osingot käteisen sijasta ilmaisosakkeina hallituksen tiedoksi
antamien ehtojen mukaisesti ja osuudenomistajien hyväksynnällä.
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Mikäli voitto-osuutta ei ole vaadittu maksettavaksi viiden (5) vuoden kuluessa sen
ilmoituksesta, osuudenomistaja menettää oikeutensa voitto-osuuteen ja se palautuu yhtiön
tai asiaankuuluvan alarahaston osuuslajiin/-lajeihin.
Yhtiön ilmoittamalle ja edunsaajan saatavilla säilyttämälle osingolle ei makseta korkoa.
Tämänhetkinen Artiklan 24 - MUUTOKSET korvataan uudella Artiklalla 24 - PURKAMINEN,
SULKEMINEN, FUUSIO, JAKAMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELEMINEN, jolloin siinä lukee
seuraavasti:
YHTIÖN PURKAMINEN
Yhtiö voidaan milloin tahansa purkaa osuudenomistajien päätösvaltaisen
yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä yhtiöjärjestyksen muutosten edellyttämällä tavalla.
Mikäli yhtiö puretaan, asiasta päättäneen yhtiökokouksen nimittämät yksi tai useampi
selvitysmies (jotka voivat olla luonnollisia tai juridisia henkilöitä) suorittaa pesänselvityksen.
Sama yhtiökokous päättää myös selvitysmiesten valtuuksista ja palkkioista.
Kun yhtiön purkamista suunnitellaan, osuuksia ei saa laskea liikkeeseen, vaihtaa tai
lunastaa sen jälkeen, kun on julkistettu ensimmäinen kutsu ylimääräiseen
osuudenomistajien kokoukseen, jonka tehtävänä on päättää yhtiön purkamisesta.
Kaikki osuudet, jotka ovat liikkeessä, kun tällainen kutsu julkistetaan, osallistuvat yhtiön
pesänjakoon.
Mikäli osuudenomistaja ei vaadi saamisia, ne talletetaan selvitystilan päättyessä Caisse
de Consignationin sulkutilille.
ALARAHASTON PURKAMINEN TAI OSUUSLAJI(E)N SULKEMINEN

24

Jos jostakin syystä minkä tahansa alarahaston tai osuuslajin nettovarallisuusarvo laskee
tai ei ole ulottunut hallituksen kyseiselle alarahastolle tai osuuslajille määrittämälle
taloudellisesti järkevän toiminnan minimitasolle, tai kun toimintaa rationalisoidaan tai
vallitsevissa markkinaolosuhteissa tai muissa olosuhteissa, kuten mm. poliittisissa,
taloudellisissa, sääntelyyn liittyvissä tai muissa poikkeustilanteissa, joihin hallitus ei voi
vaikuttaa, ja osuudenomistajien edun mukaisesti, tai jostakin muusta rahastoesitteessä
esitetystä tai sovellettavan lain tai määräyksen määrittämästä syystä, hallitus voi päättää
sulkea ja tarvittavissa määrin realisoida sellaisen alarahaston tai osuuslajin, ja siten joutua
lunastamaan kaikki kyseisen alarahaston tai osuuslajin osuudet pakkolunastuksen
arvostuspäivänä sovellettavalla osuuskohtaisella nettovarallisuusarvolla, kuten hallitus on
määrittänyt.
Osuudenomistajia tiedotetaan hallituksen päätöksestä realisoida alarahasto tai
osuuslaji(t) ilmoituksella ja/tai jollakin muulla sovellettavien lakien ja määräysten
edellyttämällä tai sallimalla tavalla. Ilmoituksessa esitetään syyt sekä sovellettava selvitys- tai
sulkemismenettely.
Sijoitusten, realisointikustannusten ja selvityskulujen todelliset realisointihinnat
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huomioidaan pakkolunastuksessa sovellettavan nettovarallisuusarvon laskennassa. Kyseisen
alarahaston tai osuuslajin osuudenomistajat eivät ole enää valtuutettuja jatkamaan
osuuksiensa lunastus- tai vaihtopyyntöjä ennen pakkolunastuksen voimaanastumispäivää,
jollei hallitus määritä, ettei se olisi alarahaston tai osuuslaji(e)n osuudenomistajien edun
mukaista.
Lunastuksen tuotto, jota osuudenomistaja ei ole vaatinut pakkolunastuksessa,
talletetaan sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti Caisse de Consignationin
sulkutilille siihen oikeutettujen henkilöiden puolesta. Tuotto, jota ei ole vaadittu määräajan
kuluessa, julistetaan menetetyksi lakien ja määräysten mukaisesti.
Alarahaston tai osuuslaji(e)n sulkemisella tai selvitysmenettelyllä ei ole vaikutusta
minkään muun alarahaston tai osuuslajin olemassaoloon. Yhtiön viimeisen olemassa olevan
alarahaston purku- tai realisointipäätös johtaa yhtiön sulkemiseen ja selvitysmenettelyyn.
Kaikki lunastetut osuudet tulee peruuttaa, paitsi jos hallitus harkintavallallaan toisin
päättää.
FUUSIO
Jos jostakin syystä minkä tahansa alarahaston nettovarallisuusarvo laskee tai ei ole
ulottunut hallituksen kyseiselle alarahastolle määrittämälle taloudellisesti järkevän
toiminnan minimitasolle, tai kun toimintaa rationalisoidaan tai vallitsevissa
markkinaolosuhteissa tai muissa olosuhteissa, kuten mm. poliittisissa, taloudellisissa,
sääntelyyn liittyvissä tai muissa poikkeustilanteissa, joihin hallitus ei voi vaikuttaa,
ja osuudenomistajien edun mukaisesti, tai jostakin muusta Rahastoesitteessä esitetystä tai
sovellettavan lain tai määräyksen määrittämästä syystä, hallitus voi päättää ryhtyä fuusioon
laissa tarkoitetulla tavalla. Selvyyden vuoksi tähän tulee sisältyä kaikenlaiset alarahastojen
väliset fuusiot sekä kansalliset tai kansainväliset fuusiot, joissa yhtiö tai jokin sen
alarahastoista on mukana, ja kaikenlaiset Luxemburgiin sijoittuvat tai ulkomaiset
yhteissijoitusyritykset (UCITS) tai niiden alarahastot, jotka joko vastaanottavat tai siirtävät
varoja ja vastuita tai vain nettovarallisuutta.
Fuusio on tapahduttava lain luvussa 6 esitettyjen ehtojen ja menettelyjen mukaista
koskien erityisesti hallituksen muodostamaa yhteistä sulautumissuunnitelmaa ja
osuudenomistajille tarjottavaa tietoa. Fuusio ei edellytä osuudenomistajien etukäteen
antamaa suostumusta, paitsi jos yhtiö toteutuksen jälkeen lakkaa olemasta olemassa.
Tällöin yhtiön osuudenomistajien yhtiökokouksen on päätettävä toteutuksesta ja sen
voimaantulopäivästä.
Yhtiökokous
päättää
ratkaisusta
ilman
vaatimusta
päätösvaltaisuudesta ja pätevästi annettujen äänien yksinkertaisella äänienemmistöllä.
Yllä kappaleessa 5 esitetyissä olosuhteissa hallitus voi päättää edetä yhtiössä tai yhdessä tai
useammassa alarahastossa varojen ja vastuiden tai vain nettovarallisuuden sulauttamiseen
(i) toisen Luxemburgiin sijoittuvan tai kansainvälisen yhteissijoitusyrityksen (UCI) yhdessä tai
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useammassa alarahastossa niiden muodosta riippumatta, tai (ii) missä tahansa
Luxemburgiin sijoittuvassa tai kansainvälisessä yhteissijoitusyrityksessä (UCI), joka ei ole
yhtiömuotoinen. Yhtiön asianomaisten osuuksien ja sulautetun yhteissijoitusyrityksen (UCI)
tai sen asianmukaisen alarahaston osuuksien välinen vaihtosuhde lasketaan asianmukaisten
osuuskohtaisten nettovarallisuusarvojen perusteella sulauttamisen voimaantulopäivänä.
JAKAMINEN
Alarahaston ja sen osuudenomistajien edun vuoksi hallitus voi päättää myös jakaa
alarahaston tai sen osan yhdeksi tai useammaksi alarahastoksi.
Alarahaston, jota jakaminen koskee, osuudenomistajia tiedotetaan alarahaston
jakopäätöksestä ilmoituksella ja/tai muilla sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämin
tai sallimin keinoin. Ilmoituksessa esitetään päätökseen johtaneet syyt sekä suunnitellussa
toimenpiteessä sovellettava menettely sovellettavien määräysten mukaisesti.
Kyseisen alarahaston osuudenomistajalle annetaan mahdollisuus vaatia osuuksiensa
lunastusta tai vaihtoa veloituksetta yhden (1) kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä.
Edellä mainitun yhden (1) kuukauden määräajan kuluttua umpeen osuudenomistajaa,
joka ei ole vaatinut osuuksiensa takaisinostoa tai vaihtamista, sitovat jakamista koskevat
päätökset.
Yllä olevan lisäksi yhtiö voi myös sulauttaa toisen Luxemburgiin sijoittuvan tai
ulkomaisen yhtiömuotoiseksi perustetun yhteissijoitusyrityksen (UCI) Luxemburgin yhtiölain
ja muiden sovellettavien lakien ja määräyksien mukaisesti.
Osuuslajien tai minkä tahansa osuuslajin osuuksien pakollinen vaihto
Jos jostakin syystä minkä tahansa osuuslajin nettovarallisuusarvo laskee tai ei ole ulottunut
hallituksen kyseiselle osuuslajille määrittämälle taloudellisesti järkevän toiminnan
minimitasolle, tai kun toimintaa rationalisoidaan tai vallitsevissa markkinaolosuhteissa tai
muissa olosuhteissa, kuten mm. poliittisissa, taloudellisissa, sääntelyyn liittyvissä tai muissa
poikkeustilanteissa, joihin hallitus ei voi vaikuttaa, ja osuudenomistajien edun mukaisesti,
tai jostakin muusta Rahastoesitteessä esitetystä tai sovellettavan lain tai määräyksen
määrittämästä syystä, hallitus voi päättää minkä rahansa osuuslajin pakollisesta vaihdosta
yhdeksi tai useammaksi muuksi yhtiön osuuslajiksi.
Kun toimintaa rationalisoidaan tai muissa olosuhteissa, kuten mm. sääntelyyn liittyvissä tai
muissa poikkeustilanteissa, joihin hallitus ei voi vaikuttaa, ja osuudenomistajien edun
mukaisesti, tai jostakin muusta Rahastoesitteessä esitetystä tai sovellettavan lain tai
määräyksen määrittämästä syystä, hallitus voi päättää minkä rahansa osuuslajin pakollisesta
vaihdosta yhdeksi tai useammaksi muuksi yhtiön osuuslajiksi. Kyseessä olevien osuuslajien
tai minkä tahansa osuuslajin osuuksien osuudenomistajia tiedotetaan pakollisesta vaihdosta
ilmoituksella ja/tai jollakin muulla sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämällä tai
sallimalla tavalla. Ilmoituksessa esitetään syyt sekä suunnitellussa vaihdossa sovellettava
menettely. Kyseiselle osuudenomistajalle annetaan mahdollisuus vaatia osuuksiensa
lunastusta tai vaihtoa toiseen alarahastoon tai toiseen osuuslajiin veloituksetta yhden (1)
kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä. Edellä mainitun yhden (1) kuukauden määräajan
kuluttua umpeen osuudenomistajaa, joka ei ole vaatinut osuuksiensa takaisinostoa tai
Nordea Fund of Funds, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 66 248, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Sivu 25 / 27

vaihtamista, sitovat pakollista vaihtoa koskevat päätökset.
Jollei näissä kappaleissa ole toisin mainittu tai sovellettava laki tai määräys ei toisin määrää,
osuudenomistajilla ei ole oikeutta päättää alarahaston tai sen osuuslaji(e)n minkäänlaisista
uudelleenjärjestely- tai sulkemistoimista.

Tämänhetkinen Artiklan 25 - SOVELTUVA LAKI korvataan uudella Artiklalla 25 MUUTOKSET, jolloin siinä lukee seuraavasti:

25

"Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa ajoittain osuudenomistajien päätösvaltaisella,
Luxemburgin yhtiöoikeuden mukaisten äänestysvaatimusten mukaisella kokouksella."
Uuden Artiklan 26 - SOVELTUVA LAKI lisääminen lukemaan seuraavasti:
26

"Kaikki asiat, joita tämä yhtiöjärjestys ei kata, määritetään Luxemburgin yhtiöoikeuden ja lain
mukaisesti”.

Tässä toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa esityslistan asioista voidaan päättää ilman
päätösvaltaisuuden edellyttämää läsnäolijoiden lukumäärää kahden kolmasosan määräenemmistöllä
annetuista äänistä.
Osuudenomistajat voivat äänestää henkilökohtaisesti tai asiamiehen kautta. Valtakirja on luettava yhdessä
kokouskutsussa ilmoitettujen, yhtiöjärjestykseen ehdotettujen muutosten kanssa. Kukin osuus oikeuttaa
yhteen ääneen. Yhtiöjärjestyksen ehdotettujen muutosten teksti on saatavilla Yhtiön rekisteröidyssä
kotipaikassa pyydettäessä.
Osuudenomistajia, jotka eivät voi osallistua tähän toiseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, pyydetään
palauttamaan
mukana
oleva
valtakirjalomake
allekirjoitettuna
postitse
osoitteeseen
Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg tai faksilla osoitettuna
Nordea Investment Funds S.A.:lle faksinumeroon +352 433 940. Valtakirjat ovat päteviä vain, jos ne on
vastaanotettu ennen 9. toukokuuta 2018 klo 17.00 (Keski-Euroopan aikaa).
HUOMIO: Valtakirjat, jotka vastaanotettiin 15. maaliskuuta 2018 pidettyä ylimääräistä yhtiökokousta
varten ovat voimassa myös tässä toisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joten osuudenomistajien,
jotka lähettivät valtakirjan 15. maaliskuuta 2018 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ei tarvitse
lähettää uutta valtakirjaa.

LISÄTIETOJA
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Nordea Investment Funds S.A, Transfer Agency, 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg.
Luxemburgissa 13. huhtikuuta 2018
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Hallituksen määräyksestä
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