Nordea Fund of Funds, SICAV
Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d’investissement à capital variable)
R.C.S. Luxembourg B 66 248
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE
Nordea Fund of Funds -rahastoyhtiön (”yhtiö”) osuudenomistajille (”osuudenomistajat”)
ilmoitetaan, että yhtiön uusi rahastoesite (”rahastoesite”) tulee voimaan tiistaina 1. kesäkuuta 2018,
jolloin rahastoesitteeseen sisällytetään muun muassa jäljempänä ilmoitetut muutokset, tai
yksittäisen muutoksen kohdalla erikseen ilmoitettuna päivänä.
•

•

Muutokset seuraavien alarahastojen nimiin
i.

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive -rahaston nimeksi vaihdetaan
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth

ii.

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative -rahaston nimeksi vaihdetaan
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Moderate

iii.

Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Conservative -rahaston nimeksi vaihdetaan
Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Moderate

Sijoituspolitiikka:

Sijoituspolitiikka pysyy samana. Sijoituspolitiikan kuvausta on kuitenkin yksinkertaistettu ja
selkeytetty. Osassa alarahastoja sijoituspolitiikan ensimmäinen ja kolmas kappale on yhdistetty
turhan toiston ja päällekkäisyyden poistamiseksi. Seuraavassa taulukossa on eritelty,
mitä sijoituspolitiikan kohtien kuvauksia on tarkistettu:
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Sijoituspolitiikan ensimmäinen kappale kuuluu
Growth (aiemmin Nordea Fund of Funds – nyt seuraavasti:
Multi Manager Fund Aggressive)
”Alarahaston sijoitustavoitteena on sijoittaa
nettovaransa muihin avoimiin kohderahastoihin
(”kohderahastot”). Alarahasto sijoittaa 55 % –
95 % nettovarallisuusarvostaan
osakerahastoihin. Salkun loput varat sijoitetaan
kohderahastoihin, jotka sijoittavat ensisijaisesti
velkasitoumuksiin, käteiseen ja muihin
siirtokelpoisiin arvopapereihin”.
Samalla poistetaan nykyinen kolmas kappale.
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Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Sijoituspolitiikan ensimmäinen kappale kuuluu
Balanced
nyt seuraavasti:
”Alarahaston sijoitustavoitteena on sijoittaa
nettovaransa muihin avoimiin kohderahastoihin
(”kohderahastot”). Alarahasto sijoittaa 30 % –
70 % nettovarallisuusarvostaan
osakerahastoihin. Salkun loput varat sijoitetaan
kohderahastoihin, jotka sijoittavat ensisijaisesti
velkasitoumuksiin, käteiseen ja muihin
siirtokelpoisiin arvopapereihin”.
Samalla poistetaan nykyinen kolmas kappale.
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Sijoituspolitiikan ensimmäinen kappale kuuluu
Moderate (aiemmin Nordea Fund of Funds – nyt seuraavasti:
Multi Manager Fund Conservative)
”Alarahaston sijoitustavoitteena on sijoittaa
nettovaransa muihin avoimiin kohderahastoihin
(”kohderahastot”). Alarahasto sijoittaa 5 % –
45 % nettovarallisuusarvostaan
osakerahastoihin. Salkun loput varat sijoitetaan
kohderahastoihin, jotka sijoittavat ensisijaisesti
velkasitoumuksiin, käteiseen ja muihin
siirtokelpoisiin arvopapereihin”.
Samalla poistetaan nykyinen kolmas kappale.
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Sijoituspolitiikan ensimmäinen kappale kuuluu
Equity
nyt seuraavasti:
”Alarahaston sijoitustavoitteena on sijoittaa
nettovaransa muihin avoimiin kohderahastoihin
(”kohderahastot”). Alarahasto sijoittaa
vähintään 90 % nettovarallisuusarvostaan
osakerahastoihin. Salkun loput varat sijoitetaan
kohderahastoihin, jotka sijoittavat ensisijaisesti
joukkovelkakirjoihin, käteiseen ja muihin
siirtokelpoisiin arvopapereihin”.
.
Samalla poistetaan nykyinen kolmas kappale.
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Kuvausta ei ole muutettu, vaan se pysyy
Total Return
samana.
Lause ”alarahasto on siis rahastojen rahasto” on
kuitenkin poistettu, koska tämä käy ilmi itse
kuvauksesta.
Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Sijoituspolitiikan toinen kappale kuuluu nyt
Balanced
seuraavasti:

”Alarahaston sijoitustavoitteena on sijoittaa
nettovaransa muihin avoimiin kohderahastoihin
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(”kohderahastot”). Alarahasto sijoittaa
normaalisti 25 % – 75 %
nettovarallisuusarvostaan osakerahastoihin.
Salkun loput varat sijoitetaan kohderahastoihin,
jotka sijoittavat ensisijaisesti
joukkovelkakirjoihin, käteiseen ja muihin
siirtokelpoisiin arvopapereihin”.
Samalla poistetaan nykyinen viides kappale.
Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Sijoituspolitiikan toinen kappale kuuluu nyt
Moderate (aiemmin Nordea Fund of Funds – seuraavasti:
Tactical Allocation Conservative)
”Alarahaston sijoitustavoitteena on sijoittaa
nettovaransa muihin avoimiin kohderahastoihin
(”kohderahastot”). Alarahasto sijoittaa
normaalisti alle 50 % nettovarallisuusarvostaan
osakerahastoihin. Salkun muuta varat
sijoitetaan kohderahastoihin, jotka sijoittavat
ensisijaisesti joukkovelkakirjoihin, käteiseen ja
muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin”.
Samalla poistetaan nykyinen viides kappale.

Kaikkien alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset
•

Luku 2 ”Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden määrittely”
o Termin ”kehittyvät markkinat” määritelmää on muutettu seuraavaksi:
”Sijoittamisen näkökulmasta markkinat, jotka muodostuvat merkittävää
kasvupotentiaalia tarjoavista, vähemmän kehittyneistä maista (asukaskohtaisella
BKT:llä mitattuna). Kehittyvien maiden markkinat sisältyvät tyypillisesti kehittyvien
markkinoiden indekseihin, esimerkiksi MSCI Emerging Markets Index- tai JP Morgan
GBI Emerging Market Global Diversified Index -indekseihin.”
o Määritelmä ”osakerahasto” sisältää nyt myös ”osakesidonnaiset arvopaperit”.
o On lisätty uusi määritelmä ”osakesidonnaiset arvopaperit”:
”Osakesidonnaisia arvopapereita ovat muun muassa osuuskuntaosuudet,
osuustodistukset, osakkeet, osakeoikeudet, osinkoon oikeuttavat todistukset,
osakkeisiin tai osakeoikeuksiin kohdistuvat warrantit sekä participatory notes johdannaiset”.
o Termin ”institutionaalinen sijoittaja” määritelmää on muutettu seuraavaksi:
”Institutionaaliset sijoittajat 17. joulukuuta 2010 annetun lain 174 artiklan tarkoittamassa
mielessä CSSF:n kulloinkin voimassa olevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti tulkiten.
Erityisesti institutionaalisiksi sijoittajiksi katsotaan luottolaitokset ja rahoitussektorin
ammattimaiset sijoittajat, jotka voivat hoitaa sijoituksia paitsi omissa nimissään, myös
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kolmansien osapuolien puolesta salkunhoitosopimuksen perusteella, vakuutus- ja
jälleenvakuutusyhtiöt, eläkerahastot, holding-yhtiöt sekä alueelliset ja paikalliset
viranomaiset.”
o Nordea Bank S.A. on nyt määritelty rahastonhoitajaksi.
o Termin ”arvostuspäivä” määritelmää on muutettu seuraavaksi:
”Jokainen päivä, jona yhtiön kyseisen alarahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo
lasketaan.
Jollei tietyn alarahaston osalta toisin mainita, arvostuspäivä on jokainen pankkipäivä lukuun
ottamatta niitä pankkipäiviä, jolloin jokin pörssi tai markkinapaikka, jolle huomattava osa
alarahaston varoista on sijoitettu, on suljettu, tai sillä kaupankäyntiä rajoitettu, keskeytetty,
peruutettu tai muuten muutettu.
Yhtiön hallitus voi kulloinkin määritellä tämän ”huomattavan osan”, ja näin ollen määritellä,
onko jokin tietty pankkipäivä arvostuspäivä vai ei. Minkään osuuslajin osuuksien merkintä-,
lunastus-, vaihto- tai siirtotoimeksiantoja ei käsitellä päivänä, joka ei ole arvostuspäivä, vaan
sitä seuraavana arvostuspäivänä”.
•

Olettaen, että osuudenomistajien ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään hyväksyä yhtiön
yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset, kaupallisista yhtiöistä 10. elokuuta 2016 annetun lain
mukaisesti yhtiön varsinaiset yhtiökokoukset pidetään kokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana
ja ilmoitetussa paikassa kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä.

•

Yhdysvaltalaisia henkilöitä koskevat sijoitusrajoitukset kuuluvat nyt seuraavasti:
”Yhtiön/rahaston osuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan eikä epäsuorasti Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltalaiset henkilöt eivät saa merkitä yhtiön/rahaston osuuksia.
Tässä rahastoesitteessä yhdysvaltalaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on
säädöksen S 902 kohdassa määritelty ”U.S. Person”, eikä määritelmään lasketa mukaan
henkilöitä, jotka ovat Yhdysvaltojen hyödykepörssilain, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna, 4.7 kohdan mukaisia ”Non-United States person” -henkilöitä.
Säädöksen S 902 kohdassa määriteltyjä yhdysvaltalaisia henkilöitä (”U.S. Person”) ovat
mm.:
(i) jokainen Yhdysvalloissa asuva luonnollinen henkilö
(ii) jokainen henkilöyhtiö tai muu yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltain lainsäädännön
puitteissa
(iii) jokainen kuolinpesä, jonka pesänselvittäjä tai hallinnoja on Yhdysvaltalainen henkilö
(iv) jokainen säätiö, jonka edunvalvoja on Yhdysvaltalainen henkilö
(v) jokainen muun kuin yhdysvaltalaisen tahon Yhdysvalloissa sijaitseva toimisto tai
sivuliike
(vi) jokainen sijoitus- tai muu vastaava tili (muu kuin kuolinpesä tai säätiö), jota meklari
tai muu omaisuudenhoitaja pitää yhdysvaltalaisen henkilön nimissä tai puolesta
(vii)jokainen hallinnoitu sijoitus- tai muu vastaava tili (muu kuin kuolinpesä tai säätiö), jota
pitää sellainen meklari tai muu omaisuudenhoitaja, joka on perustettu Yhdysvaltoihin
tai on (henkilön ollessa kyseessä) Yhdysvaltain asukas
(viii)
jokainen yhtiö tai henkilöyhtiö:
(1) joka on perustettu muun lainkäyttöalueen lainsäädännön puitteissa, ja
(2) jonka on perustanut yhdysvaltalainen henkilö pääasiassa sellaisia arvopaperisijoituksia
varten, joita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain puitteissa, paitsi jos sen omistavat
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hyväksytyt sijoittajat (”accredited investors” siinä mielessä kuin termi määritellään Securities
Act -lain 501a kohdassa), jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä, kuolinpesiä tai säätiöitä.
Epäselvyyksien välttämiseksi Yhdysvaltoihin verovelvolliset voivat merkitä yhtiön/rahaston
osuuksia sillä edellytyksellä, että ne eivät täytä yhdysvaltalaisen henkilön määritelmää.
Tässä yhteydessä Yhdysvaltoihin verovelvollisilla viitataan Yhdysvaltain liittovaltion
verotuksessa käytettyyn määritelmään ”United States person”. Esimerkkinä henkilö, joka on
Yhdysvaltain kansalainen ja asuu Yhdysvaltain ulkopuolella ei ole yhdysvaltalainen henkilö,
mutta on Yhdysvaltoihin verovelvollinen liittovaltion verotuksessa”.
•

Luku 4. Osuuspääomaa on tarkistettu heijastamaan sitä seikkaa, että osuuskohtainen
nettovarallisuusarvo lasketaan erikseen kullekin osuuslajille, ja nämä arvot voivat poiketa
yhden tai useamman tekijän vuoksi toisistaan.

•

Selvennetään, että merkintä-, lunastus- ja/tai vaihtotoimeksiantojen on saavuttava ”ennen
klo 15.30 Keski-Euroopan aikaa”, kun ilmoitettu määräaika oli aikaisemmin ”viimeistään
klo 15.30 Keski-Euroopan aikaa”.

•

Lukua 5 ”Osuuksien lunastus, merkintä ja vaihto” on muokattu siten, että tulevaisuudessa kaikki
merkintätoimeksiannot tulee tehdä sen osuuslajin viitevaluutassa, johon osuudenomistaja
sijoittaa, ja kaikki merkintämaksut tulee suorittaa kyseisen osuuslajin viitevaluutassa.

•

Mitä vaihtoihin tulee, rahastoesitteessä ilmoitetaan nyt, että vaihdot sallitaan vain sellaisten
osuuslajien välillä, joilla on sama viitevaluutta.
Lisäksi on selvennetty, että lunastuksien ja vaihtojen tilityspäivä on periaatteessa kolmas
pankkipäivä
siitä
arvostuspäivästä
laskien,
jona
toimeksianto
hyväksytään.
Lisäksi täsmennetään, että valuuttaselvityksen vapaapäivien lisäksi yhtiön hallitus tai sen
edustaja voi myös lykätä tilityspäivää, mikäli tilityspäivä osuu sellaiselle pankkipäivälle,
jona kyseisen alarahaston nettovarallisuusarvoa ei lasketa arvostuspäivän määritelmän
mukaisesti. Lopuksi rahastoesitteessä kerrotaan nyt, että hallitus voi milloin tahansa päättää
sulkea alarahaston tai osuuslajin uusilta merkinnöiltä ja vaihdoilta (i) niiden sijoittajien osalta,
jotka eivät vielä ole sijoittaneet kyseiseen alarahastoon tai kyseiseen osuuslajiin (”pehmeä
keskeytys”) tai (ii) tai kaikkien sijoittajien osalta (”kova keskeytys”)”.

• Luvussa 6. Nettovarallisuusarvo ensimmäistä tilannetta, jossa nettovarallisuusarvon laskeminen
voidaan keskeyttää, on tarkistettu, ja se kuuluu nyt seuraavasti:
Minä tahansa pankkipäivänä, kun hallituksen huomattavaksi määrittämää osuutta
vähäisemmällä osuudella alarahaston varallisuudesta ei voida käydä kauppaa jonkin
keskeisen markkinan täydellisen tai osittaisen sulkemisen tai muiden rajoitteiden tai
keskeytysten vuoksi.
•

Luku 7. ”Sijoitusrajoitukset”:
o Value-at-Risk-alarahastojen vivun kuvausta on muokattu, jotta rahastoesitteessä esitetyt
luvut tulevat paremmin kuvatuksi.
o Arvopaperien lainaksiantoon ja -ottoon, takaisinostosopimustransaktioihin, buy-sell-backtransaktioihin ja tuottojenvaihtosopimuksiin liittyen on selvennetty että mikään
alarahastoista ei tällä hetkellä käytä tällaisia transaktiota, ja aina johdannaisia
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(edellä mainitut instrumentit mukaan lukien) käyttäessään yhtiö noudattaa aina kaikkia
sovellettavia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia käytäntöjä, mukaan lukien arvopapereilla
toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä
25. marraskuuta 2015 annettua asetusta (EU) 2015/2365. Rahastoesite päivitetään, mikäli
arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja
läpinäkyvyydestä 25. marraskuuta 2015 annetussa asetuksessa (EU) 2015/2365
mainittujen instrumenttien käytössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
o Rahastoesiteessä on nyt selvennetty, että alarahasto voi myös antaa vakuuksia
vastapuolilleen. Tässä tarkoituksessa alarahasto voi pitää alarahastoa koskevassa
liitteessä esitettyjen rajoitusten puitteissa omaisuuslajeja, jotka eivät kuulu sen
pääasialliseen sijoitusvalikoimaan. Tällaisia omaisuuslajeja voivat olla mm. käteinen ja
valtionvelkakirjat.
o Kohdan VI uusi nimi on ”Vastuullinen sijoittaminen”. Se on laadittu uudelleen tarkoituksena
kuvata paremmin ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskevia näkökohtia,
jotka sisältyvät kaikkien alarahastojen sijoituskohteiden valintaprosessiin.
•

Luku 8. Rahastoesitteessä on nyt määritelty, että suojatussa osuusluokassa syntyvä ylisuojaus
ei saa ylittää 105 % kyseisen suojatun osuusluokan nettovarallisuusarvosta eikä alisuojaus ei
saa alittaa 95 % kyseisen suojatun osuusluokan nettovarallisuusarvosta.

•

Luku 9. Riskitekijät:
o lisätty arvopaperien lainaksiantoon, takaisinostoihin, buy-sell-back-transaktioihin ja
vakuuksien hallintaan liittyviä riskejä koskevat riskivaroitukset.
o Valuuttariskien suojaamiseen tähtäävä sijoitusinstrumenttien käyttö voi aiheuttaa
leviämisriskin toisiin osuuslajeihin. Luettelo osuuslajeista, joita leviämisriski koskee, on
nähtävissä osoitteessa www.nordea.lu

•

Luku 13. Palkkiot ja kulut:
o Rahastoesitteessä on nyt kerrottu, että paikalliset välittäjät voivat periä sijoittajalta suoraan
oman lisäpalkkionsa omalla markkinapaikallaan tehtävän osuuksien merkinnän, vaihdon
ja/tai lunastuksen yhteydessä. Tällaiset palkkiot ovat riippumattomia yhtiöstä,
säilytysyhteisöstä ja hallinnointiyhtiöstä.

•

Luku 18. Johto ja hallinto:

(i) yhtiön hallituksen, (ii) hallinnointiyhtiön ja (iii) vastaavan johtajan kokoonpanoa on päivitetty:
•

Luku 19. ”Edustustot ja maksuasiamiehet Luxemburgin ulkopuolella” on päivitetty Viron,
Latvian, Liettuan ja Sveitsin edustustojen ja/tai maksuasiamiesten uusilla tiedoilla.

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa
maksutta, lukuun ottamatta paikallisten, rahastoyhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä riippumattomien
välittäjien mahdollisesti perimiä paikallisia palvelumaksuja. Tällainen toimeksianto on toimitettava
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kirjallisena (hallintoasiamiehenä toimivalle) Nordea Investment Funds S.A.:lle jäljempänä
mainittuun osoitteeseen viimeistään 31. toukokuuta 2018 klo 15.30 CET mennessä.
Kesäkuussa 2018 päivätty rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta rahastoyhtiön
rekisteröidystä kotipaikasta tai Nordea Investment Funds S.A.:lta osoitteesta 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ja verkkosivuston www.nordea.lu osion
”KIID/Prospectus” alla olevasta Download Centre -latauskeskuksesta heti, kun Luxemburgin
valvontaviranomainen (”CSSF”) on julkaissut hyväksytyn, virallisen rahastoesitteen.
Suluissa selitetyillä termeillä on tässä ilmoituksessa sama merkitys kuin niille on annettu
rahastoesitteessä, ellei asiayhteys muuta edellytä.
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 27. huhtikuuta 2018
Hallitus, Nordea Fund of Funds, SICAV
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