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ILMOITUS SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: 

 

NORDEA 1 – African Equity Fund 

JA 

NORDEA 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund 

____________________________________________ 

 

Nordea 1 – African Equity Fund- ja Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund -alarahastojen 

osuudenomistajille ilmoitetaan, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (“yhtiön hallitus") on päättänyt 

yhdistää Nordea 1 – African Equity Fund -alarahaston varat ja velat ("sulautuva alarahasto")  

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund -alarahaston varoihin ja velkoihin ("vastaanottava 

alarahasto"; sulautuvaa ja vastaanottavaa alarahastoa kutsutaan jäljempänä yhdessä nimellä 

"alarahastot"). 

Molemmat alarahastot ovat Nordea 1, SICAV -yhtiön alarahastoja. Nordea 1, SICAV on siirtokelpoisiin 

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava luxemburgilainen yritys, jolle Luxemburgin 

valvontaviranomainen on myöntänyt toimiluvan 17. joulukuuta 2010 säädetyn yhteissijoitusyrityksiä koskevan 

lain (muutoksineen) osan I mukaisesti, (”vuoden 2010 laki”). 

Sulautuminen tapahtuu siten, että sulautuva alarahasto puretaan ilman selvitysmenettelyä siirtämällä sen 

varat ja velat vastaanottavaan alarahastoon sulautumisen voimaantulopäivänä (”voimaantulopäivä”), kuten 

tämän osuudenomistajien tiedonannon kohdassa 8.1 on määritetty. 

Hallituksen on tarkoitus yhdistää sulautuva alarahasto vastaanottavaan alarahastoon voimaantulopäivänä 

vuoden 2010 lain artiklan 1 (20) (a) sulautumista koskevan määritelmän mukaisesti ja vuoden 2010 lain 

artiklassa 76 (1) tarkemmin kuvatulla tavalla seuraavasti: 

i. Sulautuvan alarahaston kaikki varat ja velat siirretään vastaanottavaan alarahastoon, kuten 

tämän osuudenomistajille annettavan ilmoituksen kohdassa 4.1. on kuvattu, tai tilanteen 

mukaan Nordea 1, SICAV:n säilytysyhteisölle, joka on J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

(”säilytysyhteisö”); 

ii. sulautuvan alarahaston asianmukaisen osuuslajin omistajista tulee vastaanottavan alarahaston 

asianmukaisen osuuslajin omistajia, kuten tämän osuudenomistajien tiedonannon  

kohdassa 5.2 on kuvailtu. 

iii. Sulautuvan alarahaston olemassaolo lakkaa voimaantulopäivänä. 

Ilmoitusvaatimuksia ja maksuttomia lunastus-/vaihto-oikeuksia rajoittamatta sulautuminen ei edellytä 

osuudenomistajien ennalta antamaa hyväksyntää. 

Tällä ilmoituksella asianomaisille osuudenomistajille annetaan asianmukaiset ja tarkat tiedot ehdotetusta 

sulautumisesta, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan arvion sulautumisen vaikutuksesta sijoituksiinsa. 
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1. Sulautumisen asiayhteys ja aiheellisuus 

1.1. Sulautumisen syy on se, että sulautuvan alarahaston varojen määrä on tasolla, jolla alarahaston 

hallinnointi ei välttämättä enää ole mahdollista taloudellisesti optimaalisella tavalla. 

1.2. Kun sulautuva alarahasto sulautetaan vastaanottavaan alarahastoon, arvioitujen arvojen 

yhteissumma sekä vastaanottavan alarahaston mahdolliset uudet sijoitukset tarjoavat rahastolle 

suuremman rahastokoon hyödyn, mittakaavaedun ja vastedes oletettavasti pienemmät kulut 

suhteessa kokonaisnettovarallisuuteen. 

1.3. Kun sulautuva alarahasto yhdistetään vastaanottavaan alarahastoon, osuudenomistajien oletetaan 

saavan varansa sijoitetuksi modernimpaan ja hajautetumpaan alarahastoon, jolla on paremmat 

mahdollisuudet hyvään kehitykseen. 

1.4. Vastaanottava alarahasto noudattaa Nordean sisäisesti hallittua kehittyvien markkinoiden 

osakestrategiaa, joka on osoittautunut onnistuneeksi tuotolla ja omaisuuden kertymisellä mitattuna. 

Morningstar on antanut vastaanottavalle alarahastolle luokituksen 5 tähteä 31. joulukuuta 2017. Näin 

ollen uskomme, että sulautuvan alarahaston sulauttaminen vastaanottavaan alarahastoon on 

osuudenomistajien etujen mukaista. 

2. Sulautumisen odotettavissa oleva vaikutus sulautuvan alarahaston osuudenomistajiin 

2.1. Sulautuvan alarahaston osuudenomistajat saavat voimaantulopäivänä uusia osuuksia tämän 

osuudenomistajien tiedonannon kohdassa 5.2 olevien ehtojen mukaisesti, ja heistä tulee 

vastaanottavan alarahaston vastaavan osuuslajin osuudenomistajia. 

2.2. Sulautuvalla ja vastaanottavalla alarahastolla on sama riski–tuottoprofiili, eli niiden molempien 

luokitus synteettisellä riski-tuottoasteikolla (”SRRI”) on 6. Molempia alarahastoja hoidetaan 

aktiivisesti. Sekä sulautuvan että vastaanottavan alarahaston sijoitustavoitteista ja -politiikasta 

kerrotaan tarkemmin liitteessä I. 

2.3. Sulautuva alarahasto sijoittaa pääosin Afrikkaan rekisteröityjen tai siellä suurinta osaa 

liiketoiminnastaan harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, 

afrikkalaisiin pörsseihin listatut yhtiöt mukaan lukien. Alarahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. 

Afrikan osakemarkkinoiden rakenteen vuoksi korkeintaan 50 % alarahaston varoista on normaalisti 

sijoitettuna eteläafrikkalaisiin osakkeisiin. 

2.4. Vastaanottava alarahasto sijoittaa maailman kehittyville markkinoille rekisteröityjen tai siellä suurinta 

osaa liiketoiminnastaan harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. 

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund -rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging 

Markets – Net Total Return Index. 

2.5. Sulautuva alarahasto sijoittaa yleisesti ottaen pienen markkinapääoman yhtiöihin, kun taas 

vastaanottava alarahasto sijoittaa suuren markkinapääoman yhtiöihin. Molemmat alarahastot 

painottavat kasvu- ja sekatyylisiä osakkeita. 

  

http://www.nordea.lu/


 
 

Nordea 1, SICAV           Sivu 3 / 10 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxemburg 
Puh. +352 43 39 50 – 1 
Faksi +352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg Nro B 31442, rekisteröity kotipaikka: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 

2.6. Nordea 1 - African Equity Fund keskittyy afrikkalaisiin osakkeisiin (ja eteläafrikkalaiset osakkeet 

muodostavat huomattavan osan salkusta), kun taas Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity 

Fund -rahasto on maantieteellisesti hajautetumpi, sillä se sijoittaa kehittyville markkinoille kaikkialla 

maailmassa. Normaalisti vähintään 60 % Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity 

Fund -rahaston varoista pidetään sijoitettuna Kiinaan, Intiaan, Etelä-Koreaan ja Taiwaniin. Afrikan 

osakemarkkinoiden osuus MSCI Emerging Markets – Net Total Return Index -indeksistä on vain 

noin 8 %. Sektorijakaumaa tarkastellen molemmat alarahastot hajauttavat sijoituksensa laajalti. 

Suurin ero on, että Nordea 1 – African Equity Fund -rahastossa rahoitussektori on voimakkaasti 

edustettuna (koska se on kyseisen alarahaston sijoituskohdevalikoiman suurin sektori), kun taas 

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund -rahastossa informaatioteknologiasektori on 

voimakkaasti edustettuna (mutta Afrikan osakemarkkinoilla kyseinen sektori on hyvin pieni). 

2.7. Molempien alarahastojen yksittäisiin yhtiöihin liittyvä keskittymisriski on samaa luokkaa (salkussa on 

normaalisti 55–65 yritystä). 

2.8. Käytännössä molemmat alarahastot käyttävät johdannaisia vain vähäisessä määrin. 

2.9. Sulautuvan alarahaston osuudenomistajien riskin odotetaan yleisesti hieman pienenevän 

sulautumisen myötä, koska vastaanottavan alarahaston sijoituskohteet on laajemmin hajautettu sekä 

maantieteellisesti että valuutta-altistusten suhteen. 

2.10. Sulautuvan alarahaston perusvaluutta on euro. Vastaanottavan alarahaston perusvaluutta on 

Yhdysvaltain dollari. 

2.11. Vastaanottavan alarahaston palkkiot ovat matalammat kuin sulautuvan alarahaston, kuten 

liitteessä I on kuvattu, mikä hyödyttää sulautuvan alarahaston osuudenomistajia. 

2.12. Muun muassa kaupankäyntiä sekä osuuksien merkintää, lunastusta, vaihtoa ja siirtoa koskevat 

menetelmät ja nettovarallisuusarvon laskentamenetelmä ovat samat sulautuvassa alarahastossa ja 

vastaanottavassa alarahastossa. Sekä sulautuvalla että vastaanottavalla alarahastolla on muitakin 

ominaisuuksia, joista kerrotaan tarkemmin liitteessä I. 

2.13. Sulautuvan alarahaston osuudenomistajia kehotetaan pyytämään neuvoa ammattimaisilta 

neuvonantajilta siitä, millaisia lakiin, talouteen ja verotukseen liittyviä lakisääteisiä vaikutuksia 

sulautumisella on osuudenomistajan koti-, asuin- tai sijaintimaassa tai maassa, jossa hänellä on 

yritys. 

2.14. Sulautumisesta ilmoitetaan kirjallisesti sekä sulautuvan että vastaanottavan alarahaston 

osuudenomistajille vuoden 2010 lain mukaisesti. Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan 

alarahaston osuudenomistajilla on oikeus pyytää kohdassa 10.2 ilmoitetulla aikavälillä osuuksiensa 

lunastusta tai vaihtoa ilman mahdollisia palkkioita (sijoitusten myynnistä syntyvien kulujen 

kattamiseen tarvittavat maksut saatetaan kuitenkin veloittaa). 

2.15. Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista juridisista ja hallinnollisista kuluista sekä neuvonantajien 

palkkioista, jotka syntyvät sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta. 
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3. Sulautumisen odotettavissa oleva vaikutus vastaanottavan alarahaston osuudenomistajiin 

3.1. Sulautumisen toteutuessa vastaanottavan alarahaston osuudenomistajilla on edelleen 

hallussaan vastaavat vastaanottavan alarahaston osuudet kuin aiemmin, eikä näihin osuuksiin 

liittyviä oikeuksia muuteta. Sulautuminen ei vaikuta vastaanottavan alarahaston 

palkkiorakenteeseen, eikä siitä aiheudu muutoksia Nordea 1, SICAV:n yhtiöjärjestykseen tai 

rahastoesitteeseen tai vastaanottavan alarahaston avaintietoesitteeseen. 

3.2. Vastaanottavan alarahaston yhteenlaskettu nettovarallisuusarvo nousee sulautumisen 

yhteydessä, kun siihen siirretään sulautuvan alarahaston varat ja velat. 

3.3. Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista juridisista ja hallinnollisista kuluista sekä neuvonantajien 

palkkioista, jotka syntyvät sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta. 

 

4. Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston salkun uudelleenpainotus ennen 

sulautumista tai sen jälkeen 

4.1. Viimeisellä viikolla ennen sulautumista sulautuvan alarahaston salkku sijoitetaan käteiseen, ja 

tarkoituksena on siirtää vastaanottavaan alarahastoon ainoastaan käteispositioita. 

4.2. Sulautuminen ei vaikuta olennaisesti vastaanottavan alarahaston salkkuun, eikä vastaanottavan 

alarahaston salkkua aiota uudelleenpainottaa ennen sulautumista tai sen jälkeen. Sulautuminen 

tarkoittaa käteisvirtaa vastaanottavaan alarahastoon. Käteinen sijoitetaan tämän jälkeen yrityslainoihin 

vastaanottavan alarahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. 

 

5. Varojen ja velkojen arvostuksessa käytettävät perusteet vaihtosuhteen laskentaa varten 

5.1. Nordea 1, SICAV -yhtiön hallinnointiyhtiö ts. Nordea Investment Funds S.A. (”hallinnointiyhtiö”) 

laskee voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä kunkin osuuslajin nettovarallisuusarvon ja 

määrittää vaihtosuhteen. 

5.2. Sulautuvan alarahaston osuuslajit siirretään vastaanottavan alarahaston osuuslajeihin seuraavasti: 

 

Nordea 1 –African Equity 
Fund  

Nordea 1 – Emerging Markets 
Focus Equity Fund  

BI-EUR BI-EUR 

BP-SEK BP-SEK 

BP-NOK BP-NOK 

BP-EUR BP-EUR 

E-EUR E-EUR 

E-PLN E-PLN 
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5.3. Säilytysyhteisö vahvistaa vuoden 2010 lain 70 artiklan vaatimusten mukaisesti varmentaneensa 

sulautumistyypin ja siihen liittyvät UCITS-direktiivin mukaiset rahastot, voimaantulopäivän sekä sen, että 

tässä määritettyjen varojen ja velkojen siirtoa ja osuuksien vaihtoa koskevat säännöt ovat vuoden 2010 

lain vaatimusten mukaisia. 

6. Vaihtosuhteen laskentamenetelmä 

6.1. Kullekin osuudenomistajalle myönnettävien vastaanottavan alarahaston uusien osuuksien määrä 

lasketaan käyttämällä sulautuvan alarahaston osuuksien ja vastaanottavan alarahaston osuuksien 

nettovarallisuusarvon perusteella laskettavaa vaihtosuhdetta, joka lasketaan edellä olevien kohtien 5.1 

ja 5.2 mukaisesti. Tämän jälkeen sulautuvan alarahaston asianmukaiset osuudet peruutetaan. 

6.2. Vaihtosuhde lasketaan seuraavasti: 

Sulautuvan alarahaston asianomaisten osuuslajien osuuskohtainen nettovarallisuusarvo jaetaan 

vastaanottavan alarahaston vastaavien osuuksien osuuskohtaisella nettovarallisuusarvolla. 

Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston sovellettava osuuskohtainen 

nettovarallisuusarvo on voimaantulopäivää edeltävänä päivänä määritetty arvo. 

6.3. Vastaanottavan alarahaston uusien osuuksien myöntämisestä sulautuvan alarahaston osuuksia 

vastaan ei veloiteta kuluja. 

6.4. Edellä mainittujen ehtojen mukaisesti sulautuvan alarahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo 

ja vastaanottavan alarahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo eivät välttämättä ole samat. Näin 

ollen vaikka omistusten kokonaisarvo pysyy samana, sulautuvan alarahaston osuudenomistajat voivat 

saada eri määrän uusia osuuksia vastaanottavasta alarahastosta kuin mitä heillä oli aiemmin 

hallussaan sulautuvassa alarahastossa. 

6.5. Osuudenomistajat eivät saa käteismaksua vastikkeeksi osuuksista. 

7. Tuoton diluutioriski 

7.1. Sulautuva alarahasto sijoitetaan ehdotetussa sulautumisessa 100-prosenttisesti käteisenä yhdellä 

ainoalla siirrolla. Sulautuva alarahasto siirtää voimaantulopäivänä käteisvaransa vastaanottavaan 

alarahastoon. Näin ollen tuotossa ei tapahdu diluutiota. 

7.2. Sulautuvan alarahaston osuudenomistajat siirretään vastaanottavan alarahaston vastaavaan 

osuuslajiin. 

8. Sulautumisen voimaantulopäivä 

8.1. Voimaantulopäivä on 13. kesäkuuta 2018 tai muu yhtiön hallituksen määrittämä päivämäärä. 

Voimaantulopäivä ilmoitetaan sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston osuudenomistajille 

kirjallisesti. 

9. Varojen siirtoa ja uusien osuuksien myöntämistä koskevat säännöt 

9.1. Voimaantulopäivänä hallinnointiyhtiö laatii tai hankkii kaikki tarvittavat ohjeet sulautuvan 

alarahaston käteisvarojen toimittamiseksi ja/tai siirtämiseksi tai hoitaa toimittamisen ja/tai siirtämisen 

säilytysyhteisölle tai hoitaa asian tämän määräyksestä. 
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9.2. Vastaanottavan alarahaston rahastonhoitaja voi, sen jälkeen kun vaihtosuhde on laskettu 

voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä (ei kuitenkaan ennen kello 16.00), sijoittaa osan tai kaikki 

sulautuvasta alarahastosta saatavista käteisvaroista parantaakseen kapasiteettiaan hoitaa sulautuvasta 

alarahastosta tulevaa käteisvirtaa sekä hyödyttääkseen osuudenomistajia tarjoamalla 

voimaantulopäivästä alkaen tarpeellisen markkinoille altistumisen. Tällaiset sijoitukset otetaan lukuun 

vastaanottavan alarahaston voimaantulopäivänä laskettavassa nettovarallisuusarvossa. 

9.3. Varojen ja vastuiden siirtämiseksi vastaanottavan alarahaston säilytysyhteisölle edellä olevan 

kohdan 9.1 mukaisesti hallinnointiyhtiö laskee ja määrittää osuudenomistajille allokoitavien uusien 

osuuksien määrän ja myöntää kyseiset uudet osuudet jokaiselle osuudenomistajalle, joka on merkitty 

hallinnointiyhtiön toimittamaan sulautuvan alarahaston osuudenomistajien rekisteriin. Kullekin 

osuudenomistajalle voimaantulopäivänä myönnettävien uusien osuuksien määrä (neljän desimaalin 

tarkkuudella) lasketaan käyttämällä edellä olevan kohdan 5 perusteella laskettua vaihtosuhdetta. 

10. Menettelyä koskevat näkökohdat 

10.1. Sulautuvan alarahaston osuuksia voi merkitä 4. kesäkuuta 2018 klo 15.30 (Luxemburgin aikaa) 

asti. Sulautuvan alarahaston osuuksien merkintämahdollisuus päättyy 4.kesäkuuta 2018 klo 15.30 

(Luxemburgin aikaa). 

10.2. Sulautuvan alarahaston osuuksia voi lunastaa tai vaihtaa ajalla 4. toukokuuta 2018 – 4. kesäkuuta 

2018 klo 15.30 (Luxemburgin aikaa) maksutta, lukuun ottamatta paikallisten välittäjien omasta 

puolestaan mahdollisesti perimiä paikallisia transaktiokuluja, jotka eivät johdu  

Nordea 1, SICAV -yhtiöstä eivätkä hallinnointiyhtiöstä. Sulautuvan alarahaston osuuksien lunastus- ja 

vaihtomahdollisuus päättyy 4. kesäkuuta 2018 klo 15.30 (Luxemburgin aikaa). 

10.3. Vastaanottavan alarahaston osuuksia voi lunastaa tai vaihtaa ajalla 4. toukokuuta 2018 – 

4. kesäkuuta 2018 klo 15.30 (Luxemburgin aikaa) maksutta, lukuun ottamatta paikallisten välittäjien 

omasta puolestaan mahdollisesti perimiä paikallisia transaktiokuluja, jotka eivät johdu  

Nordea 1, SICAV -yhtiöstä eivätkä hallinnointiyhtiöstä. 

10.4. Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista sulautumiseen liittyvistä kuluista. 

11. Tilintarkastajan rooli 

11.1. Vuoden 2010 lain 71 artiklan 1 kohdan mukaisesti sulautuva alarahasto antaa tilintarkastajan 

vahvistaa varojen ja mahdollisten velkojen arvostuksessa käytettävät perusteet (edellä olevissa 

kohdissa 5.1 ja 5.2 määritetyllä tavalla) sekä vaihtosuhteen laskentamenetelmän ja itse vaihtosuhteen 

(edellä olevissa kohdissa 5.2 ja 5.3 määritetyllä tavalla) vaihtosuhteen laskentapäivänä, kuten vuoden 

2010 lain 75 artiklan 1 kohdassa on säädetty. 

11.2. Sekä sulautuvan alarahaston että vastaanottavan alarahaston osuudenomistajat sekä 

Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomainen (Commission de Surveillance du Secteur 

Financier, ”CSSF”) voivat halutessaan pyytää maksuttoman kopion tilintarkastajien raportista. 

12. Avaintietoesitteet 

Sulautuvan alarahaston osuudenomistajia kehotetaan tutustumaan vastaanottavan alarahaston 

avaintietoesitteisiin, joita saa hallinnointiyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. Ne ovat saatavilla myös 

osoitteessa www.nordea.lu. 

Pyydämme lukemaan huolellisesti vastaanottavan alarahaston avaintietoesitteet. 

http://www.nordea.lu/
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13. Lisätietoa 

Osuudenomistajat, joilla on kysyttävää edellä mainituista muutoksista, suositellaan ottamaan yhteyttä 

sijoitusneuvojaansa tai hallinnointiyhtiöön: Nordea Investment Funds S.A., asiakassuhdeosasto, puhelin 

+352 43 39 50 - 1. 

Sulautuvan alarahaston osuudenomistajista, jotka eivät ole lunastaneet tai vaihtaneet osuuksiaan, tulee 

voimaantulopäivänä vastaanottavan alarahaston osuudenomistajia, ja heidän osuutensa vaihdetaan 

automaattisesti vastaanottavan alarahaston osuuksiin edellä olevien kohtien 5.1 ja 5.2 mukaisesti 

lasketun vaihtosuhteen perusteella. 

14. Verotus 

Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston osuudenomistajat voivat pyytää neuvoa omilta 

veroneuvojiltaan suunnitellun sulautumisen vaikutuksesta omaan verotukseensa. 

Ystävällisin terveisin 

Hallituksen puolesta 

3. toukokuuta 2018  

http://www.nordea.lu/
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Liite I 

Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston keskeiset ominaisuudet 

 

Nordea 1 – African Equity Fund 

("sulautuva alarahasto") 

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity 

Fund 

("vastaanottava alarahasto") 

Sijoitustavoite ja -politiikka 

Alarahaston tavoite on tarjota osuudenomistajille 

pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. 

 

Alarahasto sijoittaa varansa eri yhtiöihin 

jäljempänä mainittuja sijoitusrajoituksia 

noudattaen riippumatta siitä, minkä kokoisia yhtiöt 

ovat ja millä toimialoilla ne toimivat. 

Alarahasto sijoittaa vähintään kolme neljäsosaa 

kokonaisvaroistaan (käteinen pois lukien) 

Afrikkaan rekisteröityjen tai siellä suurinta osaa 

liiketoiminnastaan harjoittavien yhtiöiden 

osakesidonnaisiin arvopapereihin, afrikkalaisiin 

pörsseihin listatut yhtiöt mukaan lukien. 

Alarahasto altistuu muille valuutoille kuin 

perusvaluutalle sijoitusten ja/tai käteisomistusten 

kautta. 

Alarahasto voi käyttää johdannaisia 

tehostaakseen salkunhoitoa tai pienentääkseen 

riskejä. Johdannainen on rahoitusväline, jonka 

arvo on kytketty kohde-etuuden arvoon. 

Johdannaisten käytöstä voi aiheutua kuluja ja 

riskejä. 

Alarahasto voi osallistua arvopaperien 

lainausohjelmaan. 

Sijoittaja voi vaatia alarahastossa olevien 

osuuksiensa lunastusta kaikkina päivinä. 

Alarahastolla ei ole vertailuindeksiä. Se voi 

vapaasti valita arvopaperit, joihin se sijoittaa. 

Alarahaston nimellisvaluutta on euro.  

Sijoitustavoite ja -politiikka 

Alarahaston tavoite on tarjota osuudenomistajille 

pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. 

 

Alarahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat 

aliarvostettuja suhteessa kykyynsä tuottaa 

kassavirtaa pitkällä aikavälillä. 

Alarahasto sijoittaa vähintään kolme neljäsosaa 

kokonaisvaroistaan (käteinen pois lukien) 

kehittyville markkinoille rekisteröityjen tai 

pääasiassa siellä liiketoimintaa harjoittavien 

yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin. 

Kehittyviin markkinoihin sisältyvät Latinalaisessa 

Amerikassa, Itä-Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa 

tai Lähi-idässä olevat maat. 

Alarahasto voi sijoittaa enintään 25% 

kokonaisvaroistaan (käteinen pois lukien) Kiinan 

A-osakkeisiin Stock Connect -ohjelman kautta. 

Alarahasto altistuu muille valuutoille kuin 

perusvaluutalle sijoitusten ja/tai käteisomistusten 

kautta. 

Alarahasto voi käyttää johdannaisia 

tehostaakseen salkunhoitoa tai pienentääkseen 

riskejä ja/tai hankkiakseen lisäpääomaa tai 

lisätuloja. Johdannainen on rahoitusväline, jonka 

arvo on kytketty kohde-etuuden arvoon. 

Johdannaisten käytöstä voi aiheutua kuluja ja 

riskejä. 

Alarahasto voi osallistua arvopaperien 

lainausohjelmaan. 

Sijoittaja voi vaatia alarahastossa olevien 

http://www.nordea.lu/
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osuuksiensa lunastusta kaikkina päivinä. 

Alarahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging 

Markets Index – Net Return Index, mutta se voi 

kuitenkin valita sijoituskohteina käytettävät 

arvopaperit vapaasti. 

Tämä osuuslaji ei jaa osinkoa. Sijoitusten tuotot 

sijoitetaan uudelleen. 

Alarahaston nimellisvaluutta on Yhdysvaltain 

dollari.  

Kohderyhmä 

Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, 

jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 

5 vuoden kuluessa. 

Kohderyhmä 

Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, 

jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 

5 vuoden kuluessa. 

Riskit 

Riski-tuotto-mittari mittaa alarahaston 

osuuksien hintavaihteluiden riskiä viimeisten 

viiden vuoden volatiliteetin perusteella. 

Alarahasto kuuluu luokkaan 6. Se tarkoittaa, 

että alarahaston osuuksien hankintaan liittyy 

korkea hintavaihteluiden riski. 

Riskit 

Riski-tuotto-mittari mittaa alarahaston 

osuuksien hintavaihteluiden riskiä viimeisten 

viiden vuoden volatiliteetin perusteella. 

Alarahasto kuuluu luokkaan 6. Se tarkoittaa, 

että alarahaston osuuksien hankintaan liittyy 

korkea hintavaihteluiden riski. 

Erityisriskit 

Seuraavat riskit liittyvät olennaisesti UCITS-

direktiivin mukaisiin rahastoihin, mutta 

synteettinen tunnusluku ei ota niitä huomioon 

riittävällä tavalla ja ne voivat aiheuttaa 

lisämenetyksiä: 

– vastapuoliriski 

– johdannaisriski 

– tapahtumariski 

– likviditeettiriski 

 

Erityisriskit 

Seuraavat riskit liittyvät olennaisesti UCITS-

direktiivin mukaisiin rahastoihin, mutta 

synteettinen tunnusluku ei ota niitä huomioon 

riittävällä tavalla ja ne voivat aiheuttaa 

lisämenetyksiä: 

– vastapuoliriski 

– johdannaisriski 

– tapahtumariski 

– likviditeettiriski 

– Kiinaan liittyvä riski: Manner-Kiinaan tehtyihin 

sijoituksiin voi liittyä suurempi tappioriski, joka 

johtuu etenkin operatiivisista ja sääntelyyn 

liittyvistä riskeistä, jotka voivat olla suurempia 

kuin yleisesti kehittyneempinä pidetyissä 

maissa.  
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Perusvaluutta 

EUR 

Perusvaluutta 

USD 

Alarahastolta perittävät palkkiot 

Alarahasto vastaa seuraavista palkkioista: 

1. Salkunhoitopalkkio 

Alarahastojen hallinnointiyhtiölle maksama 

salkunhoitopalkkio on 1,95 % P- ja E-

osuuslajien osalta. 

2.  Tuottopalkkio 

0 

3. Säilytyspalkkio 

Säilytysyhteisölle maksettava vuotuinen 

palkkio on enintään 0,20 % alarahaston 

nettovarallisuusarvosta. Palkkioon lisätään 

soveltuvissa tilanteissa arvonlisävero. 

Säilytyspalkkion lisäksi säilytysyhteisöllä 

on oikeus periä säilytysyhteisölle tai muille 

pankeille ja rahoituslaitoksille Nordea 1, 

SICAV:n varojen säilytyksestä aiheutuneet 

kohtuulliset kulut. 

4. Hallintopalkkio 

Alarahasto maksaa hallintoasiamiehelle 

vuotuisen hallintopalkkion, joka on 

enintään 0,40 %. Palkkioon lisätään 

soveltuvissa tilanteissa arvonlisävero. 

5. Juoksevat kulut  
 

BI-EUR 1,81 % 

BP-SEK 2,39 % 

BP-NOK 2,39 % 

BP-EUR 2,39 % 

E-EUR 3,14 % 

E-PLN 3,14 % 

Alarahastolta perittävät palkkiot 

Alarahasto vastaa seuraavista palkkioista: 

1. Salkunhoitopalkkio 

Alarahastojen hallinnointiyhtiölle maksama 

salkunhoitopalkkio on 1,50 % P- ja E-

osuuslajien osalta. 

2.  Tuottopalkkio 

0 

3. Säilytyspalkkio 

Säilytysyhteisölle maksettava vuotuinen 

palkkio on enintään 0,125 % alarahaston 

nettovarallisuusarvosta. Palkkioon lisätään 

soveltuvissa tilanteissa arvonlisävero. 

Säilytysyhteisöllä on oikeus periä 

säilytyspalkkion lisäksi säilytysyhteisölle 

tai muille pankeille ja rahoituslaitoksille 

Nordea 1, SICAV:n varojen säilytyksestä 

aiheutuneet kohtuulliset kulut. 

4. Hallintopalkkio 

Alarahasto maksaa hallintoasiamiehelle 

vuotuisen hallintopalkkion, joka on 

enintään 0,40 %. Palkkioon lisätään 

soveltuvissa tilanteissa arvonlisävero. 

5. Juoksevat kulut  
 

BI-EUR 1,21 % 

BP-SEK 1,82 % 

BP-NOK 1,82 % 

BP-EUR 1,82 % 

E-EUR 2,55 % 

E-PLN 2,55 % 
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