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ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE: 

 

NORDEA 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged 

JA 

NORDEA 1 – Alpha 10 MA Fund 

____________________________________________ 

 

Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged- ja Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund -alarahastojen 

osuudenomistajille ilmoitetaan, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (”hallitus”) on päättänyt yhdistää 

Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged -alarahaston (”sulautuva alarahasto”) 

Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund -alarahastoon (”vastaanottava alarahasto”) (”sulautuminen’’). 

Sulautuvaan ja vastaanottavaan alarahastoon viitataan jäljempänä yhdessä nimellä ”sulautuvat 

alarahastot”, ja Nordea 1, SICAV - yhtiöön nimellä ”yhtiö’” tai ”Nordea 1”. 

 

Sulautuminen tulee voimaan 28. syyskuuta 2018 (”voimaantulopäivä”). 

Sulautuvan alarahaston kaikki varat ja velat siirretään voimaantulopäivänä vastaanottavaan alarahastoon. 

Sulautumisen seurauksena sulautuva alarahasto lakkaa olemasta, ja se puretaan voimaantulopäivänä ilman 

selvitystilaa. 

 

Osuudenomistajien, jotka hyväksyvät tässä ilmoituksessa ehdotetut muutokset, ei tarvitse tehdä mitään. 

 

Sulautuvien alarahastojen osuudenomistajilla, jotka eivät hyväksy sulautumista, on oikeus vaatia 

osuuksiensa lunastusta tai niiden vaihtamista yhtiön sellaisen toisen alarahaston saman tai toisen osuuslajin 

osakkeisiin, joka ei ole mukana sulautumisessa. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota, kuten 

jäljempänä on tarkemmin kuvailtu (sijoitusten myynnistä syntyvien kulujen kattamiseen tarvittavat kulut 

saatetaan kuitenkin veloittaa). 

 

Päätös on tehtävä ennen 19. syyskuuta 2018 klo 15.30, jotta palkkioita ei veloiteta. 

 

Tässä ilmoituksessa kuvailla sulautumisen seuraukset, ja siihen on perehdyttävä huolellisesti. Sulautuminen 

voi vaikuttaa osuudenomistajan verotusasemaan. 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. 

 

http://www.nordea.lu/
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Termejä, joita ei ole tässä erikseen määritelty, käytetään samassa merkityksessä kuin yhtiön 

rahastoesitteessä. 

 

 

1. Sulautumisen syy ja keskeiset tiedot 

1.1. Sulautuva alarahasto käyttää useita sijoitusstrategioita, mutta on rajoittunut osakkeisiin, mukaan 

lukien verraten vakaiden perustekijöiden yrityksiin tehtyihin sijoituksiin, joiden suosio on ollut 

pitkään vähäistä.  

1.2. Sulauttamalla sulautuva alarahasto vastaanottavaan alarahastoon sulautuvan alarahaston 

osuudenomistajat pääsevät hyödyntämään hajautetumpia ja monipuolisempia sijoitusstrategioita 

useissa omaisuuslajeissa rahastossa, jonka riskiprofiili on myös keskitasoa, mutta jonka luokitus 

synteettisellä riski-tuottoasteikolla (”SRRI”) on hieman korkeampi (5 neljän sijaan) ja odotettu 

tuottopotentiaali on parempi muuttuvissa markkinaolosuhteissa. 

1.3. Nämä kaksi alarahastoa ovat hyvin samankaltaisia keskitason riskiprofiilin, runsaan johdannaisten 

käytön, rahastotyypin sekä tuottotavoitteen osalta. 

1.4. Suurin ero on kuitenkin, että vastaanottava alarahasto hajauttaa sijoitukset voimakkaammin eri 

sijoitusstrategioihin, joissa käytetään useita omaisuuslajeja, kun sulautuvan alarahaston 

sijoitusstrategiat ovat keskittyneet verraten vakaiden perustekijöiden yrityksiin. 

1.5. Yleisesti ottaen sulautumisen pitäisi tarjota suuremman rahastokoon tuomat edut, joten odotuksena 

on, että tulevaisuudessa kokonaisnettovarallisuuteen suhteutetut kustannukset laskevat. 

1.6. Vastaanottava alarahasto noudattaa Nordean sisäisesti hallittua, ”Alpha-rahastoperheessä” 

toteutettua monen osuuslajin strategiaa, joka on osoittautunut onnistuneeksi tuotolla ja omaisuuden 

kertymisellä mitattuna. Vastaanottavan alarahaston luokitus Lipperillä on korkein (5), kun rahastoa 

arvioidaan kokonaistuoton ja johdonmukaisen tuoton perusteella 3 vuoden horisontilla. 

1.7. Molempien alarahastojen perusvaluutta on euro. 

1.8. Sekä sulautuvan että vastaanottavan alarahaston sijoitustavoitteista ja -politiikasta kerrotaan 

tarkemmin liitteessä I, ja siihen on perehdyttävä huolellisesti. 

1.9. Vastaanottavan alarahaston palkkiotasot ovat sulautuvan alarahaston kanssa vastaavia, kuten 

liitteen I kohdassa ”Sulautuvan alarahaston palkkiot ja vastaanottavan alarahaston palkkiot” on 

eritelty. 
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2. Sulautumisen vaikutus osuudenomistajiin 

2.1. Sulautuminen on sitova kaikkien niiden sulautuvan alarahaston osuudenomistajien osalta, jotka 

eivät ole käyttäneet oikeuttaan lunastaa tai vaihtaa osuudet jäljempänä esitettyjen ehtojen ja 

aikataulun mukaisesti. 

2.2. Sulautuvan alarahaston osuudenomistajat saavat voimaantulopäivänä uusia osuuksia 

vastaanottavan alarahaston osuuslajista, kuten jäljempänä kohdassa 3 on kuvattu. 

2.3. Sulautumisen toteutuessa vastaanottavan alarahaston osuudenomistajilla on edelleen hallussaan 

samat vastaanottavan alarahaston osuudet kuin aiemmin, eikä näihin osuuksiin liittyviä oikeuksia 

muuteta. Sulautuminen ei vaikuta vastaanottavan alarahaston palkkiorakenteeseen, eikä siitä 

aiheudu muutoksia Nordea 1:n yhtiöjärjestykseen tai rahastoesitteeseen (lukuun ottamatta 

sulautuvan alarahaston poistamista rahastoesitteestä) tai vastaanottavan alarahaston 

avaintietoesitteeseen. 

2.4. Vastaanottavan alarahaston yhteenlaskettu nettovarallisuusarvo nousee sulautumisen yhteydessä, 

kun siihen siirretään sulautuvan alarahaston varat ja velat. 

2.5. 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. 

2.6. Nordea Investment Funds S.A. (”hallinnointiyhtiö”) vastaa kaikista juridisista ja hallinnollisista 

kuluista sekä neuvonantajien palkkioista, jotka syntyvät sulautumisen valmistelusta ja 

toteutuksesta. 

3.  Osuuslajien vaihtotaulukko ja juoksevat kulut 

Sulautuvan alarahaston osuuslajit siirretään vastaanottavan alarahaston osuuslajeihin seuraavasti: 

 

Sulautuva 
alarahasto  

 Vastaanottava 
alarahasto  

 

AP – EUR  1,99 % AP – EUR  1,99 % 

BI – DKK  1,19 % BI – DKK  1,19 % 

BI - EUR 1,19 % BI - EUR 1,18 % 

BI - USD  1,19 % HBI – USD  1,20 % 

BP - EUR 1,99 % BP - EUR 1,99 % 

BP - USD  1,99 % HB – USD 2,01 % 

E - EUR 2,74 % E - EUR 2,73% 

http://www.nordea.lu/
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HB – NOK 1,99 % HB – NOK 1,99 % 

HB – SEK 1,99 % HB – SEK 1,99 % 

HB – USD 1,99 % HB – USD 2,01 % 

HBI – NOK 1,18% HBI – NOK 1,19 % 

HE – PLN 2,75 % HE – PLN 2,76% 

HX – SEK 0,06 % HX – SEK 0,07% 

X – EUR 0,06 % X – EUR 0,07% 

Y – DKK 0,06 % Y – DKK 0,07% 

Y – EUR 0,06 % Y – EUR 0,06 % 

 

Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged – BP USD -rahaston sekä  

Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged – BI USD -rahaston osuudenomistajille 

Osuutenne yhdistetään suojausta käyttäviin osuuslajeihin, ts. vastaanottavat osuuslajit pyrkivät suojaamaan 

pääosan vastaanottavan alarahaston perusvaluutan (EUR) ja osuuslajin valuutan (USD) välisestä 

valuuttakurssiriskistä. 

4. Kaupankäynnin keskeytys 

4.1. Sulautuvan alarahaston osuuksia voi merkitä ajalla 13. elokuuta 2018 – 19. syyskuuta 2018 ennen 

klo 15.30 asti. Sulautuvan alarahaston osuuksien merkintämahdollisuus päättyy 

19. syyskuuta 2018 klo 15.30 (Luxemburgin aikaa). 

4.2. Sulautuvan alarahaston osuuksia voi lunastaa tai vaihtaa ajalla 13. elokuuta 2018 – 

19. syyskuuta 2018 klo 15.30 (Luxemburgin aikaa) maksutta, lukuun ottamatta paikallisten 

välittäjien omasta puolestaan mahdollisesti perimiä paikallisia transaktiokuluja, jotka eivät johdu 

yhtiöstä eivätkä hallinnointiyhtiöstä. Sulautuvan alarahaston osuuksien lunastus- ja 

vaihtomahdollisuus päättyy 19. syyskuuta 2018 klo 15.30 (Luxemburgin aikaa). 

4.3. Vastaanottavan alarahaston osuuksia voi lunastaa tai vaihtaa ajalla 13. elokuuta 2018 – 

19. syyskuuta 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. 

5. Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston salkun uudelleenpainotus ennen 

sulautumista tai sen jälkeen 

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

tarkoituksena on siirtää vastaanottavaan alarahastoon ainoastaan käteispositioita. 

http://www.nordea.lu/
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5.2. Sulautuminen ei vaikuta olennaisesti vastaanottavan alarahaston salkkuun, eikä vastaanottavan 

alarahaston salkkua aiota uudelleenpainottaa ennen sulautumista tai sen jälkeen. Sulautuminen 

tarkoittaa käteisvirtaa vastaanottavaan alarahastoon. Sen jälkeen tämä käteinen sijoitetaan 

vastaanottavan alarahaston yleisimmin käyttämiin instrumentteihin, joita ovat mm. 

osakesidonnaiset arvopaperit, velka-arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit. Sijoitukset tehdään 

suoraan tai johdannaisten avulla vastaanottavan alarahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. 

6. Varojen ja velkojen arvostuksessa käytettävät perusteet vaihtosuhteen laskentaa varten 

6.1. Hallinnointiyhtiö määrittelee vaihtosuhteen voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä. 

6.2. Nordea 1 -yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja rahastoesiteessä esitettyjä sääntöjä sovelletaan sulautuvien 

alarahastojen varojen ja velkojen arvonmäärityksessä, jotta vaihtosuhde saadaan laskettua. 

7. Vaihtosuhteen laskentamenetelmä 

7.1. Kullekin osuudenomistajalle myönnettävien vastaanottavan alarahaston uusien osuuksien määrä 

lasketaan käyttämällä sulautuvien alarahastojen osuuksien nettovarallisuusarvon perusteella 

laskettavaa vaihtosuhdetta. Tämän jälkeen sulautuvan alarahaston asianmukaiset osuudet 

peruutetaan. 

7.2. 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. 

• Vastaanottavan alarahaston uusien osuuksien myöntämisestä sulautuvan alarahaston 

osuuksia vastaan ei veloiteta kuluja. 

7.3. 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. 

7.4. Osuudenomistajat eivät saa käteismaksua vastikkeeksi osuuksista. 

8. Tuoton diluutioriski 

8.1. Ehdotetussa sulautumisessa sulautuva alarahasto realisoidaan 100-prosenttisesti käteiseksi juuri 

ennen sulautumista, ja varat siirretään vastaanottavaan rahastoon yhdellä ainoalla siirrolla. 

Sulautuva alarahasto siirtää voimaantulopäivänä käteisvaransa vastaanottavaan alarahastoon. 

Näin ollen tuotossa ei tapahdu diluutiota. 

8.2. Sulautuvan alarahaston osuudenomistajat siirretään vastaanottavan alarahaston vastaavaan 

osuuslajiin. 

9. Muut saatavilla olevat asiakirjat 

Sulautuvien alarahastojen osuudenomistajat voivat pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta 

veloituksetta seuraavat asiakirjat: 

http://www.nordea.lu/
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• kopio tilintarkastuskertomuksesta, jossa vahvistetaan varojen ja mahdollisten velkojen 

arvonmäärityksessä käytettävät kriteerit sekä vaihtosuhteen laskentamenetelmä ja itse 

vaihtosuhde 

• yhtiön rahastoesite, ja 

• sulautuvien alarahastojen avaintietoesitteet. 

Sulautuvan alarahaston osuudenomistajille korostetaan, että on erittäin tärkeää perehtyä 

vastaanottavan alarahaston avaintietoesitteeseen ennen minkäänlaisen päätöksen tekemistä 

sulautumisen suhteen. Vastaanottavan alarahaston avaintietoesite on saatavilla myös osoitteesta 

www.nordea.lu. 

10. Sulautumisen kulut 

Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista juridisista ja hallinnollisista kuluista sekä neuvonantajien palkkioista, 

jotka syntyvät sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta. 

11. Verotus 

Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston osuudenomistajat voivat pyytää neuvoa omilta 

veroneuvojiltaan suunnitellun sulautumisen vaikutuksesta omaan verotukseensa. 

12. 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. 

 

Ystävällisin terveisin 

Hallituksen puolesta 

13. elokuuta 2018  

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

Sulautuvan alarahaston ja vastaanottavan alarahaston keskeiset ominaisuudet 

 

Sulautuva alarahasto Vastaanottava alarahasto 

Sijoitustavoite ja -politiikka 

Sulautuva alarahasto pyrkii tarjoamaan 
osuudenomistajalle pitkällä aikavälillä 
arvonnousua, joka riippuu suhteellisen vähän 
osakemarkkinoiden tuotoista. 
 
Sulautuva alarahasto käyttää erilaisia 
osakestrategioita tarjotakseen positiivisen tuoton 
samalla, kun se säilyttää negatiivisen korrelaation 
osakemarkkinoihin. Sulautuvan alarahaston 
hyödyntämiin mahdollisiin osakestrategioihin 
kuuluvat muun muassa matalariskinen 
poikkeamastrategia (Low Risk Anomaly Strategy) 
ja vauhtistrategia (Momentum Strategy). 
Matalariskinen poikkeamastrategia keskittyy 
yrityksiin, joiden perustekijät ovat vakaat ja 
riskipreemio korkeampi kuin yritysten systeeminen 
markkinariski edellyttäisi. Toisessa vaiheessa 
systeeminen markkinariski poistetaan lyhentämällä 
osakeindeksejä. Vauhtistrategian avulla tarjotaan 
suojaa kurssilaskuilta vähentämällä 
osakefutuureita markkinatilanteissa, joissa riskin 
välttäminen arvioidaan tärkeäksi. Strategiat 
toteutetaan käyttämällä suoria sijoituksia 
osakkeisiin, johdannaisten kautta tai rajallisessa 
määrin sijoittamalla indeksiosuusrahastoihin. 
Velkavipua käyttämällä sulautuva alarahasto pyrkii 
saavuttamaan parhaan mahdollisen pitkän 
aikavälin tuoton volatiliteettitavoitetta ylittämättä. 
Tämä volatiliteettitavoite voi muuttua aika ajoin. 

Sijoitustavoite ja -politiikka 

Alarahaston tavoitteena on saavuttaa paras 
mahdollinen kokonaistuotto ottaen huomioon 
alarahaston volatiliteettitavoitteen. 
 
Alarahaston sijoitusstrategia voidaan laajasti 
katsoen määritellä monen strategian yhdistelmäksi 
tai riskipreemioiden hajauttamiseksi. Alarahaston 
käyttämien riskipreemioiden tai strategioiden ja 
alistrategioiden valinta perustuu yhtiöiden 
jatkuvaan arvostukseen bottom up -menetelmällä 
yhdistettynä lyhyen aikavälin 
markkinakäyttäytymisen tutkimiseen eri 
omaisuuslajien ja riskitekijöiden suhteen. 
 
Alarahasto odotettavissa oleva 
kokonaisvolatiliteetti on tyypillisesti noin 7 % 
normaaleissa markkinaolosuhteissa ja 10 % 
vaikeissa markkinaolosuhteissa. 10 %:n 
volatiliteettia pidetään äärimmäisenä 
volatiliteettina, jota käytetään tyypillisesti riskin 
budjetoinnissa. Käytössä olevien strategioiden 
erityisiä riskejä hallitaan dynaamisella 
riskibudjetoinnilla. Tämän ansiosta alarahasto voi 
yhdistellä strategioita, joiden yksittäiset volatiliteetit 
voivat olla kokonaistavoitetta pienempiä tai 
suurempia. Sijoitusstrategioiden tavoitteena on 
yleisesti pieni keskinäinen korrelaatio. 
 
Salkku ei tyypillisesti painota yhtä tiettyä 
sijoitusstrategiaa tai riskitekijää. Lyhyemmällä 
aikavälillä salkku voi kuitenkin olla keskitetymmin 
alttiina markkinoiden suuntaa ennakoivien ja 
tiettyyn riskipreemioon keskittyvien strategioiden 
vaikutuksille. Keskipitkällä aikavälillä vahva eri 
strategioiden yhdistelmä tarjoaa suojaa 
kurssilaskuilta. 

Sijoituskelpoiset varat 

 

Sulautuva alarahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti, 
ja sen on sijoitettava vähintään kaksi kolmasosaa 
kokonaisvaroistaan osakesidonnaisiin 
arvopapereihin. Sulautuva alarahasto saattaa 
altistua muille kuin perusvaluutalle sijoitusten ja/tai 
käteisomistusten kautta. Sulautuvassa 
alarahastossa suurin osa valuuttariskeistä 

Sijoituskelpoiset varat 

Edellä mainittujen strategioiden toteutuksessa 

yleisimmin käytetyt instrumentit mainitaan alla 

olevassa luettelossa. Luettelo ei kuitenkaan rajoita 

vastaanottavan alarahaston mahdollisuuksia 

sijoittaa muihin sijoituskelpoisiin instrumentteihin. 

• Siirtokelpoiset arvopaperit (pääasiassa 

http://www.nordea.lu/
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suojataan perusvaluuttaa vastaan. osakesidonnaiset arvopaperit ja velkasitoumukset) 

• rahamarkkinainstrumentit, mukaan lukien 

yritystodistukset ja talletustodistukset 

• Johdannaiset, kuten CFD-johdannaiset, 

luottoriskinvaihtosopimukset, indekseihin ja 

yksittäisiin osakkeisiin kohdistuvat futuurit sekä 

valuuttoihin kohdistuvat termiinit (mukaan lukien 

nettotermiinit) 

• UCITS-direktiivin mukaiset rahastot ja/tai 

vaihtuvapääomaiset yhteissijoitusyritykset, mukaan 

lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot 

Vastaanottava alarahasto voi sijoittaa enintään 

20 % nettovaroistaan kiinteistövakuudellisiin ja 

omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin. 

Vastaanottavalla alarahastolla voi olla sekä lyhyitä 

että pitkiä positioita. Vastaanottava alarahasto ei 

ota lainaksi arvopapereita tai käteistä 

vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Lyhyitä 

positioita hankitaan ainoastaan johdannaisten 

kautta. 

Vastaanottavalla alarahastolla voi olla hallussaan 

vaihteleva määrä käteisvaroja riippuen siitä, mitä 

instrumentteja se käyttää toteuttaessaan 

sijoitusstrategioitaan. Jos suurin osa pitkistä 

positioista on rakennettu johdannaisilla, käteisen 

määrä voi olla jopa 100 % vastaanottavan 

alarahaston nettovaroista. Rahastonhoitaja 

hajauttaa käteisvarat eri valuuttoihin 

maailmanlaajuisesti oman näkemyksensä 

mukaisesti. Käteistä voidaan tarvita myös 

kattamaan takuusummien vaatimus ja 

vakuusvaatimukset. 

Vastaanottava alarahasto saattaa altistua muille 

kuin perusvaluutalle sijoitusten ja/tai 

käteisomistusten kautta. Tätä valuuttapositiota 

käytetään aktiivisesti vastaanottavan alarahaston 

sijoitusstrategiassa. 

http://www.nordea.lu/
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Indeksi 

Sulautuvalla alarahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Indeksi 

Vastaanottavalla alarahastolla ei ole 

vertailuindeksiä. 

Johdannaiset 

Sulautuva alarahasto voi käyttää johdannaisia 
osana sijoitusstrategiaansa, salkun suojaamiseen 
tai salkunhoidon tehostamiseen. 
 
Johdannaisten käytöstä voi aiheutua kuluja ja 
riskejä. 

 

Johdannaiset 

Vastaanottava alarahasto voi käyttää johdannaisia 
osana sijoitusstrategiaansa tai suojatakseen 
salkkunsa. 
 
 
Johdannaisten käytöstä voi aiheutua kuluja ja 
riskejä. 
 

Vipukerroin 

 

Sulautuvassa alarahastossa käytetään velkavipua, 
joten sen salkussa olevien arvopaperien, 
valuuttojen ja muiden instrumenttien markkina-arvo 
voi olla suurempi kuin sulautuvan alarahaston 
nettovarallisuusarvo. Velkaviputekniikat saattavat 
kasvattaa epäsuotuisan markkinakehityksen tai 
epäonnistuneiden sijoitusstrategioiden riskiä. 
 
Todellinen velkaantuneisuusaste (vipukerroin) voi 
kuitenkin poiketa rahastoesitteessä kuvatusta 
odotetusta velkaantuneisuusasteesta (eli olla 
jonkin verran sitä pienempi tai suurempi) 
rahastonhoitajan käyttämistä strategioista riippuen, 
mikä saattaa vaikuttaa suoraan johdannaisten 
käyttöön. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vipukerroin 

 

Todellinen velkaantuneisuusaste (vipukerroin) voi 
kuitenkin poiketa rahastoesitteessä kuvatusta 
odotetusta velkaantuneisuusasteesta (eli olla 
jonkin verran sitä pienempi tai suurempi) 
rahastonhoitajan käyttämistä strategioista riippuen, 
mikä saattaa vaikuttaa suoraan johdannaisten 
käyttöön. 
 
 
 
 
Todellinen vastaanottavan alarahaston 
velkaantuneisuusaste voi poiketa myös 
huomattavasti odotetusta 
velkaantuneisuusasteesta (eli olla tuntuvasti sitä 
suurempi tai pienempi), jotta vastaanottavan 
alarahaston tavoitteena olevat riski- ja tuottoprofiilit 
saavutetaan. Tämä riippuu volatiliteetista: kun 
volatiliteetti on pieni, riski- ja tuottotavoitteiden 
saavuttaminen voi vaatia korkeampaa 
bruttosijoitusastetta kuin silloin, kun volatiliteetti on 
suuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.nordea.lu/
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Maailman- 
laajuisen 
position 
mittaamiseen 
käytetty 
menetelmä 
 
 
 
Absoluuttinen 
Value-at-Risk 

Odotettu 
velkaantunei- 
suusaste 
(% nettovaralli- 
suusarvosta), 
nimellisarvojen 
summa 
 
 
450 %  

Odotettu  
velkaantunei- 
suusaste 
(% nettovaralli- 
suusarvosta), 
kohde-etuus-
lähestymistapa 
 
 
350 % 

 
 
Sulautuva alarahasto voi saavuttaa odotetun 
velkaantuneisuusasteen johdannaisten käytöllä, 
esimerkiksi hankkimalla yksittäisten 
arvopapereiden positioita CFD-johdannaisten 
kautta tai pienentämällä pääoman pitkän aikavälin 
arvonnousua koskevan tavoitteen ja 
osakemarkkinoiden tuottojen välistä korrelaatiota. 
 
Sijoittajan on ymmärrettävä, että johdannaisten 
käytön ja siihen liittyvän tavallista korkeamman 
velkaantuneisuusasteen vuoksi sulautuvaan 
rahastoon saattaa liittyä muita sijoitusrahastoja 
suurempi riski.  

 
 
Maailman- 
laajuisen 
position 
mittaamiseen 
käytetty 
menetelmä 
 
 
 
Absoluuttinen 
Value-at-Risk 

Odotettu 
velkaantunei- 
suusaste 
(% nettovaralli- 
suusarvosta), 
nimellisarvojen 
summa 
 
 
650 % 

Odotettu 
velkaantunei- 
suusaste 
(% nettovaralli- 
suusarvosta), 
kohde-etuus-
lähestymistapa 
 

 

 

650 % 

 

 
Vastaanottavan alarahaston sijoituspolitiikan 
mukaisesti odotettua velkaantuneisuusastetta ei 
voida liittää yhteen tiettyyn sijoitusstrategiaan. 

 

Sijoittajan on ymmärrettävä, että johdannaisten 

käytön ja siihen liittyvän tavallista korkeamman 

velkaantuneisuusasteen vuoksi vastaanottavaan 

rahastoon saattaa liittyä muita sijoitusrahastoja 

suurempi riski. 

Kohderyhmä 

Sulautuva alarahasto sopii sijoittajalle, joka on 

valmis kantamaan osakesijoituksiin ja 

velkaviputekniikoiden käyttöön liittyvän riskin 

saavuttaakseen mahdollisimman hyvän tuoton. 

Sijoittajalla tulisi siksi olla kokemusta tuotteista, 

joiden arvo vaihtelee, ja hänen tulisi olla valmis 

hyväksymään huomattaviakin tilapäisiä tappioita. 

Kohderyhmä 

Vastaanottava alarahasto sopii sijoittajalle, joka on 

valmis kantamaan rahoitusinstrumentteihin 

tehtyihin sijoituksiin liittyvän tavanomaista 

korkeamman riskin saavuttaakseen 

mahdollisimman hyvän tuoton. Sijoittajalla tulisi 

siksi olla kokemusta tuotteista, joiden arvo 

vaihtelee, ja hänen tulisi olla valmis hyväksymään 

huomattaviakin tilapäisiä tappioita. 

Riskit 

Riski-tuotto-mittari mittaa sulautuvan alarahaston 

osuuksien hintavaihteluiden riskiä viimeisten viiden 

vuoden volatiliteetin perusteella. Sulautuva 

alarahasto kuuluu luokkaan 4. Se tarkoittaa, että 

sulautuvan alarahaston osuuksien hankintaan 

liittyy keskisuuri hintavaihteluiden riski. 

 

Riskit 

Riski-tuotto-mittari mittaa vastaanottavan 

alarahaston osuuksien hintavaihteluiden riskiä 

viimeisten viiden vuoden volatiliteetin perusteella. 

Vastaanottava alarahasto kuuluu luokkaan 5. Se 

tarkoittaa, että vastaanottavan alarahaston 

osuuksien hankintaan liittyy keskisuuri 

hintavaihteluiden riski. 

 

http://www.nordea.lu/
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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 

– luottoriski 

– johdannaisriski 

– tapahtumariski 

– likviditeettiriski 

 

Perusvaluutta 

EUR 

Perusvaluutta 

EUR 

Sulautuvalta alarahastolta perittävät palkkiot 

Sulautuva alarahasto vastaa seuraavista 

palkkioista: 

 

1. Hallinnointipalkkio 

Sulautuvan alarahaston hallinnointiyhtiölle 

maksama hallinnointipalkkio on 1,70 % (P- ja 

E-osuudet), 1,10 % (C-osuudet) ja 1,00 % (I-

osuudet). 

2.  Tuottopalkkio 

0 

3. Säilytyspalkkio 

Säilytysyhteisölle maksettava vuotuinen 

palkkio on enintään 0,125% sulautuvan 

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. 

Vastaanottavalta alarahastolta perittävät 

palkkiot 

Vastaanottava alarahasto vastaa seuraavista 

palkkioista: 

1. Hallinnointipalkkio 

Sulautuvan alarahaston hallinnointiyhtiölle 

maksama hallinnointipalkkio on 1,70%  

(P- ja E-osuudet), 1,10% (C-osuudet) ja 

1,00%  

(I-osuudet). 

2.  Tuottopalkkio 

0 

3. Säilytyspalkkio 

Säilytysyhteisölle maksettava vuotuinen 

palkkio on enintään 0,125% vastaanottavan 

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. 

http://www.nordea.lu/
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4. Hallintopalkkio 

Sulautuva alarahasto maksaa 

hallintoasiamiehelle vuotuisen 

hallintopalkkion, joka on enintään 0,40 %. 

Palkkioon lisätään soveltuvissa tilanteissa 

arvonlisävero. 

 

5. Merkintä- ja lunastuspalkkiot 

Merkintäpalkkio: enintään 5,00 % 

Lunastuspalkkio: enintään 1,00 % 

 

4. Hallintopalkkio 

Vastaanottava alarahasto maksaa 

hallintoasiamiehelle vuotuisen 

hallintopalkkion, joka on enintään 0,40 %. 

Palkkioon lisätään soveltuvissa tilanteissa 

arvonlisävero. 

 

5. Merkintä- ja lunastuspalkkiot 

Merkintäpalkkio: enintään 5,00 % 

Lunastuspalkkio: enintään 1,00 % 

 

http://www.nordea.lu/

