ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE:

NORDEA 1 – Heracles Long/Short MI Fund
JA
NORDEA 1 – Alpha 15 MA Fund
____________________________________________

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund- ja Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund -rahastojen osuudenomistajille
ilmoitetaan, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (”hallitus”) on päättänyt yhdistää Nordea 1 – Heracles
Long/Short MI Fund -rahaston (”sulautuva rahasto”) Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund -rahastoon
(”vastaanottava rahasto”) (”sulautuminen’’).
Sulautuvaan ja vastaanottavaan rahastoon viitataan jäljempänä yhdessä termeillä ”sulautuvat rahastot tai
rahastot”, ja Nordea 1, SICAV - yhtiöön nimellä ”yhtiö’” tai ”Nordea 1”.

Sulautuminen tulee voimaan 20. kesäkuuta 2019 (”voimaantulopäivä”).

Sulautuvan rahaston kaikki varat ja velat siirretään voimaantulopäivänä vastaanottavaan rahastoon.
Sulautumisen seurauksena sulautuva rahasto lakkaa olemasta, ja se puretaan voimaantulopäivänä ilman
selvitystilaa.

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

Osuudenomistajilla, jotka eivät hyväksy sulautumista, on oikeus vaatia osuuksiensa lunastusta tai niiden
vaihtamista yhtiön sellaisen toisen rahaston saman tai toisen osuuslajin osakkeisiin, joka ei ole mukana
sulautumisessa. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä palkkiota, kuten jäljempänä on tarkemmin kuvattu
(sijoitusten myynnistä syntyvien kulujen kattamiseen tarvittavat kulut saatetaan kuitenkin veloittaa).

Päätös on tehtävä viimeistään 11. kesäkuuta 2019 (ennen) klo 15.30.

Tässä ilmoituksessa kuvailla sulautumisen seuraukset, ja siihen on perehdyttävä huolellisesti.
Sulautuminen
voi
vaikuttaa
osuudenomistajan
verotusasemaan.
Sulautuvan
rahaston
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.
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Termejä, joita ei ole tässä erikseen määritelty, käytetään samassa merkityksessä kuin yhtiön
rahastoesitteessä.
1. Sulautumisen syy ja vaikutukset
1.1.

Perustelu
Sulautuvan rahaston koko on pienentynyt viime vuosina, ja oli helmikuun lopussa vain 34 miljoonaa
euroa, ja yhtiön hallitus uskoo, että rahaston kasvunäkymät ovat rajalliset.

1.2.

Samankaltaisuudet
Nämä kaksi sulautuvaa rahastoa ovat hyvin samankaltaisia riskibudjetin, runsaan johdannaisten
käytön, rahastotyypin sekä tuottotavoitteen osalta.
Molempien rahastojen synteettinen riskiluokitus (”SRRI”) on 6, ja ne tarjoavat vertailuindekseistä
riippumatonta absoluuttisen tuoton sijoitusstrategiaa.
Molempien rahastojen perusvaluutta on euro.

1.3.

Erot
Suurin ero on, että sulautuvaa rahastoa hoitaa tällä hetkellä Metzler Asset Management GmbH
(jäljempänä ”rahastonhoitaja”), kun taas vastaanottavaa rahastoa hoitaa Nordea Investment
Management AB. Niiden sijoitusprosessit ovat siis erilaiset.
Vastaanottava rahasto hajauttaa varat laajaan kirjoon sijoitusstrategioita, joissa käytetään
useanlaisia omaisuuslajeja ja sijoitusinstrumentteja. Sulautuvan rahaston sijoitusstrategia
luokitellaan hallinnoitujen futuurien strategiaksi.
Sekä sulautuvan että vastaanottavan rahaston sijoitustavoitteista ja -politiikasta kerrotaan
tarkemmin liitteessä I.
Sekä sulautuvalla että vastaanottavalla rahastolla on muitakin ominaisuuksia, joista kerrotaan
tarkemmin liitteessä I.

1.4.

Mahdolliset edut
Vastaanottavan rahaston yhteenlaskettu nettovarallisuusarvo nousee sulautumisen yhteydessä,
kun siihen siirretään sulautuvan rahaston varat ja velat.
Yleisesti ottaen sulautumisen pitäisi tarjota suuremman rahastokoon tuomat edut, joten odotuksena
on, että tulevaisuudessa kokonaisnettovarallisuuteen suhteutetut kustannukset laskevat.
Sulautumisen etuna osuudenomistajille on se, että heidän sijoituksensa ovat rahastossa, jolla on
tulevaisuudessa vahvat rahastovarallisuuden kasvunäkymät.
Vastaanottava rahasto noudattaa Nordean sisäisesti hallittua, ”Alpha-rahastoperheessä”
toteutettua monen osuuslajin strategiaa, joka on osoittautunut onnistuneeksi tuotolla ja omaisuuden
kertymisellä mitattuna. Vastaanottavan rahaston luokitus Lipperillä on korkein eli 5, kun rahastoa
arvioidaan kokonaistuoton ja johdonmukaisen tuoton perusteella 3 vuoden horisontilla.
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1.5.

Palkkiot
Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiölle maksamat hallinnointipalkkiot ovat
samansuuruiset, kuten liitteessä I on tarkemmin kuvattu.
Hallinnointipalkkion lisäksi hallinnointiyhtiöllä on oikeus veloittaa tuottopalkkio, joka välitetään
rahastonhoitajalle. Vastaanottavassa rahastossa ei sovelleta tuottopalkkiota.
Vastaanottavan rahaston juoksevat kulut ovat samaa luokkaa sulautuvan rahaston kanssa.
Kaikki edellä mainitut palkkiot on eritelty tarkemmin liitteessä I, ja suosittelemme perehtymään
siihen huolellisesti.

1.6.

Sulautumisen oikeudelliset vaikutukset

1.6.1.

Vaikutukset sulautuvan rahaston osuudenomistajiin

Sulautuminen on sitova kaikkien niiden sulautuvan rahaston osuudenomistajien osalta, jotka eivät
ole käyttäneet oikeuttaan lunastaa tai vaihtaa osuudet jäljempänä luvussa 2 esitettyjen ehtojen ja
aikataulun mukaisesti.
Sulautuvan rahaston osuudenomistajista, jotka eivät ole lunastaneet tai vaihtaneet osuuksiaan,
tulee voimaantulopäivänä vastaanottavan rahaston osuudenomistajia, ja heidän osuutensa
vaihdetaan automaattisesti vastaanottavan rahaston osuuksiin seuraavan taulukon mukaisesti.
Sulautuva rahasto

Juoksevat kulut

Vastaanottava rahasto

Juoksevat kulut

AI – EUR

1,41 %

AI – EUR

1,40 %*

AP – EUR

2,31 %

AP – EUR

2,32 %

BI – EUR

1,40 %

BI – EUR

1,40 %

BP – EUR

2,31 %

BP – EUR

2,33 %

E – EUR

3,05 %

E-EUR

3,07 %

HB – CHF

2,31 %

HB – CHF

2,34 %*

HB – NOK

2,30 %

HB NOK

2,34 %

HBI – USD

1,39 %

HBI USD

1,43 %

X-EUR

0,60 %

BI – EUR

1,40 %

* Näille uusille liikkeeseen laskettaville osuuslajeille ei ole vielä saatavilla juoksevia kuluja, joten
niiden osalta on ilmoitettu samankaltaisten osuuslajien juoksevien kulujen pohjalta laskettu arvio.

Vastaanottavan rahaston uusien osuuksien myöntämisestä sulautuvan rahaston osuuksia vastaan
ei veloiteta kuluja.
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1.6.2.

Vaikutukset vastaanottavan rahaston osuudenomistajiin

Sulautumisen toteutuessa vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on edelleen hallussaan
samat vastaanottavan rahaston osuudet kuin aiemmin, eikä näihin osuuksiin liittyviä oikeuksia
muuteta.
Sulautuminen ei vaikuta vastaanottavan rahaston palkkiorakenteeseen, eikä siitä aiheudu
muutoksia Nordea 1:n yhtiöjärjestykseen tai rahastoesitteeseen (lukuun ottamatta sulautuvan
rahaston poistamista rahastoesitteestä) tai vastaanottavan rahaston avaintietoesitteeseen.
1.6.3.

Vaikutukset molempien rahastojen osuudenomistajiin

Muun muassa kaupankäyntiä sekä osuuksien merkintää, lunastusta, vaihtoa ja siirtoa koskevat
menettelyt ja nettovarallisuusarvon laskentamenetelmä ovat samat sulautuvassa rahastossa ja
vastaanottavassa rahastossa.
2. Kaupankäynnin keskeytys
Sulautuvan rahaston osuudenomistajat
Sulautuvan rahaston osuuksia voi merkitä 11. kesäkuuta 2019 (ennen) klo 15.30 asti. Sulautuvan
rahaston osuuksien merkintämahdollisuus päättyy 11. kesäkuuta 2019 klo 15.30 (Luxemburgin
aikaa).
Sulautuvan rahaston osuuksia voi lunastaa tai vaihtaa 11. kesäkuuta 2019 (ennen) klo 15.30 asti
maksutta, lukuun ottamatta paikallisten välittäjien omasta puolestaan mahdollisesti perimiä
paikallisia transaktiokuluja, jotka eivät johdu yhtiöstä eivätkä hallinnointiyhtiöstä. Sulautuvan
rahaston osuuksien lunastus- ja vaihtomahdollisuus päättyy 11. kesäkuuta 2019 klo 15.30
(Luxemburgin aikaa).
Vastaanottavan rahaston osuudenomistajat
Sulautuvan rahaston kaupankäynnin keskeytys ei vaikuta vastaanottavan rahaston
osuudenomistajiin, vaan vastaanottavan rahaston osuuksia voidaan lunastaa tai vaihtaa koko
sulautumisprosessin ajan veloituksetta, lukuun ottamatta paikallisten välittäjien omasta puolestaan
mahdollisesti perimiä paikallisia transaktiokuluja, jotka eivät johdu Nordea 1, SICAV -yhtiöstä
eivätkä hallinnointiyhtiöstä.
Vastaanottavan rahaston osuuksia voidaan merkitä koko sulautumisprosessin ajan.
3.

Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston salkun uudelleenpainotus ennen sulautumista
tai sen jälkeen
Viimeisinä päivinä ennen vaihtosuhteen laskentapäivää sulautuvan rahaston salkku sijoitetaan
käteiseen, ja tarkoituksena on siirtää vastaanottavaan rahastoon ainoastaan käteispositioita.
Sulautuminen ei vaikuta olennaisesti vastaanottavan rahaston salkkuun, eikä vastaanottavan
rahaston salkkua aiota uudelleenpainottaa ennen sulautumista tai sen jälkeen.
Sulautuminen tarkoittaa käteisvirtaa vastaanottavaan rahastoon. Sen jälkeen tämä käteinen
sijoitetaan vastaanottavan rahaston yleisimmin käyttämiin instrumentteihin, joita ovat mm.
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osakesidonnaiset arvopaperit, velka-arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit. Sijoitukset tehdään
suoraan tai johdannaisten avulla vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti.
4.

Varojen ja velkojen arvostuksessa käytettävät perusteet vaihtosuhteen laskentaa varten
Hallinnointiyhtiö määrittelee vaihtosuhteen voimaantulopäivää edeltävänä pankkipäivänä.
Nordea 1 -yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja rahastoesiteessä esitettyjä nettovarallisuusarvon
laskentasääntöjä sovelletaan sulautuvien rahastojen varojen ja velkojen arvonmäärityksessä, jotta
vaihtosuhde saadaan laskettua.

5.

Vaihtosuhteen laskentamenetelmä
Kullekin osuudenomistajalle myönnettävien vastaanottavan rahaston uusien osuuksien määrä
lasketaan käyttämällä sulautuvien rahastojen osuuksien nettovarallisuusarvon perusteella
laskettavaa vaihtosuhdetta. Tämän jälkeen sulautuvan rahaston asianmukaiset osuudet
peruutetaan.
Vaihtosuhde lasketaan seuraavasti:
•

•
•

Sulautuvan rahaston asianomaisen osuuslajin osuuskohtainen nettovarallisuusarvo
jaetaan
vastaanottavan
rahaston
vastaavien
osuuksien
osuuskohtaisella
nettovarallisuusarvolla.
Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston sovellettava osuuskohtainen
nettovarallisuusarvo on voimaantulopäivää edeltävänä päivänä määritetty arvo.
Vastaanottavan rahaston uusien osuuksien myöntämisestä sulautuvan rahaston osuuksia
vastaan ei veloiteta kuluja.

Edellä mainittujen ehtojen mukaisesti sulautuvan rahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo ja
vastaanottavan rahaston osuuskohtainen nettovarallisuusarvo eivät välttämättä ole samat. Näin
ollen, vaikka omistusten kokonaisarvo pysyy samana, sulautuvan rahaston osuudenomistajat
voivat saada eri määrän uusia osuuksia vastaanottavasta rahastosta kuin heillä oli aiemmin
hallussaan sulautuvassa rahastossa.
Osuudenomistajat eivät saa käteismaksua vastikkeeksi osuuksista.
6.

Tuoton diluutioriski
Ehdotetussa sulautumisessa sulautuva rahasto realisoidaan 100-prosenttisesti käteiseksi juuri
ennen sulautumista, ja varat siirretään vastaanottavaan rahastoon yhdellä ainoalla siirrolla.
Sulautuva rahasto siirtää voimaantulopäivänä käteisvaransa vastaanottavaan rahastoon.
Näin ollen vastaanottavan rahaston osuudenomistajien ei pitäisi kärsiä laimennusvaikutuksesta.

7.

Muut saatavilla olevat asiakirjat
Sulautuvien rahastojen osuudenomistajat voivat pyytää yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta veloituksetta
seuraavat asiakirjat:
•

•
•

kopio tilintarkastuskertomuksesta, jossa vahvistetaan varojen ja mahdollisten velkojen
arvonmäärityksessä käytettävät kriteerit sekä vaihtosuhteen laskentamenetelmä ja itse
vaihtosuhde
yhtiön rahastoesite, ja
sulautuvien rahastojen avaintietoesitteet.
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Sulautuvan rahaston osuudenomistajille korostetaan, että on erittäin tärkeää perehtyä vastaanottavan
rahaston avaintietoesitteeseen ennen minkäänlaisen päätöksen tekemistä sulautumisen suhteen.
Vastaanottavan rahaston avaintietoesite on saatavilla myös osoitteesta www.nordea.lu.
8.

Sulautumisen kulut
Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista juridisista ja hallinnollisista kuluista sekä neuvonantajien palkkioista,
jotka syntyvät sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta.

9.

Verotus
Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston osuudenomistajat voivat pyytää neuvoa omilta
veroneuvojiltaan suunnitellun sulautumisen vaikutuksesta omaan verotukseensa.

10.

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
3. toukokuuta 2019
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Liite I
Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston keskeiset ominaisuudet

Sulautuva rahasto

Vastaanottava rahasto

Tavoite

Tavoite

Tarjota osuudenomistajille sijoitetun pääoman
kasvua pitkällä aikavälillä ja pyrkiä samalla
tuottoon, jonka korrelaatio globaalien
markkinoiden tuoton kanssa on vähäinen
(absoluuttinen tuotto).

Maksimoida osuudenomistajan sijoitustulosta ja
pääoman arvonnoususta koostuva tuotto
(kokonaistuotto) pitkällä aikavälillä.

Vertailuindeksi:
EURIBOR
1 kk.
tuottopalkkion laskemista varten.

Vain

Rahaston tavoitevolatiliteetti on noin 10–
15 prosenttia, missä 15 prosentin volatiliteettia
pidetään äärimmäisenä volatiliteettina vaikeissa
markkinaolosuhteissa.
Vertailuindeksi: Ei sovelleta.

Sijoituspolitiikka

Sijoituspolitiikka

Sulautuva rahasto sijoittaa pääosin futuurien
avulla erilaisiin omaisuuslajeihin, kuten
osakkeisiin,
joukkolainoihin,
rahamarkkinainstrumentteihin ja valuuttoihin,
eri puolilla maailmaa.
Tarkemmin sanottuna sulautuva rahasto voi
sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin
arvopapereihin,
velkasitoumuksiin
ja
velkasidonnaisiin
arvopapereihin,
rahamarkkinainstrumentteihin
sekä
UCITS/UCI-rahastoihin,
mukaan
lukien
pörssinoteeratut rahastot. Sulautuva rahasto
voi sijoittaa luottoriskinvaihtosopimuksiin.
Sulautuva rahasto voi sijoittaa seuraaviin
instrumentteihin tai altistua niille; altistuksen
enimmäismäärä on esitetty prosenttiosuutena
kokonaisvarallisuudesta:
• omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS):
20 %
Sulautuva rahasto voi altistua (sijoitusten tai
käteisvarojen muodossa) muille valuutoille
kuin perusvaluutalle.
Johdannaiset ja sijoitustekniikat

Vastaanottava rahasto sijoittaa suoraan tai
johdannaisten avulla pääasiassa erilaisiin
omaisuuslajeihin,
kuten
osakkeisiin,
joukkolainoihin, rahamarkkinainstrumentteihin ja
valuuttoihin, eri puolilla maailmaa.
Tarkemmin sanottuna vastaanottava rahasto voi
sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin
arvopapereihin,
velkasitoumuksiin
ja
velkasidonnaisiin
arvopapereihin,
rahamarkkinainstrumentteihin sekä UCITS/UCIrahastoihin, mukaan lukien pörssinoteeratut
rahastot. Vastaanottava rahasto voi sijoittaa
luottoriskinvaihtosopimuksiin.
Vastaanottava rahasto voi sijoittaa seuraaviin
instrumentteihin tai altistua niille; altistuksen
enimmäismäärä on esitetty prosenttiosuutena
kokonaisvarallisuudesta:
•
omaisuusja
kiinteistövakuudelliset
arvopaperit (ABS/MBS): 20 %
Vastaanottava rahasto voi altistua (sijoitusten
tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille
kuin perusvaluutalle.
Johdannaiset ja sijoitustekniikat:

Sulautuva rahasto voi käyttää johdannaisia
suojautumiseen (riskien pienentämiseen),
salkunhoidon
tehostamiseen
ja
sijoitustuottojen tavoittelemiseen.

Vastaanottava rahasto voi käyttää johdannaisia
suojautumiseen
(riskien
pienentämiseen),
salkunhoidon tehostamiseen ja sijoitustuottojen
tavoittelemiseen.
Käyttö (% kokonaisvaroista) Kokonaistuoton
vaihtosopimukset: odotettu 40 %.
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Strategia

Strategia

Salkunhoitotiimi hallinnoi sulautuvan rahaston
sijoituksia aktiivisesti käyttäen pitkä/lyhytstrategioita
eri
omaisuuslajeissa.
Tiimi
rakentaa pitkiä positioita sijoituskohteisiin,
joiden arvon se uskoo nousevan, ja lyhyitä
positioita kohteisiin, joiden arvon se uskoo
laskevan Tiimi hallinnoi aktiivisesti myös
valuuttoja.

Salkunhoitotiimi
hallinnoi
vastaanottavan
rahaston sijoituksia aktiivisesti ja hakee
sijoitusaltistusta
erilaisiin
riskipreemiostrategioihin, joiden keskinäinen
korrelaatio on vähäistä tai olematonta.
Strategioiden väliset kohdennukset perustuvat
jatkuvaan yrityskohtaiseen arvonmääritykseen,
joka
yhdistetään
lyhyen
aikavälin
markkinakäyttäytymisen
tutkimiseen
eri
omaisuuslajien ja riskitekijöiden suhteen. Tiimi
rakentaa myös sekä pitkiä että lyhyitä positioita
ja hallinnoi valuuttoja aktiivisesti.
Rahastonhoitaja(t):
Nordea
Investment
Management AB.

Rahastonhoitaja(t):
Management GmbH.

Metzler

Asset

Perusvaluutta: EUR.

Perusvaluutta: EUR.

Huomioitavia riskejä

Huomioitavia riskejä:

Perehdy
huolellisesti
osaan
”Riskien
kuvaukset” ennen sijoittamista sulautuvaan
rahastoon, ja kiinnitä huomiota etenkin
seuraaviin riskitekijöihin:

Perehdy huolellisesti osaan ”Riskien kuvaukset”
ennen sijoittamista vastaanottavaan rahastoon,
ja kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin
riskitekijöihin:

• ABS/MBS
• Luotto
• Valuutta
• Talletustodistukset
• Johdannaiset
• Kehittyvät ja reunamarkkinat
• Osakkeet
• Suojaus
• Korko
• Vipu
• Ennenaikainen takaisinmaksu tai juoksuajan
piteneminen
• Arvopaperien käsittely
• Lyhyet positiot
• Verotus
Kokonaisriskin
laskenta:
absoluuttinen
Value-at-Risk-menetelmä (VaR).

• ABS/MBS
• Luotto
• Valuutta
• Talletustodistukset
• Johdannaiset
• Kehittyvät ja reunamarkkinat
• Osakkeet
• Suojaus
• Korko
• Vipu
• Ennenaikainen takaisinmaksu tai juoksuajan
piteneminen
• Arvopaperien käsittely
• Lyhyet positiot
• Verotus

Odotettu velkaantuneisuusaste 1 100 %
Sijoittajia koskevat huomiot

Odotettu velkaantuneisuusaste 900 %
Sijoittajia koskevat huomiot

Soveltuvuus Sulautuva
rahasto
jaeltavaksi
kaikkien
kanavien
kaikentyyppisille sijoittajille.

Soveltuvuus Vastaanottava
rahasto
jaeltavaksi
kaikkien
kanavien
kaikentyyppisille sijoittajille.

sopii
kautta

Sijoittajaprofiili Sijoittajat, jotka ymmärtävät
sulautuvan rahaston riskit ja aikovat pitää
sijoituksensa vähintään 5 vuotta.

Kokonaisriskin laskenta: absoluuttinen Valueat-Risk-menetelmä (VaR).

sopii
kautta

Sijoittajaprofiili Sijoittajat, jotka ymmärtävät
vastaanottavan rahaston riskit ja aikovat pitää
sijoituksensa vähintään 5 vuotta.
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Sulautuva rahasto saattaa olla houkutteleva
vaihtoehto sijoittajille, jotka

Vastaanottava rahasto saattaa olla houkutteleva
vaihtoehto sijoittajille, jotka

• hakevat sijoitetun pääoman kasvua
vähäisellä
korrelaatiolla
globaalien
markkinoiden kanssa

• hakevat sijoitetun pääoman kasvun ja
sijoitustulon
yhdistelmää
tietyssä
volatiliteettihaarukassa
• ovat kiinnostuneita sijoittamisesta useisiin eri
omaisuuslajeihin

• ovat kiinnostuneita sijoittamisesta useisiin eri
omaisuuslajeihin
Sulautuvalta rahastolta perittävät palkkiot
Sulautuva
palkkioista:

rahasto

vastaa

seuraavista

Vastaanottavalta
palkkiot
Vastaanottava
palkkioista:

1. Hallinnointipalkkio
Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiölle
maksama hallinnointipalkkio on 2 % (P- ja
E-osuudet) ja 1,2 % (I-osuudet).

rahastolta

rahasto

vastaa

perittävät
seuraavista

1. Hallinnointipalkkio
Vastaanottavan rahaston hallinnointiyhtiölle
maksama hallinnointipalkkio on 2 % (P- ja
E-osuudet) ja 1,2 % (I-osuudet).

Tuottopalkkio
Tuottopalkkio
Osuuslajit

Tuottopalkkio

Piensijoittajien
osuuslajit

20 %

Institutionaalinen
I-osuuslaji

15 %

0

2. Säilytyspalkkio
Säilytysyhteisön
palkkion
transaktiomaksut)
yläraja
vuodessa.

(pois
lukien
on
0,125 %

3. Hallintopalkkio
Sulautuva
rahasto
maksaa
hallintoasiamiehelle
vuotuisen
hallintopalkkion, joka on enintään 0,40 %.
Palkkioon lisätään soveltuvissa tilanteissa
arvonlisävero.

2. Säilytyspalkkio
Säilytysyhteisön
palkkion
(pois
lukien
transaktiomaksut) yläraja on 0,125 % vuodessa.
3. Hallintopalkkio
Vastaanottava
rahasto
maksaa
hallintoasiamiehelle
vuotuisen
hallintopalkkion, joka on enintään 0,40 %.
Palkkioon lisätään soveltuvissa tilanteissa
arvonlisävero.
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4. Merkintä- ja lunastuspalkkiot

4. Merkintä- ja lunastuspalkkiot

Merkintäpalkkio: Enintään 3,50 %

Merkintäpalkkio: enintään 5,00 %

Lunastuspalkkio: Ei sovelleta

Lunastuspalkkio: Ei sovelleta
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