ILMOITUS SULAUTUMISESTA SEURAAVIEN ALARAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJILLE:
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged
ja
Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund

Hyvä osuudenomistaja,

Tiedotamme täten, että Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus (jäljempänä ”hallitus”) on päättänyt sulauttaa
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged -rahaston (”sulautuva rahasto”)
Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund -rahastoon (”vastaanottava rahasto”). Tähän
toimenpiteeseen viitataan jäljempänä termillä ”sulautuminen’’.
Sulautuvaan rahastoon ja vastaanottavaan rahastoon viitataan jäljempänä yhteisesti termillä rahastot.
Sulautuminen tulee voimaan 26. syyskuuta 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 Nordea 1, SICAV -yhtiön 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). Vaihtoehdot on kuvattu Nordea 1, SICAV -yhtiön rahastoesitteessä.
Päätös on tehtävä viimeistään 17. syyskuuta 2019 ennen klo 15.30 (CET).
Tässä ilmoituksessa kuvataan sulautumisen seuraukset, ja siihen on perehdyttävä huolellisesti.
Sulautuminen voi vaikuttaa osuudenomistajan verotusasemaan. Rahastojen 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.
Termejä, joita ei ole tässä erikseen määritelty, käytetään samassa merkityksessä kuin Nordea 1,
SICAV -yhtiön rahastoesitteessä.
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1. Sulautumisen syy ja vaikutukset
1.1. Perustelu
Sulautuvan rahaston koko on pienentynyt viime vuosina ja oli heinäkuun 2019 lopussa vain
12,7 miljoonaa euroa, minkä vuoksi toiminnan jatkaminen olisi taloudellisesti tehotonta. Lisäksi
yhtiön hallitus uskoo sulautuvan rahaston kasvunäkymien olevan rajalliset ja suosittelee siksi
rahastovalikoiman tiivistämistä sulautumisen avulla.
1.2. Samankaltaisuudet
Nämä kaksi rahastoa ovat hyvin samankaltaisia rahastotyypin, tavoitellun riskitason sekä
tuottotavoitteen osalta.
Molemmat rahastot ovat markkinaneutraaleita pitkä-lyhyt-sijoitustapaa soveltavia osakerahastoja.
Molempien riskiprofiili on keskitasoa, ja ne sijoittavat suoraan ja johdannaisten avulla pääosin
yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Molemmat rahastot ovat ulkopuolisen avustavan rahastonhoitajan
aktiivisesti hallinnoimia, ”absoluuttisen tuoton” strategiaa käyttäviä tavoitteenaan on tarjota
osuudenomistajille sijoitetun pääoman kasvua pitkällä aikavälillä ja pyrkiä samalla tuottoon, jonka
korrelaatio osakemarkkinoiden tuoton kanssa on vähäinen.
Molemmat rahastot hallinnoivat sijoituksiaan Nordea Asset Managementin vastuullisen
sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Näin ollen molempien rahastojen mahdollisia
sijoituskohteita seulotaan ja niistä suljetaan sääntöpohjaisesti pois tiettyjä sektoreita tai yrityksiä.
Molempien rahastojen perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.
Vastaanottavan rahaston kokonaisriskin arviointimenetelmä on sama kuin sulautuvalla rahastolla.
Sekä sulautuva että vastaanottava rahasto soveltuvat sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on
vähintään 5 vuotta.
1.3. Tärkeimmät erot
Tärkein ero on sijoitusprosesseissa, sillä vastaanottavan rahaston avustava rahastonhoitaja
hallinnoi vastaanottavaa rahastoa oman sijoitusprosessinsa mukaisesti ja oman sijoitustiiminsä
avulla. Velkaantuneisuusasteen (vipukertoimen) odotetaan kasvavan, jotta markkinaneutraali
rahasto voi sijoittaa laajemmin eri yrityksiin hajautettuun salkkuun. SRRI-luokituksella ilmaistun
kokonaisriskitason ei kuitenkaan odoteta nousevan.
Vastaanottavan rahaston tuottopalkkion laskennan kynnyskorkona toimii LIBOR USD 1 kk, kun
sulautuvan rahaston kynnyskorkona toimii LIBOR USD 3 kk. Tämän vaikutus on normaaleissa
markkinaolosuhteissa tyypillisesti rajallinen.
Rahastojen sijoitustavoitteista ja -politiikasta kerrotaan tarkemmin liitteessä I.
1.4. Mahdolliset edut
Sulautumisen etuna osuudenomistajille on se, että heidän sijoituksensa ovat rahastossa, jolla on
tulevaisuudessa vahvemman rahastovarallisuuden kasvunäkymät ja jonka oletetaan hyötyvän
Chicago Equity Partnersin soveltamasta strategiasta.
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1.5. Palkkiot
Sulautuvan ja vastaanottavan rahaston Nordea Investment Funds S.A.:lle (”hallinnointiyhtiö”)
maksamat hallinnointipalkkiot on kuvattu tarkemmin liitteessä I.
Hallinnointipalkkion lisäksi hallinnointiyhtiöllä on oikeus veloittaa tuottopalkkio, joka välitetään
rahastonhoitajalle. Vastaanottavassa rahastossa C-, E-, P-, Q- ja I-osuuksiin sovellettava
tuottopalkkio on 15 %, kun taas sulautuvan rahaston C-, E-, P-, Q- ja I-osuuksiin sovellettava
tuottopalkkio on 10 %. Vuodelta 2018 ei veloitettu tuottopalkkiota.
Sulautuvan rahaston osuuksille tähän mennessä kertynyt mahdollinen tuottopalkkio selviää
25. syyskuuta 2019, ja se siirretään velkana vastaanottavan rahaston maksettavien erien tilille.
Vastaanottavan rahaston tuottopalkkio lasketaan rahastoesitteessä kuvatulla tavalla.
1.6. Sulautumisen vaikutukset
Sulautumisen vaikutus sulautuvan rahaston osuudenomistajiin
Jotta sulautuminen voidaan toteuttaa tehokkaasti, sulautuvan rahaston kaupankäynti
keskeytetään 17. syyskuuta 2019 klo 15.30 (CET), eikä uusia merkintöjä tai vaihtoja sulautuvaan
rahastoon enää oteta vastaan.
Sulautuminen on sitova kaikille niille sulautuvan rahaston osuudenomistajille, jotka eivät ole
käyttäneet oikeuttaan lunastaa tai vaihtaa osuutensa jaksolla, joka alkaa tämän tiedotteen
julkaisuhetkestä ja päättyy 17. syyskuuta 2019 klo 15.29 (CET). Tällaiset toimeksiannot
toteutetaan jakson aikana ilman palkkioita, lukuun ottamatta sulautuvan rahaston pidättämiä,
sijoitusten myynnistä syntyvien kulujen kattamiseen tarvittavia maksuja.
Sulautuvan rahaston viimeinen nettovarallisuusarvo lasketaan 25. syyskuuta 2019.
Voimaantulopäivänä sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston
osuudenomistajia, ja heidän osuutensa vaihdetaan automaattisesti vastaanottavan rahaston
vastaaviin osuuksiin kuten seuraavassa on kuvattu.

Nordea 1 – Global
Long Short Equity
Fund – USD Hedged

Juoksevat kulut

Nordea 1 – US
Equity Market
Neutral Fund

Juoksevat kulut

BC - GBP

1,50 %

BC - GBP

1,33 %

BI - EUR

1,24 %

BI - EUR

1,08 %

BI - USD

1,24 %

BI - USD

1,08 %

BP - EUR

1,84 %

BP - EUR

1,84 %
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BP - NOK

1,84 %

BP - NOK

1,84 %

BP - SEK

1,84 %

BP - SEK

1,84 %

BP - USD

1,84 %

BP - USD

1,84 %

E - EUR

2,58 %

E - EUR

2,58 %

E - USD

2,58 %

E - USD

2,58 %

HA - EUR

1,85 %

HA - EUR

1,85 %

HBI - DKK

1,23 %

HBI - DKK

1,08 %

HBI - EUR

1,23 %

HBI - EUR

1,08 %

Vastaanottavan rahaston uusien osuuksien myöntämisestä sulautuvan rahaston osuuksia vastaan
ei veloiteta kuluja.
Sulautumisen vaikutus vastaanottavaan rahastoon
Sulautumisen toteutuessa vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on edelleen hallussaan
vastaanottavan rahaston aiemmat samojen osuuslajien osuutensa, eikä näihin osuuksiin liittyviä
oikeuksia muuteta.
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.
Sulautuminen ei vaikuta vastaanottavan rahaston palkkiorakenteeseen, eikä siitä aiheudu
muutoksia Nordea 1, SICAV -yhtiön yhtiöjärjestykseen tai rahastoesitteeseen (muuten kuin siten,
että sulautuva rahasto poistetaan tulevasta rahastoesitteestä) tai vastaanottavan rahaston
avaintietoesitteisiin.
Vastaanottavan rahaston osuuksia voidaan merkitä koko sulautumisprosessin ajan.
Sulautumisen vaikutus rahastoihin
Muun muassa kaupankäyntiä sekä osuuksien merkintää, lunastusta, vaihtoa ja siirtoa koskevat
menettelyt ja nettovarallisuusarvon laskentamenetelmä ovat samat sulautuvassa rahastossa ja
vastaanottavassa rahastossa.
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2. Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston salkun uudelleenpainotus ennen
sulautumista tai sen jälkeen
Viimeisinä päivinä ennen vaihtosuhteiden laskentapäivää sulautuvan rahaston salkku sijoitetaan
käteiseen, ja tarkoituksena on siirtää vastaanottavaan rahastoon ainoastaan käteispositioita.
Sulautuminen tarkoittaa käteisvirtaa vastaanottavaan rahastoon. Sen jälkeen tämä käteinen
sijoitetaan vastaanottavan rahaston osakesidonnaisiin instrumentteihin. Sijoitukset tehdään
suoraan tai johdannaisten avulla vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti.
3.

Varojen ja velkojen arvostuksessa käytettävät perusteet vaihtosuhteiden laskennan
ajankohtana
Hallinnointiyhtiö laskee voimaantulopäivää edeltävänä arvostuspäivänä kunkin osuuslajin
nettovarallisuusarvon ja määrittää vaihtosuhteet.
Nordea 1, SICAV -yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja rahastoesitteessä esitettyjä nettovarallisuusarvon
laskentasääntöjä sovelletaan rahastojen varojen ja velkojen arvonmäärityksessä, jotta
vaihtosuhteet saadaan laskettua.

4.

Vaihtosuhteiden laskentamenetelmä
Kullekin osuudenomistajalle myönnettävien vastaanottavan alarahaston uusien osuuksien määrä
lasketaan käyttämällä sulautuvan alarahaston osuuslajin (osuuslajien) ja vastaanottavan
alarahaston osuuslajin (osuuslajien) nettovarallisuusarvon perusteella laskettavaa vaihtosuhdetta.
Tämän jälkeen sulautuvan rahaston asianmukaiset osuudet peruutetaan.
Vaihtosuhteet 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 arvostuspäivänä määritetty arvo.

Vaihtosuhteet lasketaan voimaantulopäivää edeltävänä arvostuspäivänä 25. syyskuuta 2019
lasketun nettovarallisuusarvon pohjalta.
Edellä mainittujen ehtojen mukaisesti sulautuvan rahaston kunkin osuuslajin osuuskohtainen
nettovarallisuusarvo ja vastaanottavan rahaston vastaavan osuuslajin 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 sulautumisen yhteydessä käteismaksua vastikkeeksi osuuksista.
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PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, on
nimitetty riippumattomaksi tilintarkastajaksi, jonka vastuulla on laatia sulautumiseen liittyvä
tilintarkastusraportti, jossa vahvistetaan vuoden 2010 lain 71 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa
mainitut ehdot.
5.

Tuoton diluutioriski
Sulautuva rahasto siirtää voimaantulopäivänä käteisvaransa vastaanottavaan rahastoon.
Näin ollen vastaanottavan rahaston osuudenomistajien ei pitäisi kärsiä laimennusvaikutuksesta.

6.

Muut saatavilla olevat asiakirjat
Rahastojen osuudenomistajat voivat pyytää Nordea 1, SICAV -yhtiön rekisteröidystä kotipaikasta
veloituksetta seuraavat asiakirjat:
•

•
•

kopio tilintarkastuskertomuksesta, jossa vahvistetaan varojen ja mahdollisten velkojen
arvonmäärityksessä käytettävät kriteerit sekä vaihtosuhteiden laskentamenetelmä ja itse
vaihtosuhteet
Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiön rahastoesite
rahastojen avaintietoesitteet.

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.
7.

Sulautumisen kulut
Hallinnointiyhtiö vastaa kaikista sulautumiseen liittyvistä kuluista, mukaan lukien mutta mitään pois
sulkematta, juridiset ja hallinnolliset kulut sekä neuvonantajien palkkiot, jotka syntyvät
sulautumisen valmistelusta ja toteutuksesta.

8.

Verotus
Osuudenomistajat voivat pyytää neuvoa omilta veroneuvojiltaan suunnitellun sulautumisen
vaikutuksesta omaan verotukseensa.

9.

Lisätietoa
Osuudenomistajat, joilla on kysyttävää edellä mainituista muutoksista, suositellaan ottamaan
yhteyttä sijoitusneuvojaansa tai hallinnointiyhtiöön: Nordea Investment Funds S.A.,
asiakassuhdeosasto, puhelin +352 2786 5100.

Ystävällisin terveisin
Hallituksen puolesta
13. elokuuta 2019
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Liite I
Sulautuvan rahaston ja vastaanottavan rahaston keskeiset ominaisuudet
Sulautuva rahasto

Vastaanottava rahasto

Nordea 1 – Global Long Short
Equity Fund – USD Hedged

Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund

Tavoite

Tavoite

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

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

Vertailuindeksi: LIBOR USD 3 kk. Vain
tuottopalkkion laskemista varten.

Vertailuindeksi: LIBOR USD 1 kk. Vain
tuottopalkkion laskemista varten.

Sijoituspolitiikka

Sijoituspolitiikka

Sulautuva sijoittaa suoraan tai johdannaisten
avulla pääasiassa yritysten osakkeisiin
kaikkialla maailmassa.

Vastaanottava rahasto sijoittaa suoraan tai
johdannaisten
avulla
pääasiassa
yhdysvaltalaisten yritysten osakkeisiin.

Tarkemmin sanottuna sulautuva rahasto
sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin
arvopapereihin. Sulautuva rahasto voi
toteuttaa sijoitukset näihin omaisuuseriin
myös UCITS- tai UCI-rahastojen kautta,
mukaan
lukien
pörssinoteeratut
ETFrahastot.

Tarkemmin sanottuna vastaanottava rahasto
sijoittaa Yhdysvalloissa sijaitsevien tai siellä
suurinta osaa liiketoiminnastaan harjoittavien
yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin
arvopapereihin.

Suurin
osa
sulautuvan
rahaston
valuuttariskistä on suojattu suhteessa
perusvaluuttaan, mutta rahasto saattaa myös
altistua
(sijoitusten
tai
käteisvarojen
muodossa) muille valuutoille.

Vastaanottava rahasto voi toteuttaa sijoitukset
näihin omaisuuseriin myös UCITS- tai UCIrahastojen
kautta,
mukaan
lukien
pörssinoteeratut ETF-rahastot.
Vastaanottavan rahaston valuuttariski on
pääasiassa perusvaluutassa, mutta rahasto
saattaa
myös
altistua
(sijoitusten
tai
käteisvarojen muodossa) muille valuutoille.

Johdannaiset ja sijoitustekniikat

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: Kokonaistuoton
odotettu 89 %.

Käyttö: Kokonaistuoton
odotettu 300 %.

vaihtosopimukset:

vaihtosopimukset:
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Strategia

Strategia

Salkunhoitotiimi
hallinnoi
sulautuvan
rahaston sijoituksia aktiivisesti ja rakentaa
pitkiä
positioita
osakkeisiin
(esim.
omistamalla niitä), joiden arvon se uskoo
nousevan, ja lyhyitä positioita osakkeisiin,
joiden arvon se uskoo laskevan.

Salkunhoitotiimi
hallinnoi
vastaanottavan
rahaston sijoituksia aktiivisesti ja rakentaa
pitkiä positioita osakkeisiin (esim. omistamalla
niitä), joiden arvon se uskoo nousevan, ja
lyhyitä positioita osakkeisiin, joiden arvon se
uskoo laskevan. Näin pyritään hyödyntämään
osakkeiden hintaeroja ja pitämään altistus
markkinatekijöille vähäisenä.

Rahastonhoitaja(t): Nordea Investment

Rahastonhoitaja(t): Nordea Investment

Management AB

Management AB

Avustava rahastonhoitaja: Clarivest Asset
Management LLC

Avustava rahastonhoitaja: Chicago Equity
Partners LLC

Perusvaluutta: USD

Perusvaluutta: USD

Huomioitavia riskejä

Huomioitavia riskejä:

Riski-tuotto-mittari
mittaa
sulautuvan
rahaston osuuksien hintavaihteluiden riskiä
viimeisten
viiden
vuoden
volatiliteetin
perusteella. Sulautuva rahasto kuuluu
luokkaan 4. Se tarkoittaa, että sulautuvan
rahaston
osuuksien
hankintaan
liittyy
keskisuuri hintavaihteluiden riski.

Riski-tuotto-mittari
mittaa
vastaanottavan
rahaston osuuksien hintavaihteluiden riskiä
viimeisten
viiden
vuoden
volatiliteetin
perusteella. Rahasto kuuluu luokkaan 4. Se
tarkoittaa, että vastaanottavan rahaston
osuuksien
hankintaan
liittyy
keskisuuri
hintavaihteluiden riski.

Seuraavat riskit liittyvät olennaisesti UCITSdirektiivin mukaisiin rahastoihin, mutta
synteettinen tunnusluku ei ota niitä huomioon
riittävällä tavalla ja ne voivat aiheuttaa
lisämenetyksiä:

Seuraavat riskit liittyvät olennaisesti UCITSdirektiivin
mukaisiin
rahastoihin,
mutta
synteettinen tunnusluku ei ota niitä huomioon
riittävällä tavalla ja ne voivat aiheuttaa
lisämenetyksiä:

-

talletustodistukset
johdannaiset
kehittyvät ja reunamarkkinat
osakkeet
suojaus
viputaso
arvopaperien käsittely
lyhyt positio
verotus

Kokonaisriskin laskenta:
Value-at-Risk-menetelmä

absoluuttinen
(VaR).

Odotettu velkaantuneisuusaste 150 %

-

johdannaiset
osakkeet
suojaus
viputaso
lyhyt positio

Kokonaisriskin
laskenta:
absoluuttinen
Value-at-Risk-menetelmä (VaR).

Odotettu velkaantuneisuusaste 400 %
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Sijoittajia koskevat huomiot

Sijoittajia koskevat huomiot

Soveltuvuus Sulautuva
rahasto
jaeltavaksi
kaikkien
kanavien
kaikentyyppisille sijoittajille.

sopii
kautta

Soveltuvuus Vastaanottava rahasto sopii
jaeltavaksi
kaikkien
kanavien
kautta
kaikentyyppisille sijoittajille.

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

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

Sulautuva rahasto saattaa olla houkutteleva
vaihtoehto sijoittajille, jotka

Vastaanottava
rahasto
saattaa
houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka

• hakevat sijoitetun pääoman kasvua
vähäisellä osakemarkkinakorrelaatiolla ja
matalalla valuuttariskillä perusvaluutassa

• hakevat sijoitetun pääoman kasvua
vähäisellä osakemarkkinakorrelaatiolla

• ovat kiinnostuneita sijoittamaan globaaleille
osakemarkkinoille

olla

• ovat kiinnostuneita sijoittamisesta yksittäisiin
yhdysvaltalaisosakkeisiin

Sulautuvalta rahastolta perittävät palkkiot

Vastaanottavalta rahastolta perittävät palkkiot

Sulautuva rahasto
palkkioista:

Vastaanottava
palkkioista:

vastaa

seuraavista

1. Hallinnointipalkkio

rahasto

vastaa

seuraavista

1. Hallinnointipalkkio

Sulautuvan rahaston hallinnointiyhtiölle
maksama
hallinnointipalkkio
on
1,50 % (P- ja E-osuudet), 1,10 % (Cosuudet) ja 1,00 % (I-osuudet) sekä
enintään 1,50 % (Q-osuudet).
Tuottopalkkio

Vastaanottavan
rahaston
hallinnointiyhtiölle
maksama
hallinnointipalkkio on 1,50 % (P- ja Eosuudet), 0,95 % (C-osuudet) ja 0,85 %
(I-osuudet) sekä enintään 1,50 % (Qosuudet).
Tuottopalkkio

Osuuslajit

Tuottopalkkio

C-, E-, I-, P- ja Qosuuslajit

Kynnyskorko
LIBOR USD 3 kk
+ 10 %

Osuuslajit

Tuottopalkkio

C-, E-, I-, P- ja Qosuuslajit

Kynnyskorko
LIBOR USD 1 kk
+ 15 %

2. Säilytyspalkkio
Säilytysyhteisön
palkkion
transaktiomaksut)
yläraja
vuodessa.

(pois
lukien
on
0,125 %

2. Säilytyspalkkio
Säilytysyhteisön
palkkion
transaktiomaksut)
yläraja
vuodessa.

(pois
lukien
on
0,125 %
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3. Hallintopalkkio
Sulautuva
rahasto
maksaa
hallintoasiamiehelle
vuotuisen
hallintopalkkion, joka on enintään
0,40 %. Palkkioon lisätään soveltuvissa
tilanteissa arvonlisävero.
4. Merkintä- lunastuspalkkiot:

3. Hallintopalkkio
Vastaanottava
rahasto
maksaa
hallintoasiamiehelle
vuotuisen
hallintopalkkion, joka on enintään 0,40 %.
Palkkioon lisätään soveltuvissa tilanteissa
arvonlisävero.
Merkintä- ja lunastuspalkkiot:

Merkintäpalkkio: enintään 5,00 %

Merkintäpalkkio: enintään 5,00 %

Lunastuspalkkio: Ei sovelleta

Lunastuspalkkio: Ei sovelleta
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