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Avaintietoesite
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.
Sijoitusrahasto Visio Allocator
ISIN-koodi FI4000013156
Tätä rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu United Bankers -konserniin.
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahaston perusvaluutta on euro.
Rahasto on absoluuttisen tuoton rahasto, joka toimii pääsääntöisesti
Pohjois-Euroopan osake- ja korkomarkkinoilla, mutta voi sijoittaa myös
maailmanlaajuisesti. Rahaston tuottotavoitteena on osakemarkkinoita
parempi vuotuinen tuotto alhaisemmalla riskillä.
Rahaston sijoitustoiminnan perustana ovat analyysit eri markkinoista
sekä
arvostusmalleihin
perustuvat
yksittäiset
osakeja
yrityslainasijoitukset. Yksittäisten sijoituskohteiden valinnan ohella
salkunhoitajat suojaavat positioiden markkinariskiä kulloisenkin
markkinanäkemyksensä mukaisesti. Rahaston salkunhoitajat soveltavat
lisäksi lyhytaikaisia sijoitusstrategioita, joiden tavoitteena on hyödyntää
odotuksia osakkeiden ja korkojen absoluuttisesta tai suhteellisesta
kehityksestä.

Minimisijoitus rahastoon on 50 000 euroa
Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.
Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.
Tuottosidonnainen palkkio on 20 % tuotosta, joka hallinnointipalkkion
jälkeen ylittää 5 %:n vuotuisen referenssituoton.

Riski-tuottoprofiili
Pienempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot
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Lisäksi tulee huomioida muita rahasto-osuuden arvoon vaikuttavia riskitekijöitä, jotka eivät välttämättä sisälly riskimittariin:

Suurempi riski
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Tyypillisesti suuremmat tuotot
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Rahaston riski-tuottoprofiili kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen
vaihtelua viimeisen viiden vuoden ajalta. Rahaston riskisyys luokitellaan
asteikolla 1 – 7, joista 1 tarkoittaa matalaa riskiä ja 7 korkeaa riskiä.
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suositteleman laskukaavan perusteella rahaston nykyinen riskiluokka on 4. Luokka 4 tarkoittaa
sitä, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen
riski. Alinkaan riskiluokka (1) ei silti tarkoita sitä, että sijoitus olisi aivan
riskitön. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa rahaston riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.
Rahaston salkunhoitajilla on mahdollisuus käyttää laajasti eri instrumentteja sijoitustoiminnassaan, jolla on rahaston arvonkehityksen kannalta keskeinen merkitys. Rahasto voi käyttää osake-, korko-, valuuttaja hyödykejohdannaisia, jolloin korkotason, osake- ja hyödykehintojen
sekä valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.

Keskittymäriski: Rahasto tekee sijoituksia pääosin pohjoismaisille
markkinoille, joilla arvonmuutokset voivat olla huomattavasti suurempia kuin pelkästään kehittyneimmille markkinoille sijoittavissa rahastoissa.
Valuuttakurssiriski: Valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä
vaikutus rahaston arvoon, koska sijoituksia voidaan tehdään myös muihin kuin euromääräisiin instrumentteihin sekä suoraan valuuttoihin.
Johdannaisriski: Johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavuttamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja
tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuolija operatiivisia riskejä.
Likviditeettiriski: Riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan.
Vastapuoliriski: Arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.
Luottoriski: Rahaston omistaman velkasitoumuksen liikkeeseenlaskijan
maksuhäiriö.
Lisätietoja riskeistä on saatavilla rahastoesitteestä.
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Rahaston kulut:
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät
sijoituksen mahdollista tuottoa.
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot
Merkintäpalkkio
1,0 %
Lunastuspalkkio
1,0 %
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan
veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut
1,27 %
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio
20 % referenssituoton (5 % p.a.) ylittävästä tuotosta (v. 2017 0,84 %)

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismäärinä.
Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan kokonaiskulujen suhdetta rahaston arvoon. Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden perittyihin
kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä:
- Tuottosidonnaisia palkkioita
- Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston
osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot
Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion, jonka rahastoyhtiö maksaa
säilytysyhteisölle. Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot on huomioitu päivän arvoissa, eikä niitä veloiteta sijoittajalta erikseen.
Lisätietoja kuluista ja palkkioiden laskennasta on esitetty virallisessa rahastoesitteessä. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta www.vam.fi.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
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16,1 %

Rahaston aloituspäivä on 15.4.2010.

15,8 %

15%

14,7 %
12,7 %

12,5 %
10,7 %

10%

Rahaston historiallisen tuoton perusteella ei voi ennakoida tulevaa kehitystä. Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta
tai laskea.
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Tuottoa laskettaessa vuotuinen hallinnointipalkkio on otettu huomioon; merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja sen sijaan ei.
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Käytännön tiedot
Rahaston säännöt, sijoittajan avaintietoesite ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla UB Rahastoyhtiöstä Oy:stä ja Visio Varainhoito Oy:stä ja tietyin
osin myös Internetistä osoitteista www.unitedbankers.fi ja www.vam.fi.
Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Viimeisin osuuden arvo on saatavilla rahastoyhtiön ja Visio Varainhoito
Oy:n internetsivuilta.
Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
Visio Varainhoito Oy ja UB Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoesitteen kanssa.
Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB
Tilintarkastaja: KHT Yhteisö, Oy Tuokko Ltd

Rahaston sääntöjen viimeisin vahvistuspäivä on 8.7.2016 Suomessa ja ne ovat voimassa 15.9.2016 alkaen.
UB Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta.
Tämä avaintietoesite on voimassa 9.1.2018 alkaen.
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VISIO VARAINHOITO OY
Visio Varainhoito Oy (y-tunnus 2298186-6, kotipaikka Helsinki), on perustettu 27.11.2009. Yhtiön osakepääoma on
300.000 euroa. Visio Varainhoito Oy on saanut sijoituspalveluyrityksen toimiluvan Finanssivalvonnalta 15.10.2010.
Visio Varainhoito on rekisteröitynyt Yhdysvaltain veroviraston IRS:n ylläpitämään FATCA-rekisteriin. Yhtiön GIIN-tunnus on C8ZZEA.99999.SL.246.
YHTIÖN JOHTO
Petri Tuutti (s. 1968)
Toimitusjohtaja, Sijoitusjohtaja.
• Avenir Rahastoyhtiö Oy:n perustajaosakas (2000–2008). Salkunhoitaja, hallituksen jäsen.
• Keskinäinen Yhtiö Yrittäjäinvakuutus-Fennia (1999–2000). Vanhempi osakesalkunhoitaja.
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Varma sekä Henkivakuutusyhtiö Nova ja Henki–Sampo (1996–1998).
Osakesalkunhoitaja.
Laura Aarnio (s. 1980)
Hallituksen puheenjohtaja.
• Palcmills Oy (2014-). Chief Investment Officer.
• State Street Global Advisors (Boston) (2010-2013). Vice President.
• Newton Investment Management (London) (2008-2010). Investment Analyst.
Antti Aalto, (s. 1982)
Hallituksen jäsen
• Visio Varainhoito Oy (2012-). Salkunhoitaja.
• Danske Markets Equities (2007-2012). Osakemeklari.
TOIMINNAN PERUSTA
Tavoitteellisuus
Pyrimme siihen, että kaikki hoitamamme rahastot tekevät hyvää suhteellista ja absoluuttista tuottoa ja että rahastomme ovat vuosituotolla mitattuna oman vertailuryhmänsä parhaimmistoa. Suurin osa salkunhoitajien varallisuudesta
on sijoitettuna rahastoihimme. Näin ollen rahastojen osuudenomistajien ja yhtiömme salkunhoitajien tavoitteet ovat
yhtenevät.
Fokusointi ja systemaattisuus
Salkunhoitajat keskittyvät sijoitusmenetelmiimme perustuvien, aiemminkin hyviksi kokemiensa sijoitusstrategioiden
hyödyntämiseen. Sijoitusmenetelmät sisältävät kunkin rahaston hyödyntämien strategioiden erityistarpeet huomioivan
säännöstön sekä positioiden muodostamisen yleisperiaatteet. Menetelmien avulla pyrimme varmistamaan, että sijoitustoimintamme perustuu korkean riski/tuottosuhteen omaavien positioiden muodostamiseen, ei-toivottujen riskitekijöiden eliminointiin sekä positioiden riittävään hajautukseen. Tavoitteenamme on myös testata ja mallintaa uusia menestyksellisiä sijoitusstrategioita.
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UB RAHASTOYHTIÖ OY
UB Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus 2118101-5) on perustettu 26.4.2007 ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osakepääoma
on 200 000 euroa ja sen toimialana on rahastotoiminta. Rahastoyhtiö on rekisteröitynyt Yhdysvaltain veroviraston IRS:n
ylläpitämään FATCA-rekisteriin. Rahastoyhtiö on rekisteröitynyt Yhdysvaltain veroviraston IRS:n ylläpitämään FATCArekisteriin. Rahastoyhtiö toimii hallinnoimiensa rahastojen sponsorina FATCA-raportoinnissa. Rahastoyhtiön GIIN-tunnus on C83N57.00004.ME.246 ja sponsorina MA27AS.00000.SP.246.
Sijoitusrahasto Visio Allocatorin GIIN-tunnus on MA27AS.00015.SF.246.
UB Rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot ovat: Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus, Sijoitusrahasto UB Amerikka,
Sijoitusrahasto UB EM Infra, Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT, Sijoitusrahasto UB Global REIT, Sijoitusrahasto UB HR
Suomi, Sijoitusrahasto UB Infra, Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka REIT, Sijoitusrahasto UB Pension, Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus, Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku, Erikoissijoitusrahasto UB Smart, Erikoissijoitusrahasto UB
View, Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT, Erikoissijoitusrahasto UB Metsä, Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property ja
Sijoitusrahasto Visio Allocator. Lisäksi UB Rahastoyhtiö hallinnoi seuraavia kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja: UB
Nordic Forest Fund I Ky, UB Nordic Forest Fund II Ky ja UB Yritysrahoitusrahasto.
Rahastoyhtiön hallitus
Timo Ronkainen (puheenjohtaja)
johtaja, UB Omaisuudenhoito Oy
Rainer Häggblom, hallituksen jäsen, United Bankers Oyj
Kari Kantola
osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen
Rahastoyhtiön toimitusjohtaja
John Ojanperä
SÄILYTYSYHTEISÖ
Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Säilytysyhteisön päätoimiala on talletuspankkitoiminta ja kotipaikka Tukholma. Helsingin sivukonttorin osoite Unioninkatu 30, 00100 Helsinki.
TILINTARKASTAJAT
Visio Varainhoito Oy:n tilintarkastajana toimii KHT Janne Elo ja varatilintarkastajana KHT-Yhteisö Oy Tuokko Ltd.
UB Rahastoyhtiö Oy on valinnut tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd:n ja varatilintarkastajaksi KHT Suvi Suonsivun.
Rahastojen osuudenomistajat ovat valinneet tilintarkastajaksi KHT Janne Elon ja varatilintarkastajaksi KHT Jari Miikkulaisen.
VALVOVA VIRANOMAINEN
Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103
00101 Helsinki
puhelin 010 831 51
faksi 010 831 5328
sähköposti kirjaamo@finanssivalvonta.fi
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TIETOA SIJOITUSRAHASTOISTA
Sijoitusrahastotoiminta on Suomessa sijoitusrahastolain sääntelemää ja Finanssivalvonnan valvomaa luvanvaraista toimintaa, jossa rahastoyhtiö kerää yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja säätiöiltä niiden sijoitusrahastoon sijoittamat varat ja
sijoittaa ne hajautetusti useisiin eri arvopapereihin sijoitusrahaston nimissä.
Sijoitusrahasto jakautuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Sijoitusrahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt, yhteisöt ja säätiöt sijoittamiensa varojen suhteessa ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja -lajien suhteelliset arvot.
Sijoitusrahaston ja rahasto-osuuden arvo lasketaan kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti
Suomessa avoinna (”pankkipäivä”).
RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS
Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston varoista. Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa rahastoyhtiössä sekä muissa rahastoyhtiön hallituksen päättämissä merkintäpaikoissa. Rahasto-osuudet merkitään rahasto-osuuden arvoon merkintäpäivänä ja lunastetaan rahasto-osuuden arvoon lunastuspäivänä. Tiedot kunkin rahaston merkintä- ja lunastuspäivien määräytymisestä ovat rahastojen säännöissä.
Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä sijoituskohteita, myynnin tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Tällöin lunastus toteutetaan sille päivälle laskettuun rahasto-osuuden arvoon, jona rahat sijoituskohteiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan edellä mainitun määräajan ylittämiseen.
Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä keskeyttää rahastoosuuksien merkinnät. Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien lunastukset, jos markkinapaikka, jota voidaan
rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta arvattavasta syystä
suljettu tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden
vuoksi.
RAHASTOJEN PÄÄASIALLISET RISKIT
Rahastosijoittamiseen liittyy erityyppisiä riskejä, mistä johtuen rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti. Tästä syystä
sijoittajat saattavat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Rahaston volatiliteetti kuvaa rahaston arvonvaihteluun
liittyvää riskiä. Salkunhoitaja voi ottaa näkemystä sijoituskohteiden tulevasta arvonkehityksestä, mikä saattaa aiheuttaa
sen, että rahaston arvonkehitys poikkeaa merkittävästi vertailuindeksin kehityksestä. Riskit voivat joskus vaikuttaa myös
rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten aikatauluihin.
Rahaston arvon kehitykseen vaikuttavat sijoituskohteina olevien markkinoiden yleinen kehitys, johon taas voivat vaikuttaa monet ennalta arvaamattomatkin seikat, kuten esimerkiksi äkilliset muutokset poliittisessa tilanteessa ja luonnonolosuhteissa. Tietylle sektorille tai toimialalle sijoittavan rahaston kehitykseen voivat vaikuttaa huomattavasti sektorin tai toimialan tulevaisuudennäkymät.
Rahaston sijoitusten vastapuoliin saattaa myös liittyä esimerkiksi tietojärjestelmä- tai henkilöriskejä, jotka voivat viivästyttää arvopaperikauppojen selvitystä.
On mahdollista, että rahaston sijoituskohteina olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi riittävän nopeasti tai
hyvään hintaan. Tämä voi johtua esimerkiksi yleisestä arvopaperikaupankäynnin hiljentymisestä tai pörssin toimintakatkoksista. Tällöin sijoituskohteita saatetaan joutua realisoimaan epäsuotuisaan aikaan, mikä voi alentaa rahaston arvoa. Myös rahasto-osuuksien lunastukset voivat tuolloin viivästyä.
RAHASTOJEN ARVONLASKENTA
Rahaston arvo lasketaan rahaston sääntöjen mukaisesti vähentämällä rahaston varoista (arvopaperit, johdannaispositioiden nettoarvo, käteisvarat ja muut varat mukaan lukien kertynyt tuotto) rahaston velat (lyhyeksi myydyt osakkeet
markkinahintaansa, 18 §:n mukainen kertynyt hallinnointipalkkiovelka ja muut velat).
Rahastoon kuuluvat arvopaperit, rahamarkkinavälineet, rahastot ja johdannaissopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon. Mikäli luotettavaa markkina-arvoa ei ole saatavissa, voi rahastoyhtiö määritellä arvon rahastoyhtiön hallituksen määrittämin objektiivisin perustein, mikä dokumentoidaan. Ulkomaanvaluutan määräiset erät muunnetaan euromääräisiksi käyttämällä valuuttakursseja (spot), jotka ovat saatavilla julkisista hinnanseurantajärjestelmistä. Talletuk7

set arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko rahastoyhtiön hallituksen määräämin tavoin. Lainaus - ja takaisinostosopimukset arvostetaan sopimusten kohteena olevien arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden arvostushetken markkina-arvon perusteella.
Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa Finanssivalvonnan edellyttämistä rahaston mahdollisista arvonlaskennan virheistä ja
niiden syistä. Finanssivalvonnan tarkoittaman olennaisen virheen raja on Visio Allocator rahaston kohdalla 0,3 %.
MAKSUT TAI PALKKIOT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Rahastoyhtiö voi maksaa rahastojen merkintä- tai lunastustoimeksiantoja vastaanottaville rahastoyhtiön asiamiehille
palkkioita rahastomyynnin perusteella. Palkkioiden määrä voi perustua rahastomerkintöjen ja/tai -lunastusten suuruuteen tai olemassa olevaan rahastokantaan. Palkkioiden tarkoituksena on kattaa rahastojen merkinnöistä, lunastuksista
ja hallinnoinnista asiamiehelle mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Palkkioilla pyritään edistämään myös asiakaspalvelua
sekä mahdollistamaan asiamiehen toimiminen rahastoyhtiön asiamiehenä. Maksut tai palkkiot kolmansille osapuolille
eivät vähennä asiakkaalle rahastosta kertyvää tuottoa eikä palkkion maksaminen siten ole asiakkaan edun vastaista.
Rahastoyhtiö voi tehdä palkkionpalautussopimuksia sijoituskohteina olevia rahastoja hallinnoivien rahastoyhtiöiden
kanssa.
TIETOA VEROTUKSESTA
Rahastojen verotus
Sijoitusrahastot ovat Suomessa tuloverosta vapaita yhteisöjä, jotka eivät näin ollen maksa veroa esimerkiksi luovutusvoitoistaan, Suomesta saaduista osingoistaan tai korkotuloistaan. Ulkomailta saaduista tuloistaan, kuten esimerkiksi
osinkotuloistaan, sijoitusrahasto saattaa olla velvollinen maksamaan asianomaiseen maahan lähdeveroa, jonka suuruus
määräytyy paikallisen lainsäädännön ja verosopimuksen mukaan.
Osuudenomistajan verotus
Verotusta koskevat tiedot perustuvat Suomessa tammikuussa 2016 voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja oikeus- ja
verotuskäytäntöön.
Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden rahastosijoitusten verotus
Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta perittävä pääomatulovero on 30 %. Siltä osin kuin verotettavat pääomatulot ylittävät verovuonna 30 000 euroa, pääomatuloveron
määrä on 34 %. Rahasto-osuuksien vaihtoa toisen rahaston rahasto-osuuksiin käsitellään verotuksessa lunastuksena ja
uutena merkintänä, mikä siis realisoi luovutusvoiton tai -tappion.
Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvästä luovutusvoitosta ei toimiteta ennakonpidätystä,
vaan osuudenomistajan on itse ilmoitettava syntynyt luovutusvoitto esitäytetyn veroilmoituksen täydennyksenä. Luovutusvoitto lasketaan joko vähentämällä lunastushinnasta merkintähinta sekä voiton hankinnasta aiheutuneet kulut
(mahdolliset merkintä- ja lunastuspalkkiot) tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettamalla laskettu hankintameno. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien hankintamenona saa hankintameno-olettamaa käytettäessä vähentää 40 % ja lyhyemmän aikaa omistettujen osalta 20 % lunastushinnasta.
Vuonna 2016 lunastuksen (tai vaihdon) yhteydessä mahdollisesti syntyvän luovutustappion voi vähentää verotuksessa
kyseisen verovuoden kaikista pääomatuloista. Vuosina 2010-2015 lunastuksen (tai vaihdon) yhteydessä mahdollisesti
syntyvän luovutustappion voi vähentää verotuksessa verovuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana syntyvistä
veronalaisista luovutusvoitoista.
Luovutusvoitot eivät kuitenkaan ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Verovuonna syntyneet luovutustappiot eivät puolestaan ole vähennyskelpoisia,
jos sekä verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot että yhteenlasketut luovutushinnat ovat
enintään 1 000 euroa. Mainittuja 1 000 euron rajoja laskettaessa otetaan huomioon myös muut luovutukset kuin rahasto-osuuksien lunastukset, ei kuitenkaan verovapaiksi säädettyjä luovutuksia eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai
muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.
Lunastettaessa vain osa rahasto-osuuksista, katsotaan rahasto-osuudet lunastetuiksi hankintajärjestyksessä siten, että
ensiksi hankitut rahasto-osuudet lunastetaan ensiksi. Sijoittaja voi kuitenkin lunastuksen yhteydessä päättää, mitkä rahasto-osuudet hän lunastaa, jolloin hankintameno määräytyy näiden osuuksien perusteella.
Sijoittajan tulee huomata, että verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja verokannat ja muut verotusta koskevat seikat voivat muuttua. Rahastoyhtiö ei vastaa verolainsäädännössä, oikeus- tai verotuskäytännössä tapahtuvista muutoksista eikä näiden mahdollisten muutosten huomioon ottamisesta. Tarkempaa tietoa
on saatavilla Verohallinnon osoitteessa www.vero.fi. Lisätietoja antavat myös verotoimistot.
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Suomessa rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt
Suomessa rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamaan tuotto-osuuksille maksettavaan vuotuiseen tuottoon sovelletaan lähdeverolakia (laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11.8.1978/627).
Lähdeveron suuruus on 30 %, ellei Suomen ja ao. valtion välisessä verosopimuksessa ole sovittu alemmasta verokannasta. Eräissä tapauksissa lähdeverolaissa on säädetty esimerkiksi EU:n jäsen-valtioissa asuvien osalta siitä, ettei lähdeveroa peritä. Rahastoyhtiö on velvollinen perimään mahdollisen lähdeveron. Rahastoyhtiö antaa maksamistaan tuotoista, pidätetystä lähdeverosta ja rahasto-osuuksien lunastuksista vuosi-ilmoituksen veroviranomaisille. Luovutusvoitot verotetaan saajansa asuinvaltiossa. Suomessa rajoitetusti verovelvollisten rahasto-omistusten lopullinen verotus
riippuu siten paitsi Suomen ja verovelvollisen asuinvaltion verosäännöksistä niin myös Suomen ja asianomaisen henkilön verotuksellisen asuinvaltion välillä mahdollisesti solmitun verosopimuksen sisällöstä ja vaihtelee täten riippuen
siitä, mikä on verovelvollisen asuinvaltio.
Mikäli sijoittaja on epävarma verotuksellisesta asemastaan, tulee hänen olla yhteydessä paikallisiin veroviranomaisiin
tai muihin veroasiantuntijoihin.
LISÄTIETOJA ETÄMYYNNISTÄ
Suomen kuluttajasuojalain 6a luvun mukaisesti sijoitusrahastojen etämyynnissä on annettava lisäksi seuraavat tiedot:
• Kun kuluttaja tekee rahoituspalveluja koskevan sopimuksen etämyynnissä, esimerkiksi verkko- tai puhelinpankissa,
hänellä on tietyissä tapauksissa oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus.
• Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole merkittäessä sijoitustuotteissa, joiden arvo vaihtelee markkinoilla
tapahtuvien muutosten mukaan. Asiakkaalla ei näin ollen ole oikeutta peruuttaa sijoitusrahastoon liittyvää
toimeksiantoa tai sopimusta.
• Tästä huolimatta asiakas voi edellä kohdassa ”Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus” kuvattua menettelyä
noudattaen lunastaa omistamansa rahasto-osuudet.
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SIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR -nimisen rahaston säännöt
Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 8.7.2016. Säännöt ovat voimassa 15.9.2016 alkaen.
1 § Sijoitusrahasto
Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Visio Allocator (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Placeringsfond Visio Allocator ja englanniksi
Visio Allocator Fund.
2 § Rahastoyhtiö
Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa, toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa ja käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.
3 § Asiamiehen käyttö
Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintojaan asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin
käyttää asiamiestä.
4 § Säilytysyhteisö
Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä Säilytysyhteisö). Säilytysyhteisö vastaa toiminnastaan sijoitusrahastolain puitteissa.
5 § Rahaston varojen sijoittaminen
Rahasto on yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa osakkeisiin, osakesidonnaisiin arvopapereihin, johdannaisiin, korkoinstrumentteihin sekä rahastoihin. Rahasto voi ottaa sekä positiivisia että negatiivisia näkemyksiä eri pääomaluokkiin. Osakemarkkinasijoitusten nettodelta voi vaihdella välillä 0 % - 100 % ja korkosijoitusten nettodelta voi samoin vaihdella välillä 0 % - 100 %.
Rahaston nettodelta voi vaihdella välillä 0 % - 100 %. Rahaston bruttosijoitusaste ei saa ylittää 200 % Rahaston arvosta. Painotukset
pääomaluokkien välillä voivat vaihdella näissä rajoissa markkinanäkymistä riippuen. Rahasto toimii pääsääntöisesti Pohjoismaissa,
mutta voi sijoittaa myös maailmanlaajuisesti ja tavoittelee korkeaa riskikorjattua tuottoa.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa:
1. Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, kuten vaihtovelkakirjalainoihin, optiotodistuksiin, henkilöstöoptioihin, merkintäoikeuksiin, osaketalletustodistuksiin ja warrantteihin.
2. Rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin.
Kohdissa 1 ja 2 tarkoitetut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla
tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla tai niiden
liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit tai rahamarkkinavälineet kaupankäynnin kohteiksi em. pörssilistalla
tai markkinapaikalla yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta ja kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään tuon ajan kuluttua umpeen. Lista käytetyistä markkinapaikoista on saatavissa rahastoyhtiöstä.
3. Muihin kuin kohdassa 2 tarkoitettuihin rahamarkkinavälineisiin edellyttäen, että niiden liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskijaa
koskee sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi annettu sääntely, ja edellyttäen, että niiden:
a) liikkeeseenlaskija tai takaaja on Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion keskus-, alue- tai paikallisviranomainen tai keskuspankki, Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni tai Euroopan investointipankki, muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio
tai tällaisen valtion osavaltio, taikka kansainvälinen julkisyhteisö, jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan talousalueeseen kuuluva
valtio, tai
b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdan kaksi toisessa kappaleessa
tarkoitetulla markkinapaikalla, tai
c) liikkeeseenlaskija tai takaaja on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen
perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, tai
d) liikkeeseenlaskija on muu yhteisö, jonka liikkeeseen laskemiin rahamarkkinavälineisiin tehtyihin sijoituksiin sovelletaan sijoittajansuojaa, joka vastaa edellä a, b tai c-kohdassa säädettyä, ja liikkeeseenlaskijan oma pääoma on vähintään 10 miljoonaa euroa ja joka
laatii ja julkaisee tilinpäätöksensä neuvoston direktiivin 78/660/ETY mukaisesti, tai yhteisö, joka kuuluu konserniin, jossa on yksi tai
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useampia yhtiöitä, joiden liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdan kaksi toisessa kappaleessa tarkoitetulla markkinapaikalla, ja joka on erikoistunut konsernin rahoitukseen, tai yhteisö, joka on erikoistunut sellaisten arvopaperistamisvälineiden rahoitukseen, joissa hyödynnetään luottolaitoksen maksuvalmiuslimiittiä.
4. Talletuksiin luottolaitoksissa edellyttäen, että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, tai jos
luottolaitoksen kotipaikka on muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, edellyttäen että luottolaitokseen sovelletaan sen kotivaltiossa sellaisia toiminnan vakautta koskevia säännöksiä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.
5. Johdannaissopimuksiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla ja vastaavilla käteisellä
selvitettävillä sopimuksilla, sekä OTC-johdannaissopimuksiin, joiden vastapuolena on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan
Euroopan unionin lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan
vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä.
Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla edellä sääntökohdissa 1-3 tarkoitettu arvopaperi tai rahamarkkinaväline, jäljempänä
sääntökohdissa 6-7 tarkoitetun sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston osuus, johdannaissopimus, jonka
kohde-etuutena on tässä sääntökohdassa mainittu rahoitusväline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi, korko, valuuttakurssi tai valuutta.
Johdannaisia käytetään omaisuudenhoidon tehostamiseksi korvaamalla arvopaperimarkkinoille tehtyjä suoria sijoituksia ja Rahaston
sijoitusten suojaamiseksi. Johdannaisten käytöllä pyritään turvaamaan rahasto-osuuden arvon vakaa kehitys. Johdannaisia voidaan
sekä myydä (asettaa) että ostaa. Rahasto tarkastelee arvopaperi- ja johdannaissijoitusten riskiä kokonaisuutena seuraamalla johdannaissopimusten riskiasemaa päivittäin vakuusvaateen ja kokonaisposition delta-luvun avulla. Rahasto ei lisää johdannaisilla kokonaisriskiä verrattuna tilanteeseen, jossa Rahaston kaikki varat on sijoitettu osakemarkkinoille, toisin sanoen johdannaissopimusten kokonaisriski ei saa ylittää Rahaston kaikkien sijoitusten kokonaisnettoarvoa. Tällöin Rahaston kokonaisposition riskiasemaa kuvaava
delta-luku on 1. Alimmillaan delta-luku voi olla 0.
Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia, jos ne selvitetään arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai ulkomaisessa selvitysyhteisössä taikka, jos selvitys
tapahtuu muualla, jos niiden vastapuolena on sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ja niiden ehdot
ovat markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut.

Rahaston johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimusten vakuudeksi voidaan antaa varoja siten, että omistusoikeus siirtyy vakuudenhaltijalle. Arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden omistusoikeuden siirrosta Rahastolle aiheutuva vastapuoliriski voi olla maksimissaan 10 % vastapuolen saamisten määrästä. Tällaisissa sopimuksissa vastapuolina voivat toimia markkinoilla aktiivisesti toimivat
riittävän luottokelpoisuuden omaavat luottolaitokset, rahoituslaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka ovat tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisia.
Rahasto voi myös ostaa ja myydä noteeratun yrityksen noteeraamattomia warrantteja ja henkilöstöoptiota.
6. Toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
7. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettujen ETA-valtioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneiden vaihtoehtorahastojen osuuksiin edellyttäen, että sijoituskohde on kotivaltionsa lainsäädännön mukaan sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin
varmistettu, ja sen osuudenomistajien suoja vastaa sijoitusrahaston ja yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajien suojaa, ja erityisesti
varojen erillään pidon, lainaksioton, lainaksiannon ja arvopapereiden sekä rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvan luovutuksen sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia, ja sen toiminnasta julkistetaan puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus,
joiden nojalla sen varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta.
8. Muihin kuin edellä olevissa kohdissa 1-3 tarkoitettuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin enintään 10 % Rahaston varoista.
Sijoitusrajoitukset:
A)
B)

C)
D)

E)

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin.
Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista saa olla enintään 40 % Rahaston varoista. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin eikä sijoittamiseen sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin, joissa vastapuolena
on edellä kohdassa 4 tarkoitettu luottolaitos.
Enintään 20 % Rahaston varoista saadaan sijoittaa talletuksiin samassa luottolaitoksessa.
OTC-johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % Rahaston varoista, jos vastapuoli on kohdassa 4 tarkoitettu luottolaitos. Muussa tapauksessa vastapuoliriski ei saa ylittää 5 % Rahaston varoista.
Johdannaissopimusten, takaisinostosopimusten ja lainaussopimusten vakuusvaade saa olla korkeintaan 50 % Rahaston arvosta.
Ostettujen optioiden yhteenlasketut preemiot eivät saa hankinta-arvoltaan ylittää 20 % Rahaston arvosta.
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F)

Rahaston varoista yhteensä enintään 20 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiin, joista Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva
vastapuoliriski.
G) Kohtien A-D sijoitusrajoituksia laskettaessa yhtenä kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitolain 1 luvun 6 §:n mukaan samaan
konserniin kuuluvia yhteisöjä. Tämän estämättä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen liikeeseen laskemiin arvopapereihin
saadaan kuitenkin sijoittaa yhteensä enintään 20 % Rahaston varoista.
H) Rahastoyhtiö saa hankkia Rahaston omistukseen enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan äänioikeudettomista osakkeista. Rahastoyhtiö saa hankkia Rahaston omistukseen enintään 25 % saman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston osuuksista.
I) Sijoitettaessa Rahaston varoja johdannaissopimuksiin ei saada ylittää edellä kohdissa A-E mainittuja sijoitusrajoituksia. Sijoitusrajoituksia laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon sijoituksia sellaisiin johdannaissopimuksiin, joiden kohde-etuutena on
osakeindeksi. Edellytyksenä on, että indeksin koostumus on riittävästi hajautettu ja indeksi kuvaa riittävän tarkasti niitä markkinoita, joiden kehitystä sen on tarkoitus osoittaa. Lisäksi indeksin koostumuksesta ja kehityksestä on oltava yleisesti saatavilla
riittävät tiedot.
J) Kohtien 6 ja 7 mukaisiin toisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin voidaan Rahaston
varoista sijoittaa korkeintaan 10 %. Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdassa 6 tai 7 mainituissa
sijoitusrahastoissa, yhteissijoitusyrityksissä ja vaihtoehtorahastoissa, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat
sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin.
Rahaston sijoittaessa kohdassa 6 tai 7 tarkoitettuihin rahasto-osuuksiin, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin, Rahastolta voidaan näiden sijoituskohteiden osalta periä vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio, joka on enintään 5 % osuuksien arvosta. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osuuksiin, mutta Rahastolta
ei peritä näiden osalta merkintä- tai lunastuspalkkiota.
K) Edellä mainittujen rajoitusten estämättä Rahasto saa sijoittaa korkeintaan 35 % varoistaan saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin edellyttäen, että liikkeeseenlaskija tai takaaja on EU:n jäsenvaltio tai sen paikallisviranomainen, OECD:n jäsenvaltio tai kansainvälinen julkisyhteisö, jonka jäsenenä on yksi tai useampi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Arvopaperien tulee tällöin koostua vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta ja saman liikkeeseenlaskun osuus rahaston varoista ei
saa ylittää 30 %:a.
L) Rahaston korkoposition modifioitu duraatio voi olla välillä -10 - +10.
M) Rahaston osakemarkkinasijoitusten delta saa vaihdella välillä 0 % - 100 %.
N) Rahaston bruttosijoitusaste (kaikkien positiivisen deltan omaavien sijoitusten ja kaikkien negatiivisen deltan omaavien sijoitusten yhteenlasketut itseisarvot) ei saa ylittää 200 % Rahaston arvosta. Bruttosijoitusasteeseen ei sisällytetä positioita, joiden
tulosriski on eliminoitu (esim. myyty termiini, joka on suljettu ostamalla kohde-etuutena oleva arvopaperi).
O) Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.
P) Lainaksi annettujen arvopaperien markkina-arvo ei saa ylittää 25 % Rahaston arvopaperi- ja rahamarkkinavälinesijoitusten arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada vaadittaessa
takaisin viimeistään seuraavana pankkipäivänä.
Arvopapereiden lainaksiotto on sallittu ainoastaan lainaksiannosta aiheutuneen avoimen lainausposition sulkemiseksi.
Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen
sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaan enintään 10 % Rahaston varoista.
Luoton ja takaisinostosopimusten yhteismäärä ei saa ylittää 10 % Rahaston varojen arvosta.
6 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet
Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta. Rahastossa on
vain kasvuosuuksia.
Rahastoyhtiö antaa osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia
ja voidaan antaa vain nimetylle osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.
7 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto
Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Rahastoyhtiössä sekä muissa Rahastoyhtiön hallituksen päättämissä rahastoesitteissä määritellyissä merkintäpaikoissa. Tiedot rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnoista ovat yleisön saatavissa jokaisena pankkipäivänä merkintäpaikoista. Rahastoyhtiön hallitus päättää merkinnän ja lunastuksen vähimmäismäärät.
Rahasto-osuuksia merkitään antamalla toimeksianto Rahastoyhtiölle sekä suorittamalla merkintäsumma Rahaston tilille. Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän
henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä taikka lykätä sen toteutumista, ellei sille ole toimitettu näitä tietoja.

12

Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintätoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma
on Rahaston pankkitilillä Rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään kello 13.00 Suomen aikaa. Merkintähinta on merkintäpäivänä laskettu rahasto-osuuden arvo. Kello 13.00 jälkeen Suomen aikaa rekisteröidyn merkintätoimeksiannon ja/tai Rahaston pankkitilille Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneen merkintäsumman perusteella merkintä tehdään seuraavana pankkipäivänä.
Merkittävien rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma osuuden arvolla. Mikäli merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla,
pyöristetään rahasto-osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään rahasto-osuuden murto-osaan ja erotus lisätään rahastopääomaan.
Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla toimeksianto sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä sijoituskohteita, toteutetaan viimeistään kello 13.00 Suomen
aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahastoyhtiössä
samalle pankkipäivälle. Kello 13.00 jälkeen Suomen aikaa Rahastoyhtiössä vastaanotettu ja rekisteröity lunastusvaatimus toteutetaan
arvoon, joka lasketaan seuraavalle pankkipäivälle. Lunastamisen tulee tapahtua välittömästi Rahaston varoista. Mikäli varat lunastamiseen on hankittava myymällä sijoituskohteita, myynnin tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden
viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Tällöin lunastus toteutetaan sille päivälle laskettuun rahasto-osuuden
arvoon, jona rahat sijoituskohteiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan edellä mainitun määräajan ylittämiseen.
Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla maksetaan rahasto-osuudenomistajan pankkitilille lunastuksen toteuttamispäivää seuraavana pankkipäivänä.
Jos rahasto-osuudenomistaja vaihtaa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoiman toisen samanaikaisesti merkittävissä olevan, samoja merkintä- ja lunastuskäytäntöjä noudattavan rahaston rahasto-osuuksiin katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi se pankkipäivä, jona vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeistään kello 13.00 Suomen aikaa. Edellytyksenä
tälle on lisäksi se, että rahastossa, josta vaihto toiseen rahastoon tehdään, on vaihtoon tarvittavat käteisvarat. Muissa tapauksissa
vaihto toiseen rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon toteutetaan ajallisestikin, kuten normaali omistetun rahaston rahasto-osuuksien lunastus ja toisen rahaston rahasto-osuuksien merkintä.
8 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot
Rahasto-osuuden merkintähinta on 10 §:n mukaisesti laskettu rahasto-osuuden arvo merkintäpäivänä. Merkinnästä peritään enintään 1 %:n suuruinen merkintäpalkkio.
Rahasto-osuuden lunastushinta on 10 §:n mukaisesti laskettu rahasto-osuuden arvo lunastuspäivänä. Lunastuksesta peritään enintään 1 %:n palkkio.
Rahasto-osuuksien omistajanvaihdoksen rekisteröinnistä peritään Rahastoyhtiön voimassa olevan palveluhinnaston mukainen rekisteröimismaksu. Palveluhinnasto on saatavilla Rahastoyhtiöstä.
9 § Rahaston arvon laskeminen
Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista (arvopaperit, johdannaispositioiden nettoarvo, käteisvarat ja muut varat
mukaan lukien kertynyt tuotto) Rahaston velat (lyhyeksimyydyt osakkeet markkinahintaansa, 18 §:n mukainen kertynyt hallinnointija säilytyspalkkiovelka ja muut velat).
Rahastoon kuuluvat arvopaperit, rahamarkkina-välineet, rahastot ja johdannaissopimukset arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka
on viimeinen kaupankäyntikurssi kello 14.00 Suomen aikaa. Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä
saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on arvostuspäivän klo 14.00 osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi ei ole arvostuspäivän klo 14.00 osto- ja myyntinoteerauksen välillä, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen
mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia. Mikäli luotettavaa markkina-arvoa ei ole saatavissa, voi Rahastoyhtiö
määritellä arvon Rahastoyhtiön hallituksen määrittämin objektiivisin perustein, mikä dokumentoidaan. Ulkomaanvaluutan määräiset
erät muunnetaan euromääräisiksi käyttämällä kello 14.00 Suomen aikaa vallitsevia valuuttakursseja (spot), jotka ovat saatavilla julkisista hinnanseurantajärjestelmistä. Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen
määräämin tavoin. Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan sopimusten kohteena olevien arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden arvostushetken markkina-arvon perusteella.
10 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen
Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo on saatavissa Rahastoyhtiöstä jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrällä.
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11 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi
Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
12 § Rahasto-osuuden omistajien kokous
Varsinainen rahasto-osuuden omistajien kokous pidetään vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen päättämänä kokouspäivänä huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen rahasto-osuuden omistajien kokous pidetään, jos Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai rahasto-osuuden omistajat, joilla yhteensä on vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeessä olevista rahastoosuuksista, vaativat sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. Valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän.
2. Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo.
3. Valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset.
6. Valittava Rahastoyhtiölle ja Rahastolle yksi tilintarkastaja ja tälle varamies sekä Rahastoyhtiön hallitukseen niin monta jäsentä kuin
Rahastoyhtiön yhtiökokous on päättänyt. Valinnoista on ilmoitettava Rahastoyhtiölle kuukauden kuluessa osuudenomistajien kokouksesta.
7. Käsiteltävä muut mahdolliset asiat.
Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni. Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Vaaleissa tulee valituiksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.
13 § Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen
Rahasto-osuuden omistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kokouskutsu lähetetään osuudenomistajille vähintään
neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta postitse tai osuudenomistajien suostumuksella sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti kutsu
voidaan julkaista Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta.
Saadakseen osallistua kokoukseen rahasto-osuuden omistajan on ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä.
Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen
rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumisoikeus
rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.
Muut ilmoitukset saatetaan Rahaston osuudenomistajien tietoon lähettämällä osuudenomistajille kirje tämän osuudenomistajarekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai rahasto-osuudenomistajien suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen
taikka julkaisemalla asiaa koskeva kuulutus yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
14 § Rahastoesitteet, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus
Rahastoyhtiö laatii Rahastosta rahastoesitteen, avaintietoesitteen, vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen. Vuosikertomus on saatavilla viimeistään kolme (3) kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen ja puolivuotiskatsaus viimeistään kaksi (2) kuukautta katsauskauden päättymisen jälkeen.
Edellä mainitut asiakirjat sekä viimeisin Rahastoyhtiön vuosikertomus ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina.

15 § Sääntöjen muuttaminen
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä,
kun Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutoksen ja muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon kirjeitse tai rahasto-osuudenomistajien suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen taikka julkaisemalla asiaa koskeva kuulutus yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Sääntömuutokset koskevat kaikkia osuudenomistajia. Muutos katsotaan saatetuksi osuudenomistajien tietoon viiden päivän kuluessa asiaa koskevan kirjeen lähettämisestä tai kun sääntömuutokset on julkaistu sanomalehdessä.
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16 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen
Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja/tai lunastukset rahasto-osuudenomistajien edun tai yhdenvertaisuuden sitä vaatiessa tai jos Rahaston sijoituskohteiden päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa
luotettavia markkinatietoja tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyy vakavia häiriöitä taikka jos keskeyttämiseen on muu erityisen painava syy.
17 § Tietojen luovuttaminen
Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
18 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset
Rahastoyhtiölle maksetaan rahaston varoista korvaus Rahaston hallinnoinnista. Rahastoyhtiölle maksetaan vuosittaista hallinnointipalkkiota enintään 1,25 % Rahaston arvosta. Palkkio lasketaan päivittäin (Rahaston arvo / 365 x hallinnointipalkkioprosentti) ja vähennetään Rahaston arvoa laskettaessa. Palkkio maksetaan Rahaston varoista kuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio sisältää
säilytysyhteisölle maksettavan korvauksen.
Rahastoyhtiölle maksetaan lisäksi tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, joka määräytyy Rahaston kokonaistuoton mukaan päivittäin. Tuottosidonnaisena hallinnointipalkkiona veloitetaan enintään 20 prosenttia 5 prosentin vuosituoton (referenssituotto) ylittävästä tuotosta. Rahastoyhtiö laskee referenssituoton ja tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion päivittäin.
Rahastoyhtiö saa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion referenssituoton ylittävästä tuotosta ainoastaan silloin, kun rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaisen palkkion vähentämistä on korkeampi kuin rahasto-osuuden korkein aikaisempi rahasto-osuuden
arvo ja rahasto-osuussarjan kokonaistuotto ylittää vastaavan referenssituoton. Rahastoyhtiö veloittaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kuukausittain.
Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin voimassaolevan kiinteän ja tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruuden rahastoosuussarjoittain. Tieto kulloinkin sovellettavista palkkioista on kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.
19 § Sovellettava laki
Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.
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