
ÅLANDSBANKEN EUROOPPA OSAKE

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 27.1.2022. Säännöt tulevat voimaan 22.4.2022.

18 § Sijoitusrahaston nimi

Sijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Eurooppa 
Osake Sijoitusrahasto, ruotsiksi Ålandsbanken Europa 
Aktie Placeringsfond ja englanniksi Alandsbanken  
European Equity Fund (jäljempänä rahasto). Rahasto 
on Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin (UCITS) 
mukainen sijoitusrahasto.

19 § Rahaston varojen sijoittaminen

Rahasto sijoittaa eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin 
ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto noudat-
taa salkunhoidossaan aktiivista strategiaa (eli ei seuraa 
indeksiä). Rahaston osakesijoitukset kohdistetaan 
pääasiallisesti taloudellisesti vakaisiin yhtiöihin, joiden 
liiketoimintaa hoidetaan vastuullisesti ja joilla on hyvä 
kannattavuus ja hyvä potentiaalinen tuloskehitys.

Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. 
Rahaston kestävän sijoittamisen periaatteita käydään 
läpi tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa 
pitkällä aikavälillä rahaston arvoa. 

Rahasto voi sijoittaa vakioituihin johdannaissopimuk- 
siin suojaustarkoituksessa sen sijaan, että rahasto sijoit-
taisi suoraan kohde-etuuksiin tai rahaston hoidon te-
hostamiseksi. Rahasto ei sijoita vakioimattomiin (OTC) 
johdannaissopimuksiin.

Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolaissa sääde-
tyin rajoituksin pääasiallisesti seuraaviin kohteisiin:

1.  Eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin sekä osakesi-
donnaisiin arvopapereihin. 

2. Johdannaissopimuksiin, joilla käydään kauppaa 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa lais-
sa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai muulla 
säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla 
ja yleisölle avoimella markkinapaikalla ja vastaavilla 
käteisellä selvitettävillä sopimuksilla, jos johdan-
naissopimuksen kohde-etuutena on  sijoitusra-
hastolain (213/2019) 13 luvun 2 §:ssä tai 4-6 §:ssä 
tarkoitettu rahoitusväline, johdannaissopimus, 
jonka kohde-etuutena on 15 §:ssä mainittu rahoi-

tusväline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi, korko, 
valuuttakurssi taikka valuutta, joka vastaa rahaston 
sijoitustoiminnalle näissä säännöissä asetettuja ta- 
voitteita.  

Kohdissa 1 ja 2 tarkoitettujen arvopapereiden ja kohdas-
sa 2 tarkoitettujen vakioitujen johdannaissopimusten 
on oltava julkisen kaupankäynnin kohteena   arvopa-
peripörssin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa 
muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnuste- 
tulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Euroopassa.

Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa rahaston kulloinkin 
käyttämistä markkinapaikoista. Tämä luettelo on saata-
vissa Rahastoyhtiöstä.

3. Talletuksiin luottolaitoksissa edellyttäen, että talletus 
on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostet-
tavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 
kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

4. Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on 
sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin 
kohteeksi sijoitusrahastolain 13 luvun 2 §:n 1 kohdas-
sa tarkoitetulla markkinapaikalla yhden vuoden 
kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että 
kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa 
viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen.

5. Muihin kuin edellä kohdissa 1 ja 4 tarkoitettuihin 
arvopapereihin enintään 10 prosenttia rahaston 
varoista.

 
Sijoitusrajoitukset

Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 10 
prosenttia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. 
Rahaston varoista voidaan kuitenkin enintään 20 
prosenttia sijoittaa samaan konserniin kuuluvien eri 
yhteisöjen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja ky-
seisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin. 

Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopa-
pereihin, jotka ylittävät 5 prosenttia rahaston varoista, 
saa yhteensä olla enintään 40 prosenttia rahaston 
varoista, jollei edellä toisin mainita. Tätä rajoitusta ei 
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sovelleta talletuksiin.

Sijoitusrajoitus koskien edellä kohdassa 2 tarkoitettuja 
arvopapereita:

• rahaston johdannaissopimussijoituksiin liittyvä 
kokonaisriski ei saa ylittää rahaston kaikkien sijoi-
tusten kokonaisnettoarvoa.

• johdannaissitoumusten vakuudeksi voidaan asettaa 
enintään 25 prosenttia rahaston arvosta.

Rahaston kokonaisriskiä seurataan päivätasolla sijoi-
tusastemenetelmää käyttäen.

Sijoitusrajoitus koskien edellä kohdassa 3 tarkoitettuja 
arvopapereita:

• rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 20 
prosenttia saman luottolaitoksen vastaanottamiin 
talletuksiin.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteis-
varat. 

Rahastoyhtiö voi ottaa rahaston lukuun väliaikaiseen 
tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa 
määrän, joka vastaa enintään 10 prosenttia rahaston 
varoista.

20 § Rahaston varoista maksettavat palkkiot

Rahaston varoista maksetaan rahastoyhtiölle kiinteä 
hallinnointipalkkio korvauksena rahaston hoitami-  
sesta. Hallinnointipalkkio voi vaihdella rahasto- 
osuussarjoittain. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa  
kiinteän hallinnointipalkkion suuruuden. Rahaston va-
roista maksetaan säilytysyhteisölle palkkio korvauksena 
rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytys- 
yhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä. Korvauk-
sen suuruus määräytyy säilytysyhteisön ja rahasto- 
yhtiön välisen säilytyssopimuksen perusteella. Kiinteä 
hallinnointi- ja säilytyspalkkio ovat yhteensä enintään 
1,40 prosenttia rahaston arvosta vuodessa.

Kiinteä hallinnointi- ja säilytyspalkkio lasketaan päivit-
täin (vuotuinen palkkioprosentti/360) rahaston edel-
lisen arvostuspäivän mukaisesta rahaston arvosta 
ja maksetaan rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain 
jälkikäteen. Rahastoyhtiö maksaa säilytyspalkkion säily-
tysyhteisölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Kiinteä 
hallinnointi- ja säilytyspalkkio on vähennetty rahasto- 
osuuden päivän arvosta.

 

21 § Rahaston tuotonjako
Kaikki rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia. 

Kasvuosuuksien omistajille mahdollisesta arvonnousus-
ta kertyvä voitto realisoituu rahasto-osuuden lunas-
tamisen yhteydessä (toisin sanoen kasvuosuuksille ei 
jaeta tuottoa).
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