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HEX25 Indeksiosuusrahasto
SIJOITUSPOLITIIKKA
Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto sijoittaa
varansa HEX25 -osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin ja niihin
kohdistuviin johdannaisiin. Rahaston sijoitustoiminnan
tavoitteena on antaa osuudenomistajille tuotto, joka seuraa HEX25
-indeksin tuottoa.
Perinteisistä osakerahastoista poiketen rahasto ei muodosta
näkemystä yksittäisten osakkeiden tai toimialojen tulevasta
kehityksestä. Salkun rakenne seuraa HEX25 -indeksiin tehtäviä
muutoksia, minkä vuoksi rahaston markkinariski on sama kuin
indeksin.
HEX25 Indeksiosuusrahaston osuus on listattu Helsingin
Pörssissä. Rahasto-osuuksia voi hankkia joko suoraan Helsingin
Pörssistä tai merkitsemällä rahasto-osuuksia rahastoyhtiössä.
HEX25* –OSAKEINDEKSI - JA TIEDÄT MIHIN SIJOITAT
HEX25 -indeksi (aikaisemmin FOX -indeksi) koostuu Helsingin
Pörssin 25 markkina-arvoltaan vaihdetuimmasta osakkeesta, jossa
yksittäisen osakkeen paino perustuu vapaasti vaihdettavien
osakkeiden määrään (free-float). Yksittäisen osakkeen paino on
rajoitettu 10 prosenttiin indeksin kokonaisarvosta. HEX25 indeksissä olevat osakesarjat tarkistetaan kaksi kertaa ja
osakepainot neljä kertaa vuodessa. HEX25 -indeksin koostumus
on joka päivä nähtävillä Helsingin Pörssin kotisivuilla, www.hex.fi,
ja rahaston merkintäyksikön mukaiset osakkeet vastaavasti
HEX25 Indeksiosuusrahaston kotisivuilla, www.hex25.fi.
EDUT SIJOITTAJALLE
Kustannukset:
HEX25 Indeksiosuusrahaston vuotuinen hallinnointipalkkio
(sisältäen säilytysyhteisöpalkkion) on 0.25 - 0.17% rahaston
koosta riippuen. HEX25 Indeksiosuusrahasto on erittäin
kustannustehokas tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin, jolloin
varsinkin pitkäjänteiselle sijoittajalle koituu huomattavaa hyötyä.
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10% vuotuista tuottoa
700

-0.25% vuotuinen palk.
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Neutraliteetti:
Helsingin Pörssi tuo HEX25 -indeksiosuuden markkinoille
yhteistyönä Seligson & Co Rahastoyhtiön kanssa. Rahaston
säilytysyhteisönä toimii Handelsbanken. Kaikilla Helsingin Pörssin
jäsenillä on mahdollisuus toimia merkintävälittäjinä.
INDEKSIOSUUKSIEN OSTO JA MYYNTI
Rahasto-osuuksia voidaan ostaa ja myydä Helsingin Pörssistä
arvopaperinvälittäjien välityksellä kaupankäyntierän kerrannaisina
tai sitä pienemmissä erissä.
INDEKSIOSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS
Merkintä ja lunastus tapahtuvat merkintäyksiköllä, joka koostuu
Seligson & Co Rahastoyhtiön päivittäin määrittelemästä
osakekorista ja käteisosuudesta.

Sijoittaja voi lunastaa omistamiaan rahasto-osuuksia toimittamalla
vähintään 25 000 osuutta (tai sen kerrannaisen) merkintävälittäjän
välityksellä rahastolle, jolloin rahasto puolestaan toimittaa
sijoittajalle merkintäyksikön (tai sen kerrannaisen) mukaisen
osakekorin ja mahdollisen käteisosuuden. Merkintä- ja lunastuspalkkio on € 1 000. Merkintävälittäjinä toimivat Rahastoyhtiön
kanssa sopimuksen tehneet arvopaperinvälittäjät.

-3% vuotuinen palk.
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Osakelainauksesta lisätuottoa:
HEX25 Indeksiosuusrahasto pyrkii jatkuvasti lainaamaan
omistamiaan osakkeita tavoitellakseen lisätuottoa osuudenomistajilleen.

-2% vuotuinen palk.
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Kahdenkymmenen vuoden aikana 10 prosentin vuotuisella
tuotolla ja kahden prosentin vuotuisella hallinnointipalkkioilla
1
tuotto vähenee 207 prosenttia.
Rahasto-osuuden ostosta ja myynnistä arvopaperinvälittäjät
veloittavat hinnastonsa mukaisen osakevälityspalkkion.
Yksi pörssikauppa – 25 osaketta:
HEX25 -indeksin mukaan sijoittava HEX25 Indeksiosuusrahaston (IOR, ETF eli Exchange Traded Fund) rahasto-osuudet
on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi

1

Rahastolla on johdannaiset:
HEX25 -indeksi on johdannaismarkkinaindeksi, joten indeksille
löytyy muun muassa vakioidut osto- ja myyntioptiot. Näin ollen
HEX25 -indeksiosuuden omistaja voi halutessaan tehokkaasti
suojata sijoituksiaan esimerkiksi kurssilaskulta ostamalla
myyntioptioita.

Sijoittaja voi Merkintävälittäjän avulla merkitä rahasto-osuuksia
Rahastoyhtiössä jokaisena pankkipäivänä. Merkinnän yhteydessä
rahasto hankkii kohdeindeksin mukaiset arvopaperit merkitsijältä,
ja merkitsijä merkitsee merkintäyksikön mukaisen määrän (tai sen
kerrannaisen) rahasto-osuuksia. Yksi merkintäyksikkö on 25 000
osuutta.

Kustannusten merkitys sijoittajalle:

600

ja yhden kaupankäyntierän (100 kpl) arvo pyrkii vastaamaan
HEX25 -indeksipistelukua euroina. Esimerkiksi indeksipisteluvun
ollessa 1 500, kaupankäyntierän arvo on 1 500 euroa ja yhden
osuuden arvo vastaavasti 15 euroa. HEX25 indeksiosuutta voi
ostaa ja myydä samalla tavalla kuin osaketta, jolloin yhdellä
pörssikaupalla voi hajauttaa riskinsä 25 osakkeeseen.

(10% p.a. 20v=573% vs 8% p.a. 20v=366%).

Rahastoyhtiö sallii alle merkintäyksikön suurisen käteislunastuksen, tällöin lunastuspalkkio on € 250, kuitenkin enintään kolme
prosenttia lunastuksen arvosta.
Merkintävälittäjä (02/2002): Handelsbanken AB (julk.), Suomen
sivukonttoritoiminto.
RISKIT
HEX25 -indeksirakenteen vuoksi sijoitukset on hajautettu 25
osakkeeseen. Rahasto sopii kaikille osakesijoittajille, joiden
tavoitteena on saavuttaa Suomen osakemarkkinoiden markkinatuotto tai sijoittaa tehokkaasti hajautettuun salkkuun minimikustannuksilla. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi.

HEX25 Indeksiosuusrahasto
RAHASTO-OSUUDEN ARVO
Julkisessa kaupankäynnissä
Rahasto-osuuden arvo muodostuu julkisen kaupankäynnin aikana
HEX25 -indeksissä olevien osakkeiden arvon kehityksestä ja
rahasto-osuuksien kysynnän ja tarjonnan perusteella. Hintaarbitraasin tulisi varmistaa se, että indeksiosuuden arvo seuraa
indeksin kehitystä. Tämän lisäksi rahasto-osuuksille on järjestetty
markkinatakaus.
Rahastoyhtiössä
Rahastoyhtiö laskee jokaisena suomalaisena pankkipäivänä
rahasto-osuuden arvon, joka julkaistaan Rahastoyhtiössä,
Rahaston internetivuilla, www.hex25.fi sekä Helsingin Pörssin
ylläpitämällä rahastojen markkinainformaatio -sivuilla.
Rahaston toiminnan aloittamispäivä on 11.2.2002.
PALKKIOT
Rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,25% - 0,17%
rahaston koosta riippuen.
Rahasto-osuuksien osto- ja myyntipalkkio määräytyy arvopaperinvälittäjän hinnaston mukaan.

kyseisen henkilön kotimaan välillä solmitussa verosopimuksessa
määrätty (0-29%).
Yhteisöt
Yleishyödyllisille yhteisöille rahasto-osuuksien omistaminen,
tuotto ja myyntivoitto ovat verottomia. Ei-yleishyödyllisten
yhteisöjen tuotonjaosta ei peritä automaattisesti veroa.
RAHASTOYHTIÖ
Sijoitusrahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.
Rahastoyhtiö on perustettu 12.6.1997. Rahastoyhtiön osakepääoma on 10 000 000 markkaa. Rahastoyhtiö on käyttänyt
hyväkseen sijoitusrahastolain 6§:n 2. momentissa tarkoitetun
mahdollisuuden olla korottamatta yhtiön osakepääomaa.
Muut Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimat sijoitusja erikoissijoitusrahastot: Phalanx, Phoebus, Phoenix, APS Far
East, Prosperity Russia, HEX25 -indeksi, Eurooppa 50 -indeksi,
Euro-area 50-indeksi,TOPIX Core 30™ -indeksi, Global Top
25 Brands, Global Top 25 Pharmaceuticals, Euro Obligaatioindeksi, Euro Corporate Bond -indeksi, Raha-markkina, Osake, Jousto- ja Vakaasalkku.
Rahastoyhtiön toimitusjohtaja on Martin Paasi.

Rahastoyhtiön kautta tehdyissä merkinnöissä ja lunastuksissa
palkkio on € 1 000 per toimeksianto.
TUOTONJAKO
Rahastolla on ainoastaan tuotto-osuuksia.
Rahaston tavoitteena on jakaa tuottoa siten, että Rahaston arvon
kehitys vastaa HEX25 -indeksin kehitystä. Jakokelpoinen määrä
rahasto-osuutta kohden on rahasto-osuuden arvo vähennettynä
HEX25 -indeksin arvon vastaavan ajankohdan sadasosalla. Tämän
laskentatavan tavoitteena on, että rahasto-osuuden arvo
kiinnitetään indeksin sadasosaan. Tuotonjaon ajankohdasta ja
määrästä päättää Rahastoyhtiön yhtiökokous.
SIJOITUSRAHASTOJEN VEROTUS
Sijoitusrahastot ovat verovapaita. Sijoitusrahastoilta ei peritä
veroa arvopapereiden myyntivoitosta kuten yksityishenkilöiltä.
OSUUDENOMISTAJIEN VEROTUS (tilanne 2002)
Rahastoyhtiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle vuoden
lopussa osuuksien omistukset ja vuoden aikana tapahtuneet
lunastukset sekä tuottojen maksamiset. Pörssissä tapahtuvien
kauppojen osalta ilmoitusvelvollisuus on arvopaperinvälittäjällä.
Luovutusvoitot ilmoittaa osuudenomistaja itse.
Yksityishenkilö
Sijoitusrahasto-osuuksien omistus on varallisuusveron alaista
ja niiden verotusarvo on 70% Verohallituksen vahvistamasta
vuoden lopun käyvästä arvosta. Puolisoita verotetaan erikseen,
mutta alaikäiset lapset verotetaan yhdessä sen vanhemman
kanssa, jonka verotettava varallisuus on suurempi. Mikäli
verotettava varallisuus on yli € 185 006,71, on vero € 84,1 ja
ylittävältä osuudelta 0,9%. Rahasto-osuuden myyntivoitto on
pääomatuloveron alaista. Maksettava tuotto on Suomessa verovelvolliselta yksityishenkilöltä ennakonpidätyksen (29%)
alaista. Yksityishenkilöltä, joka ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen, peritään lähdeverona määrä, joka on Suomen ja
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Jari Saine (osuudenomistajien valitsema henkilö)
Tilintarkastajat
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henkilö).
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Mannerheimintie 4 • 00100 Helsinki
puh. (09) 6817 8200 • fax (09) 6817 8222
sähköposti: etunimi.sukunimi@seligson.fi
internet: www.seligson.fi
Salkunhoitaja:
Martin Paasi
puh. (09) 6817 8234
Asiakaspalvelu:
puh. (09) 6817 8200
sähköposti: etf@seligson.fi

WWW.HEX25.FI
“Cost is the most important determinant of portfolio
performance”.
William Jahnke, “The Asset Allocation Hoax,” Journal
of Financial Planning (February 1997)

*HEX- ja HEX25 -tavaramerkkien sekä HEX -liiketunnuksen haltija on Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy (“Helsingin Pörssi”) tai sen emoyhtiö HEX Oyj (yhdessä
jäljempänä “HEX”). HEX on myöntänyt Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle oikeuden HEXin edellä mainittujen tavaramerkkien ja liiketunnuksen käyttöön HEX25 Indeksiosuusrahaston yhteydessä.
HEXillä on yksinomainen oikeus päättää HEX25 -indeksin laskemisesta, laskennan muuttamisesta ja laskennan lopettamisesta. HEX ei takaa HEX25 -indeksin kykyä ja mahdollisuuksia seurata
osakemarkkinoiden yleistä kehitystä eikä rahastoon kohdistuvien sijoitusten kannattavuutta. HEX ei myöskään vastaa HEX25 -indeksin saatavuudesta eikä indeksin laskennassa olevista virheistä tai
puutteellisuuksista. HEX ei osallistu HEX25 Indeksiosuusrahaston hallinnointiin. HEX25 Indeksiosuusrahastoa koskeva materiaali on yksin Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n laatimaa, eikä HEX vastaa
rahastoa koskevan materiaalin tai rahaston ylläpitämien internet-sivujen mahdollisista puutteista tai virheistä.

Valtionvarainministeriössä 1.2.2002 hyväksytyt Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahaston säännöt
1 § Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto (jäljempänä Rahasto).
Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, jonka säännöt ovat valtioneuvoston
vahvistamat. Rahastoa pidetään erikoissijoitusrahastona, koska Rahaston tarkoituksena on seurata HEX25indeksin (jäljempänä Indeksi) kehitystä mahdollisimman tarkasti. Indeksin rakenteesta johtuen rahaston
sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin voivat ylittää 10 % rahaston varoista. Indeksin
rakenne voi myös johtaa siihen, että rahaston yli 5 % sijoituksia yhteen liikkeeseenlaskijaan voi olla
enemmän kuin kaksi viidesosaa sijoitusrahaston varoista.
2 § Rahastoyhtiö Rahaston hallinnosta vastaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, jota jäljempänä
kutsutaan Rahastoyhtiöksi. Rahastoyhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa. Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää Rahaston
hallinnoinnissa ulkopuolisia palveluja. Ulkopuolisten palvelujen kustannukset sisältyvät 10 §:ssä
tarkoitettuun korvaukseen. Rahaston hallinto kilpailutetaan säännöllisesti kolmen vuoden välein tarjouskilpailussa, joka on avoin tarjouskilpailun järjestämisen aikaan Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n
jäseniksi merkityille rahastoyhtiöille. Tarjouskilpailu toteutetaan ensimmäisen kerran 31.12.2004
mennessä. Tarjouskilpailun lopputuloksesta päätetään annettujen tarjousten kokonaisarvion perusteella,
ottaen muun ohella huomioon tarjouksen tehneen rahastoyhtiön valmiudet hallinnoida Rahastoa. Rahaston
hallinto voidaan luovuttaa tarjouskilpailun lopputuloksen perusteella toiselle rahastoyhtiölle, mikäli luovuttaminen on osuudenomistajien edun mukaista ja Rahoitustarkastus antaa luvan luovuttamisen
täytäntöönpanolle.
3 § Säilytysyhteisö Rahastoon kuuluvien arvopapereiden säilytyksen hoitaa Svenska Handelsbanken
AB, Suomen sivukonttoritoiminta, jota jäljempänä kutsutaan Säilytysyhteisöksi. Säilytysyhteisön
kotipaikka on Helsinki ja sen pääasiallinen toimiala on luottolaitostoiminta.
4 § Rahaston sijoitustoiminnan tavoite Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on seurata Indeksiä
sekä siten tarjota yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla mahdollisuus sijoittaa hajautettuun
osakesalkkuun, joka edustaa vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä Helsingin Arvopaperi- ja
johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:ssä, jäljempänä Helsingin Pörssi.
5 § Rahaston sijoitustoiminta Rahaston varat sijoitetaan seuraavalla tavalla: 1) Arvopapereihin,
jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ja jotka kulloinkin sisältyvät Indeksiin.
Rahaston sijoitukset painotetaan siten, että Rahaston arvon kehitys seuraa mahdollisimman tarkasti
Indeksin kehitystä. Rahasto voi sijoittaa myös muihin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin
arvopapereihin, edellyttäen, että tämä on perusteltua sijoitustoiminnan tavoitteen kannalta. Indeksin
kokoonpanon muuttuessa Rahasto muuttaa vastaavasti sijoituksiaan niin nopeasti kuin se on
osuudenomistajien etujen mukaista. 2) Johdannaissopimukset: Rahasto voi tehokkaan omaisuudenhoidon
edistämiseksi ja sijoitustoiminnan tavoite huomioon ottaen sijoittaa osakeoptioihin ja –termiineihin ja
osakeindeksioptioihin, joiden kohde-etuutena on Indeksi tai Indeksiin kuuluva tai muu edellä 1) kohdassa
tarkoitettu arvopaperi. Tällaisilla johdannaissopimuksilla voidaan käydä kauppaa seuraavilla
markkinapaikoilla: Helsingin Pörssi, Eurex, OM Stockholm AB. Ostettujen optioiden yhteenlasketut
preemiot sekä muut avoimiin johdannaissopimuksiin liittyvät vastuut eivät saa ylittää 10 prosenttia
Rahaston arvosta. Johdannaissopimuksista johtuva vakuusvaatimus ei saa ylittää 20 prosenttia Rahaston
arvosta. Johdannaisposition riskiasemaa seurataan päivittäin johdannaisposition vakuusvaatimuksen ja
delta-luvun perusteella. Koko position delta -luvun tulee olla 1. Poikkeamat delta-luvusta ovat sallittuja
ainoastaan tilanteissa, joissa poikkeaminen Indeksistä on mahdollinen. 3) Lainaussopimukset: Rahasto
voi tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi ja sijoitustoiminnan tarkoitus huomioon ottaen antaa
arvopapereita lainaksi. Lainaussopimuksia saadaan tehdä vain riittävää vakuutta vastaan ja lainaksi
annetut arvopaperit saavat edustaa enintään neljäsosaa Rahaston arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. Arvopapereiden lainaksiotto on sallittu ainoastaan lainaksiannosta aiheutuneen avoimen
arvopaperilainausposition sulkemiseksi. Rahasto voi tehdä lainaussopimuksia, jotka selvitetään Suomen
Arvopaperikeskus Oy:ssä tai Helsingin Pörssin optioyhteisössä ja jos toimivaltainen viranomainen on
hyväksynyt niiden ehdot tai optioyhteisö on ne vakioinut. Jos selvitys tapahtuu muualla, niiden
vastapuolena on oltava arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja niiden ehtojen on
oltava markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. 4) Käteisvarat : Rahastolla on toiminnan edellyttämät käteisvarat sekä käteisvarat, jotka on saatu tuottoina ja joita ei ole jaettu rahasto-osuuden omistajille.
6 § Rahasto-osuus Rahasto on jaettu rahasto-osuuksiin. Rahasto-osuudet ovat samansuuruiset ja
tuottavat samanlaiset oikeudet. Merkinnät ja lunastukset tapahtuvat 9 §:n tarkoittamalla tavalla rahastoosuuksien vähimmäismäärää tai niiden kerrannaisia vastaan (Merkintäyksikkö). Rahasto-osuus haetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Listalleottamisen jälkeen rahasto-osuuksilla voidaan
käydä kauppaa Helsingin Pörssissä kuten osakkeella, myös määrällä, joka ei ole tasan jaollinen
Merkintäyksikön määrällä. Rahastolla on ainoastaan tuotto-osuuksia.
7 § Rahasto-osuuden arvo Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna rahasto-osuuksien
määrällä. Rahaston arvo lasketaan siten, että rahaston varoista vähennetään Rahaston velat. Rahaston
velkoihin lasketaan päivittäin Rahaston toiminnasta johtuvat velvoitteet, mukaan lukien 10 §:ssä tarkoitettu
hallinnointipalkkio. Rahastoon kuuluvat arvopaperit ja johdannaiset arvostetaan Helsingin Pörssin
virallisten päätöskurssien perusteella. Lainaussopimukset arvostetaan niiden kohde-etuutena olevien
arvopapereiden virallisiin päätöskursseihin. Mikäli jollakin arvopaperilla ei ole pörssipäivän aikana
tehty kauppaa, määräytyy arvo edellisen päätöskurssin mukaan. Jos tällaisia noteerauksia ei ole tai ne
Rahastoyhtiön mukaan poikkeavat huomattavasti sen päivän kaupankäyntitasosta, voi Rahastoyhtiö
määritellä arvon objektiivisin perustein. Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena
pörssipäivänä. Tieto rahasto-osuuden arvosta on saatavilla Rahastoyhtiössä, Rahaston kotisivuilla sekä
Helsingin Pörssin kautta. Rahaston tavoitteena on, että rahasto-osuuden arvo vastaa Indeksin sadasosaa.
On mahdollista, että Rahasto ei pysty täysin seuraamaan Indeksin kehitystä, jolloin rahasto-osuuden
arvo poikkeaa tästä tavoitteesta. Poikkeaman voi aiheuttaa esimerkiksi joku seuraavista seikoista:
- Rahastosta suoritettavan lunastussumman aiheuttama vähennys rahaston varoista
- Rahaston salkku ei ole identtinen Indeksin kanssa johtuen esimerkiksi osakkeiden lukumäärän
pyöristyksestä taikka siitä, että Rahaston varoja on sijoitettu 5 §:ssä tarkoitetuin tavoin siten, että salkku
eroaa Indeksin kokoonpanosta
- Rahaston salkun mukauttaminen Indeksin muutokseen ei tapahdu ajallisesti täsmälleen Indeksin
rakenteen muutoksen yhteydessä
- Rahastolla on sen toimintaa varten rahavaroja taikka Rahastolla on kertyneitä tuottoja osingoista tai
tehdyistä lainaussopimuksista
- Rahaston tuotot ja kulut eivät ole identtiset Indeksiä vastaavan osakekorin tuottojen ja kulujen kanssa
- Rahaston tuotoilla ei voida kattaa Rahaston kuluja, jolloin kulut joudutaan kattamaan realisoimalla
Rahaston omaisuutta.
8 § Tuotonjako Rahaston tavoitteena on jakaa tuottoa siten, että Rahaston arvon kehitys vastaa
Indeksin kehitystä. Jakokelpoinen määrä rahasto-osuutta kohti on Rahasto-osuuden arvo vähennettynä
Indeksin arvon vastaavan ajankohdan sadasosalla. Tämän laskentatavan tavoitteena on, että rahastoosuuden arvo kiinnitetään Indeksin sadasosaan. Tuotonjaon ajankohdasta ja määrästä päättää
Rahastoyhtiön yhtiökokous. Rahastoyhtiön yhtiökokous voi päättää myös ylimääräisestä tuotonjaosta,
mikäli se on tarkoituksenmukaista Rahaston sijoitustoiminnan näkökulmasta. Tuotonmaksun
täsmäytyspäivä määrätään siten, että tuotonmaksua koskevan yhtiökokouksen päätöksen ja
täsmäytyspäivän väliin jää kulloinkin voimassaoleva pörssikaupan selvitysaika. Tuoton maksupäiväksi
määrätään viides täsmäytyspäivän jälkeinen pankkipäivä. Tuotto maksetaan Arvopaperi-keskuksen
sääntöjen mukaisesti. Rahasto-osuuden omistajan oikeudesta tuotonjakoon määrätään 12 §:ssä.
9 § Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu
Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Rahastoyhtiön
hallitus voi päättää Merkintäyksikön määrän muuttamisesta 25.000 kerrannaisina, edellyttäen, että
muutokseen on markkina-arvon kehityksestä johtuva perusteltu syy. Merkinnässä merkitsijä saa Rahastolta
Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaavan määrän rahasto-osuuksia ja Rahasto merkitsijältä
osakesalkun sekä käteissuorituksen (Portfolio), jotka kuvastavat Indeksiä ja Rahaston omaisuutta.
Portfolion kokoonpano määrätään siten, että sen arvo vastaa annettavien rahasto-osuuksien arvoa.
Lunastuksessa lunastaja saa Rahastolta Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaavan Portfolion ja
Rahasto lunastajalta Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaavan määrän rahasto-osuuksia. Lunastajan
mahdollisuus käteislunastukseen määritellään jäljempänä omassa kappaleessaan. Rahastoyhtiö
vahvistaa Portfolion kokoonpanon rahasto-osuuden arvonlaskennan yhteydessä. Portfolioon kuuluu
Indeksiin kuuluvia arvopapereita ennalta vahvistettu määrä, mutta yksittäisten arvopaperien arvo saattaa
vaihdella. Vahvistettu Portfolio on voimassa seuraavaan päivään kello 15.00* saakka. Portfolion
kokoonpano muodostuu seuraavasti: - arvopaperit: kunkin Indeksiin kuuluvan arvopaperilajin suhteellisen
painon mukainen määrä arvopapereita pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun - käteisosuus: Portfolioon
kuuluvien arvopaperien arvon ja Merkintäyksikköön kuuluvien rahasto-osuuksien arvon erotus.
Rahastoyhtiö perii merkinnästä ja lunastuksesta palkkion, jonka määrä on monikertojen lukumäärästä

riippumatta enintään 1.000 euroa. Rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi ja lunastetaan
Rahastoyhtiössä suomalaisina pörssipäivinä.
Menettely rahasto-osuuksien merkinnässä: Rahasto-osuuksien merkinnässä merkitsijä merkitsee
Merkintäyksikköä vastaavat rahasto-osuudet Merkintäyksikön arvoon ja Rahasto ostaa Portfolioon kuuluvat
osakkeet merkitsijältä. Merkintä tehdään toimittamalla merkintää koskeva vaatimus merkintöjä
vastaanottavalle pörssivälittäjälle. Sitova vaatimus on tehtävä klo 15.00 mennessä. Mikäli merkintäilmoitus
saapuu klo 15.00 jälkeen, merkintä raukeaa. Merkitsijän tulee huolehtia siitä, että Portfolioon kuuluvat
osakkeet ovat merkitsijän arvo-osuustilillä ja käteisosuus suoritettu merkintöjä vastaanottavalle
pörssivälittäjälle sanottuun ajankohtaan mennessä. Merkinnän tekemisen edellytyksenä on, että
Pörssivälittäjä on toteuttanut Portfolioon kuuluvien osakkeiden kaupat julkisessa kaupankäynnissä klo
16.00 mennessä. Kauppojen selvitys tapahtuu seuraavana selvityspäivänä. Rahastoyhtiö toimittaa
merkittyä Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaavan määrän rahasto-osuuksia merkitsijälle
merkintää seuraavana pörssipäivänä. Mikäli Portfolioon kuuluvien osakkeiden kauppojen selvityksessä
on toimitushäiriö tai Portfolioon kuuluva käteisosuus on toimittamatta, Rahastoyhtiö kirjauttaa kaikkiin
toimitettuihin rahasto-osuuksiin luovutusrajoituksen. Luovutusrajoitus on voimassa siihen saakka, kunnes
Portfolio on kokonaisuudessaan Rahastoyhtiön hallussa. Luovutusrajoituksen kirjaamisesta aiheutuvat
mahdolliset kulut maksaa merkitsijä. Molemminpuoliset suoritukset tapahtuvat merkintää seuraavana
pörssipäivänä, ja suorituksessa merkitsijän ja Rahaston vastakkaiset saatavat nettoutetaan. Tieto
merkintöjä vastaanottavista pörssivälittäjistä on saatavilla Rahastoyhtiöstä, rahastoesitteestä ja rahaston
internetsivuilta osoitteesta www.hex25.fi. Merkintävaatimus voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön
suostumuksella.
Menettely rahasto-osuuksien lunastuksessa: Rahasto-osuuksien lunastuksessa Rahasto lunastaa
Merkintäyksikköä vastaavat rahasto-osuudet Merkintäyksikön arvoon ja lunastaja ostaa Portfolioon
kuuluvat osakkeet Rahastolta. Molemminpuoliset suoritukset tapahtuvat lunastusta seuraavana
pörssipäivänä, ja suorituksessa lunastajan ja Rahaston vastakkaiset saatavat nettoutetaan. Kaupat
toteutetaan julkisessa kaupankäynnissä. Lunastus tehdään toimittamalla sitova lunastusta koskeva vaatimus
pörssivälittäjälle, joka ottaa lunastuksia vastaan. Lunastusvaatimus on tehtävä klo 15.00 mennessä.
Mikäli lunastusilmoitus saapuu klo 15.00 jälkeen, lunastus raukeaa. Lunastajan tulee huolehtia siitä, että
Merkintäyksikköön kuuluva määrä rahasto-osuuksia on lunastajan arvo-osuustilillä sanottuun ajankohtaan
mennessä. Lunastajan arvo-osuustilille kirjataan luovutusrajoitus Rahaston hyväksi. Lunastuksen
tekemisen edellytyksenä on, että Pörssivälittäjä on toteuttanut Portfolioon kuuluvien osakkeiden kaupat
julkisessa kaupankäynnissä klo 16.00 mennessä. Kauppojen selvitys tapahtuu seuraavana selvityspäivänä.
Rahastoyhtiö toimittaa lunastettua Merkintäyksikköä vastaavan Portfolion kokonaisuudessaan lunastajalle
lunastusvaatimuksen tekemistä seuraavana pörssipäivänä varmistuttuaan siitä, että Portfoliota vastaavat
rahasto-osuudet on siirretty Rahastolle. Mikäli lunastukseen tarvittavia arvopapereita ei ole tilapäisesti
saatavilla sen johdosta, että Rahaston varoja on sijoitettu 5 §:n tarkoittamalla tavalla muutenkin kuin
Indeksiin kuuluviin arvopapereihin, Rahastoyhtiön on viipymättä hankittava Portfoliota vastaavat
arvopaperit. Lunastajalle toimitetaan sen päivän Merkintäyksikköä vastaava Portfolio, joka oli voimassa
lunastuspyynnön esittämispäivänä, mikäli pyyntö on tehty klo 15.00 mennessä. Lunastusvaatimus
voidaan peruuttaa Rahastoyhtiön suostumuksella. Rahastoyhtiöllä on oikeus evätä lunastusvaatimus
perustellusta syystä. Tieto lunastuksia vastaanottavista pörssivälittäjistä on saatavilla Rahastoyhtiöstä,
rahastoesitteestä ja rahaston internetsivuilta osoitteesta www.hex25.fi. Käteislunastus: Rahastoyhtiö
sallii alle Merkintäyksikön suuruisen käteislunastuksen. Lunastus tehdään toimittamalla sitova kirjallinen
lunastusta koskeva vaatimus Rahastoyhtiöön klo 15.00 mennessä. Lunastajan tulee huolehtia siitä, että
rahasto-osuudet ovat lunastajan arvo-osuustilillä sanottuun ajankohtaan mennessä. Lunastajan arvoosuustilille kirjataan luovutusrajoitus Rahaston hyväksi. Lunastushinta on 7 §:n mukaisesti laskettu rahastoosuuden arvo lunastuspyyntöä seuraavana pörssipäivänä, vähennettynä rahastoyhtiön vahvistamalla
lunastuspalkkiolla. Mikäli rahasto-osuudet eivät ole Rahaston hallinnassa lunastuspyyntöä seuraavana
pörssipäivänä, lunastus on vaikutukseton. Lunastaja vastaa kuluista, jotka Rahastolle tai Rahastoyhtiölle
aiheutuvat vaikutuksettomaksi jääneestä lunastuksesta. Mikäli varat lunastukseen on hankittava myymällä
rahaston arvopapereita, on myynnin tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään
kahden viikon kuluessa lunastuksen vaatimisesta. Tällaisissa tapauksissa lunastus toteutetaan sen päivän
arvoon, jolloin arvopaperit on myyty. Lunastuksesta saatavat varat hyvitetään asiakkaalle ilman
aiheetonta viivytystä, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Lunastuspalkkio on
käteislunastuksessa 250 euroa, kuitenkin enintään 3% lunastuksen arvosta. Lunastusvaatimus voidaan
peruuttaa vain rahastoyhtiön suostumuksella.
10 § Korvaus Rahastoyhtiölle ja Säilytysyhteisölle Rahastoyhtiölle maksetaan palkkiota rahaston
varojen hallinnoinnista porrastettuna rahaston koon mukaan enintään 0.25% rahaston arvosta vuosittain.
Rahastoyhtiölle maksettava korvaus sisältää Säilytysyhteisölle maksettavan korvauksen. Palkkiot lasketaan
päivittäin ja maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Rahastoyhtiö julkistaa Rahaston salkunhoidosta ja
säilytyksestä maksettujen palkkioiden määrän 13 §:ssä tarkoitetuissa vuosikertomuksessa,
puolivuotiskatsauksessa ja neljännesvuosikatsauksessa. Maksetut kaupankäyntipalkkiot ilmoitetaan
välittäjäkohtaisesti eriteltyinä.
11 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
12 § Arvo-osuusjärjestelmä Rahaston rahasto-osuudet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus
saada Rahastosta jaettavia tuottoja on vain sillä: 1) joka on määrättynä täsmäytyspäivänä merkitty
rahasto-osuudenomistajaksi rahasto-osuudenomistajaluetteloon; 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen
on täsmäytyspäivänä kirjattu rahasto-osuudenomistajaluetteloon merkityn rahasto-osuudenomistajan
arvo-osuustilille; tai 3) jos rahasto-osuus on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille rahasto-osuus
on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka rahasto-osuuden hoitaja on täsmäytyspäivänä arvoosuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n nojalla merkitty rahasto-osuudenomistajaluetteloon rahastoosuuden hoitajaksi.
13 § Vuosikertomuksen, puolivuotiskatsauksen, neljännesvuosikatsauksen ja rahastoesitteen
sekä yksinkertaistetun rahastoesitteen julkistaminen Rahastoyhtiö laatii Rahastoa koskevan
vuosikertomuksen, puolivuotiskatsauksen ja neljännes-vuosikatsauksen. Nämä ovat saatavilla
Rahastoyhtiössä sekä Rahaston kotisivuilla, vuosikertomus viimeistään 3 kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä lukien ja puolivuotiskatsaus sekä neljännesvuosikatsaus 2 kuukauden kuluessa katsauskauden
päättymisestä lukien. Rahastoyhtiö julkaisee Rahastosta rahastoesitteen sekä yksinkertaistetun
rahastoesitteen. Esitteet ovat saatavilla Rahastoyhtiössä sekä Rahaston kotisivuilla. Esitteet myös
postitetaan osuudenomistajille tai sellaiseksi aikovalle pyydettäessä. Rahastoyhtiön vuosikertomus
pidetään saatavilla Rahastoyhtiössä.
14 § Rahasto-osuuden omistajien kokous Varsinainen rahasto-osuuden omistajien kokous on
pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen päättämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Rahastoosuuden omistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kokouskutsu julkaistaan vähintään
yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Ylimääräinen rahasto-osuuden omistajien kokous pidetään, jos Rahastoyhtiön hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai rahasto-osuuden omistajat, joilla on vähintään
kahdeskymmenesosa kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa
asian käsittelyä varten. Varsinaisessa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin
seuraavat asiat: 1. Valittava kokoukselle puheenjohtaja, 2. Laadittava 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 Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Rahaston
edustaja Rahastoyhtiön hallitukseen sekä tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi, 7. Käsiteltävä
mahdolliset muut asiat. Rahasto-osuuden omistajan on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava
Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan
viisi päivää ennen kokousta. Jokainen rahasto-osuus rahastossa tuottaa rahasto-osuuden omistajien
kokouksessa yhden äänen.
15 § Sääntöjen muuttaminen Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää rahastoyhtiön hallitus.
Sääntömuutos tulee voimaan 1 kuukauden kuluttua siitä, kun valtioneuvosto on vahvistanut
sääntömuutoksen ja muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon, jollei valtioneuvosto toisin määrää.
Muutoksesta tiedottaminen tapahtuu 16 §:ssä mainitulla tavalla. Muutos katsotaan saatetuksi
osuudenomistajien tietoon 7 päivän kuluessa asiaa koskevan kirjeen päiväyksestä ja lehtikuulutus ja
pörssitiedote sinä päivänä, jolloin se on julkistettu. Sääntömuutoksen tultua voimaan, se koskee kaikkia
osuudenomistajia. Vahvistetut sääntömuutokset pidetään saatavilla rahastoyhtiössä ja säilytysyhteisössä.
16 § Ilmoitukset rahasto-osuuden omistajille Muut kuin 14 §:ssa mainitut ilmoitukset ja tiedotteet
saatetaan rahaston osuudenomistajien tietoon lähettämällä osuudenomistajalle kirje tämän rekisteriin
merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla asiaa koskeva kuulutus yhdessä Helsingissä ilmestyvässä
valtakunnallisessa sanomalehdessä tai pörssitiedotteena taikka osuudenomistajan suostumuksella
sähköpostitse.
* tämän rahaston säännöissä mainitut kellonajat tarkoittavat aina Suomen aikaa

