SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 EXCHANGE TRADED FUND UCITS ETF:
CHANGE OF THE RULES OF THE FUND 3.8.2020
Seligson & Co Fund Management Company Plc
STOCK EXCHANGE NOTICE 17.6.2020
SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 EXCHANGE TRADED FUND UCITS ETF: CHANGE OF THE RULES OF THE FUND 3.8.2020
The fund specific rules of Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETF will change on 3 August 2020. The Fund
Management Company will be given the right not to deliver fund units subscribed in a primary subscription if the corresponding creation unit
has not been delivered to the Fund in its entirety.
The Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has approved the changes in the rules on 15 June 2020. The changes do not require
any action from the fund’s unit holders.
Enclosed are the new rules (in Finnish). The new rules are available also on www.seligson.fi (in Finnish).
Further information: Mari Rautanen, email: mari.rautanen@seligson.fi, phone: +358 (0)9 68178 224.
Seligson & Co Fund Management Company Plc
Ari Kaaro
Managing Director
email: ari.kaaro@seligson.fi
phone: +358 (0)9 68178 217
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SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS
ETF: SÄÄNTÖMUUTOS 3.8.2020
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
PÖRSSITIEDOTE 17.6.2020
SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄÄNTÖMUUTOS 3.8.2020
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n rahastokohtaiset säännöt muuttuvat 3.8.2020. Sääntöihin lisätään
Rahastoyhtiölle oikeus olla toimittamatta primäärimerkinnässä merkittyjä rahasto-osuuksia, mikäli merkintäyksikköä ei ole
kokonaisuudessaan toimitettu rahastolle.
Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 15.6.2020. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.
Säännöt ovat tämän tiedotteen liitteenä ja löytyvät internet-osoitteesta www.seligson.fi.
Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi, puh. +358 (0)9 68178 224.
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Ari Kaaro
toimitusjohtaja
email: ari.kaaro@seligson.fi
puh. +358 (0)9 68178 217
Liite
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SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ
Sijoitusrahasto Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF,
rahastokohtaiset säännöt
Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä (1 - 3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö
Oyj:n (Rahastoyhtiö) hallinnoimien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahasto noudattaa
toiminnassaan yhteisiä sääntöjä muilta osin kuin mitä sen rahastokohtaisissa säännöissä säädetään.

1 § Sijoitusrahaston nimi
Sijoitusrahaston nimi on Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF
(jäljempänä Rahasto). Rahaston nimi on ruotsiksi Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond
UCITS ETF ja englanniksi Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETF.
2 § Rahaston varojen sijoittaminen
Rahasto sijoittaa pääosin suomalaisiin osakkeisiin. Rahaston tarkoituksena on jäljitellä sijoitusrahastolaissa
tarkoitetulla tavalla OMX Helsinki 25 –indeksiä tai sitä vastaavaa osakeindeksiä, jonka koostumus on
Rahaston perustaksi riittävästi hajautettu ja joka lain tarkoittamalla tavalla kuvaa Rahaston
kohdemarkkinaa.
Indeksiseurannan lisäksi salkunhoidon tavoitteena on pitää rahaston kaupankäyntikustannukset alhaisina ja
likviditeetti hyvänä. Rahasto ei siten välttämättä omista täsmälleen indeksin sisältämiä arvopapereita, vaan
salkunhoidon tehostamiseksi voidaan käyttää johdannaisia ja mallintaa indeksin koostumusta. Rahasto voi
käyttää käteisvarojen hallintaan suoria korkosijoituksia, joita se voi tehdä rahamarkkinavälineisiin ja
talletuksiin.
Seuratessaan indeksiä rahasto voi poiketa yleisten sääntöjen kohdan 6.1. I mukaisista sijoitusrajoituksista
Sijoitusrahastolain mukaisesti. Rahaston varoista voidaan sijoittaa yli 10 % saman liikkeeseenlaskijan
arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin ja yli 5 %:n sijoitukset voivat ylittää 40 % rahastopääomasta,
mikäli indeksin koostumus tätä edellyttää.
Rahasto saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin yhteensä enintään
yhden viidesosan (20 %) varoistaan. Mikäli poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi on perusteltua,
tai jos kyseiset arvopaperit ovat määräävässä asemassa seurattavassa indeksissä, Rahasto saa sijoittaa
saman liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin yhteensä enintään 35 sadasosaa (35 %)
Rahaston varoista. Sijoittaminen tähän enimmäismäärään saakka on sallittu vain yhden liikkeeseenlaskijan
osalta.
Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen
6 §:ssä.

3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet

RAHASTO-OSUUDET, TOIMEKSIANNOT JA ARVONLASKENTA
Rahasto-osuus on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä tai muulla julkisen kaupankäynnin
edellytykset täyttävällä markkinapaikalla. Rahaston rahasto-osuudet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Rahaston osuusrekisteri ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä.
Rahastolla on ainoastaan kasvuosuuksia.
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Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus
Rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi ja lunastetaan Rahastoyhtiössä suomalaisina pörssipäivinä.
Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan
(primäärimerkintä /-lunastus). Rahastoyhtiön hallitus päättää kuinka monta rahasto-osuutta
Merkintäyksikkö vastaa.
Primäärimerkinnät ja –lunastukset tehdään Rahastoyhtiön hyväksymän
Merkintävälittäjän kautta. Tieto primäärimerkintöjä ja -lunastuksia vastaanottavista Merkintävälittäjistä on
saatavilla Rahastoyhtiöstä ja sen internetsivuilta.

Merkintäyksikkö
Merkintäyksikön arvo on yhtä suuri kuin sitä vastaavien rahasto-osuuksien arvo yhteensä.
Merkintäyksikön koostumus on seuraava:
- arvopaperit: kunkin Rahastoon kuuluvan arvopaperilajin suhteellisen painon mukainen määrä
arvopapereita pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun
- käteisosuus: Merkintäyksikköä vastaavien rahasto-osuuksien arvon ja Merkintäyksikköön kuuluvien
arvopaperien arvon erotus
Rahastoyhtiö vahvistaa Merkintäyksikön rahasto-osuuden arvonlaskennan yhteydessä. Vahvistettu
Merkintäyksikkö on voimassa seuraavaan päivään kello 15:00 saakka, mikäli Rahastoyhtiö ei
nimenomaisesti toisin ilmoita.

Primäärimerkintä ja -lunastus
Primäärimerkinnässä merkitsijä saa Rahastolta yhden (1) Merkintäyksikön arvoa tai Merkintäyksikön
monikerran arvoa vastaavan määrän rahasto-osuuksia ja Rahasto merkitsijältä Rahastoyhtiön
määrittelemän osakesalkun sekä käteisosuuden (Merkintäyksikkö).
Primäärilunastuksessa lunastaja saa Rahastolta yhden (1) Merkintäyksikön arvoa tai sen monikertaa
vastaavan osakesalkun ja käteisosuuden ja Rahasto lunastajalta Merkintäyksikköä tai sen monikertaa
vastaavan määrän rahasto-osuuksia.
Primäärimerkinnässä Rahasto-osuuksien merkitsijä merkitsee Merkintäyksikköä vastaavat rahasto-osuudet
Merkintäyksikön arvoon ja Rahasto ostaa Merkintäyksikköön kuuluvat osakkeet merkitsijältä.
Molemminpuoliset suoritukset tapahtuvat merkintää seuraavana pörssipäivänä ja suorituksessa merkitsijän
ja Rahaston vastakkaiset saatavat netotetaan. Kaupat toteutetaan julkisessa kaupankäynnissä tai muulla
Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla.
Merkintä tehdään toimittamalla merkintäilmoitus Merkintävälittäjälle ja Rahastoyhtiölle. Merkitsijää sitova
ilmoitus on tehtävä klo 15:00 mennessä. Mikäli merkintäilmoitus saapuu Rahastoyhtiöön klo 15:00
jälkeen, merkintä raukeaa. Merkintävälittäjä vastaa siitä, että Merkintäyksikköä tai sen monikertaa
vastaavat osakkeet ovat Merkintävälittäjän tai merkitsijän arvo-osuustilillä toimitettavissa Rahastolle ja
että käteisosuus on suoritettavissa Rahastolle. Merkinnän tekemisen edellytyksenä on, että
Merkintävälittäjä on toteuttanut rahastomerkintään kuuluvien osakkeiden kaupat ilmoituspäivänä klo 16:00
mennessä. Kauppojen selvitys tapahtuu kauppojen toteutusta seuraavana selvityspäivänä. Merkintävälittäjä
maksaa käteisosuuden Rahastolle viimeistään ilmoitusta seuraavana päivänä.
Rahasto toimittaa merkittyä Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaavan määrän rahasto-osuuksia
merkitsijälle merkintää seuraavana pörssipäivänä. Mikäli merkintään kuuluvien osakkeiden kauppojen
selvityksessä on toimitushäiriö tai merkinnän käteisosuus on toimittamatta, Rahastoyhtiöllä on oikeus olla
toimittamatta rahasto-osuuksia tai se voi kirjauttaa
rahasto-osuuksiin luovutusrajoituksen.
Luovutusrajoitus on voimassa siihen saakka, kunnes Merkintäyksikkö on kokonaisuudessaan Rahaston
hallussa. Luovutusrajoituksen kirjaamisesta aiheutuvat mahdolliset kulut maksaa Merkintävälittäjä.
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Merkintäilmoitus voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.
Primäärilunastuksessa Rahasto lunastaa Merkintäyksikköä vastaavat rahasto-osuudet Merkintäyksikön
arvoon ja lunastaja ostaa Merkintäyksikköön kuuluvat osakkeet Rahastolta. Molemminpuoliset suoritukset
tapahtuvat lunastusta seuraavana pörssipäivänä ja suorituksessa lunastajan ja Rahaston vastakkaiset
saatavat netotetaan. Kaupat toteutetaan julkisessa kaupankäynnissä tai muulla Rahastoyhtiön hyväksymällä
tavalla.
Lunastus tehdään toimittamalla lunastajaa sitova lunastusilmoitus Merkintävälittäjälle ja Rahastoyhtiölle.
Lunastusilmoitus on tehtävä klo 15:00 mennessä. Mikäli lunastusilmoitus saapuu Rahastoyhtiöön klo
15:00 jälkeen, lunastus raukeaa. Merkintävälittäjä vastaa siitä, että lunastettava määrä rahasto-osuuksia on
Merkintävälittäjän tai lunastajan arvo-osuustilillä toimitettavissa. Lunastuksen tekemisen edellytyksenä on,
että Merkintävälittäjä on toteuttanut Merkintäyksikköön tai sen monikertaan kuuluvien osakkeiden kaupat
ilmoituspäivänä klo 16:00 mennessä ja että lunastettavat rahasto-osuudet toimitetaan Rahastolle
viimeistään ilmoitusta seuraavana päivänä. Kauppojen selvitys tapahtuu kauppojen toteutusta seuraavana
selvityspäivänä.
Rahasto toimittaa lunastetun Merkintäyksikön tai sen monikerran kokonaisuudessaan lunastajalle
lunastusvaatimuksen tekemistä seuraavana pörssipäivänä varmistuttuaan siitä, että Merkintäyksikköä
vastaavat rahasto-osuudet on siirretty Rahastolle. Rahasto maksaa käteisosuuden Merkintävälittäjälle
viimeistään ilmoitusta seuraavana päivänä.
Mikäli lunastukseen tarvittavia arvopapereita ei ole tilapäisesti saatavilla, on Rahaston viipymättä
hankittava lunastukseen tarvittavat arvopaperit. Lunastajalle toimitetaan sen päivän Merkintäyksikköä
vastaavat osakkeet sekä käteisosuus, joka oli voimassa lunastuspyynnön esittämispäivänä, mikäli pyyntö
on tehty klo 15:00 mennessä.
Mikäli lunastettavat rahasto-osuudet eivät ole Rahaston hallinnassa lunastuspyyntöä seuraavana
pörssipäivänä, Rahastoyhtiöllä on oikeus peruuttaa lunastus. Merkintävälittäjä vastaa kuluista, jotka
Rahastolle tai Rahastoyhtiölle aiheutuvat rauenneesta lunastuksesta.
Lunastusvaatimus voidaan peruuttaa Rahastoyhtiön suostumuksella. Rahastoyhtiöllä on oikeus evätä
lunastusvaatimus perustellusta syystä.

Käteislunastus
Alle Merkintäyksikön suuruisen käteislunastuksen voi tehdä toimittamalla lunastajaa sitovan kirjallisen
lunastusilmoituksen Rahastoyhtiöön klo 15:00 mennessä. Lunastajan tulee huolehtia siitä, että lunastettavat
rahasto-osuudet ovat lunastajan arvo-osuustilillä mainittuun ajankohtaan mennessä ja että lunastajan arvoosuustilille kirjataan luovutusrajoitus Rahaston hyväksi.
Lunastushinta on rahasto-osuuden arvo lunastuspyyntöä seuraavana pörssipäivänä, vähennettynä
Rahastoyhtiön vahvistamalla lunastuspalkkiolla.
Mikäli rahasto-osuudet eivät ole Rahaston hallinnassa lunastuspyyntöä seuraavana pörssipäivänä, lunastus
raukeaa. Lunastaja vastaa kuluista, jotka Rahastolle tai Rahastoyhtiölle aiheutuvat rauenneesta
lunastuksesta.
Käteislunastusvaatimus voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.
Rahaston arvon laskeminen
Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin Helsingin Pörssi on avoinna.
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Rahasto-osuuden arvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.
Rahastoon kuuluvat
päätöskurssiin.

osakkeet

ja

osakesidonnaiset

arvopaperit

arvostetaan

arvonlaskentapäivän

Valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen Helsingin Pörssin sulkemisajankohtana
julkisen hinnanseurantajärjestelmän välityksellä saatavien kansainvälisten valuuttapankkien viimeisimpien
valuuttanoteerausten keskihintoja.

TUOTONJAKO
Rahastossa ei ole tuotto-osuuksia.

PALKKIOT
Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot
Rahastoyhtiö perii Merkintäyksiköillä tehtävästä merkinnästä ja lunastuksesta palkkion, jonka määrä on
Merkintäyksiköiden monikertojen lukumäärästä riippumatta enintään 1 000 euroa.
Lunastuspalkkio on käteislunastuksessa 2 % lunastuksen arvosta, kuitenkin vähintään 100 euroa.
Rahaston varoista maksettavat korvaukset
Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi olla enintään 0,18 % vuodessa
Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio sisältää myös säilytysyhteisölle maksettavan korvauksen.

