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SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 EXCHANGE TRADED FUND UCITS ETF: CHANGE OF THE RULES OF THE FUND 1.12.2020 

The fund rules of Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETF will change on 1 December 2020. 

After the change the fund will have its own rules and will not adhere to the common rules of the funds managed by Seligson & Co Fund 
Management Plc. 

As a result, the fund-specific rules have been supplemented, where applicable to the exchange traded fund, in accordance with 
simultaneous changes to the common rules managed by the Seligson & Co Fund Management Company. Amendments to the Fund's 
rules that are in line with the common rules include: 

• Examples of situations in which the Management Company may redeem fund units on its own initiative have been added (Section 6). 
• The conditions for the suspension of subscriptions and redemptions have been clarified (Section 8). 
• The sections on calculating the value of the fund have been clarified (Section 9). 

In addition, there are other changes of technical nature. 

The changes do not affect the fund's investment policy, risk profile, fees nor fund classification. 

The Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has approved the changes in the rules on 29 October 2020. The changes do not 
require any action from the fund’s unit holders. Enclosed are the new rules (in Finnish). The new rules and a more detailed notice of 
changes to the common 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 1.12.2020 

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 
PÖRSSITIEDOTE 30.10.2020 

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄÄNTÖMUUTOS 1.12.2020 

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n säännöt muuttuvat 1.12.2020. 

Jatkossa Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:llä on omat säännöt eikä se noudata Seligson & Co 
Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteisiä sääntöjä. Tämän johdosta sijoitusrahaston rahastokohtaisia sääntöjä on 
täydennetty pörssinoteeratulle rahastolle soveltuvin osin ja muutokset ovat linjassa Rahastoyhtiön hallinnoimien yhteisten sääntöjen 
samanaikaisten muutosten kanssa. 

Esimerkkejä muutoksista, jotka on tehty rahaston sääntöihin ja jotka ovat vastaavia yhteisten sääntöjen muutosten kanssa: 

• Lisätty esimerkkejä tilanteista, joissa Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa rahasto-osuuksia (6 §). 
• Täsmennetty merkintöjen ja lunastusten keskeyttämistä koskevia ehtoja (8 §). 
• Täsmennetty rahaston arvon laskemista koskevia kohtia (9 §). 

Lisäksi sääntöihin on tehty muita teknisluontoisia muutoksia. 

Muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan, riskiprofiiliin, palkkioihin tai rahastotyyppiin. 

Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 29.10.2020. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Säännöt ovat 



  

tämän tiedotteen liitteenä. Ne sekä tarkempi tiedote yhteisten sääntöjen muutoksista löytyy 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 
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