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SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ 
 
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto 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 ja tyyppi 
 
Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston 
nimi on ruotsiksi Placeringsfonden Seligson & Co Penningmarknadsfond ja englanniksi Seligson & Co Euro 
Money Market Fund.  
 
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 artiklan 3 kohdan 1 mukainen 
vaihtuvan nettoarvon eli vaihtuvan rahasto-osuuden arvon rahamarkkinarahasto. Se on rahastoluokaltaan 
asetuksen mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto ja sijoittaa pääosin suomalaisiin (yhteisön kotipaikka 
Suomessa tai suomalainen sivuliike) rahamarkkinainstrumentteihin ja talletuksiin. 
 
2 § Rahaston varojen sijoittaminen 
 
Rahasto sijoittaa pääosin rahamarkkinainstrumentteihin ja pankkitalletuksiin. Rahaston tavoitteena on 
säilyttää rahaston pääoma ja saada rahamarkkinatuottoa vastaava tuotto. On mahdollista, että Rahasto ei 
saavuta tavoitetta kaikissa markkinaolosuhteissa. 
 
Mikäli rahaston varoista vähintään 70 % on sijoitettuna suomalaisten luottolaitosten talletuksiin, voi 
yksittäisen vastapuolen (rahamarkkinainstrumentin liikkeeseenlaskija ja talletuksen vastaanottava 
luottolaitos) osuus olla enintään 20 % rahaston varallisuudesta. Muussa tapauksessa yksittäisen vastapuolen 
osuus voi olla enintään 15 % rahaston varallisuudesta. 
 
Rahasto ei sijoita johdannaisiin tai tee arvopapereiden lainaksi antamista tai lainaksi ottamista koskevia 
sopimuksia tai muita sopimuksia, jotka rasittaisivat rahamarkkinarahaston omaisuuseriä. Rahasto ei 
myöskään ota tai anna lainaksi käteisvaroja. Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. 
 
Rahastolla ei saa olla hallussaan yli 10 %:ia yhden yhteisön liikkeeseen laskemista 
rahamarkkinainstrumenteista. Tätä rajaa ei sovelleta sellaisten rahamarkkinainstrumenttien hallussapitoon, 
joiden liikkeeseenlaskijana on kohdassa 1.1 e) mainittu liikkeeseenlaskija. 
 
1. Sijoituskohteita koskevat rajoitukset   
 
1.1 Rahamarkkinainstrumentit. Sijoituskohteena voivat olla Rahastoyhtiön rahastojen yhteisten sääntöjen 

kohtien I1 tai I2 mukaiset korkoinstrumentit seuraavin edellytyksin: 
 

a) Instrumentin lailliseen lunastuspäivään jäljellä oleva maturiteetti on enintään kaksi vuotta, edellyttäen että 
seuraavaan korontarkistuspäivään on jäljellä enintään 397 päivää.  
 
Rahasto ei saa harjoittaa lyhyeksimyyntiä tai sijoittaa osakkeisiin tai hyödykkeisiin suoraan tai epäsuorasti. 
 

b) Liikkeeseenlaskija ja sijoituskohteena oleva instrumentti on saanut myönteisen arvion Rahastoyhtiön sisäisessä 
luottolaadun arvioinnissa.   
 

c) Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman yhteisön liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin.  
 

d) Saman liikkeeseenlaskijan korkoinstrumentteja, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista, saa olla enintään 40 % 
Rahaston varoista. 

 
e) Rahaston kaikki varat voidaan sijoittaa korkoinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijana tai takaajana ovat 

erikseen tai yhdessä unioni, jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja paikallisviranomaiset tai niiden keskuspankit, 
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Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki, Euroopan investointirahasto, Euroopan vakausmekanismi, 
Euroopan rahoitusvakausväline, kolmannen maan keskusviranomainen tai keskuspankki, Kansainvälinen 
valuuttarahasto, Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki, Euroopan neuvoston kehityspankki, Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankki, Kansainvälinen järjestelypankki tai muu asiaankuuluva kansainvälinen 
rahoituslaitos tai rahoitusalan organisaatio, johon yksi tai useampi jäsenvaltio kuuluu. Kyseisten sijoitusten tulee 
olla peräisin ainakin kuudesta liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskusta eikä saman liikkeeseenlaskun 
rahamarkkinainstrumentteihin saa sijoittaa yli 30 % Rahaston varoista. 

 
1.2 Talletukset. Rahasto voi sijoittaa Rahastojen yhteisten sääntöjen kohdan VI mukaisiin talletuksiin. 
 

Luottolaitoksen sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan Unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa, joka täyttää 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 107 kohdan 4 vaatimukset.  
 
Mikäli rahaston varoista vähintään 70 % on sijoitettuna suomalaisten luottolaitosten talletuksiin, voi yksittäisen 
luottolaitoksen talletus vastata enintään 15 % rahaston varallisuudesta. 
 
Muussa tapauksessa rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman luottolaitoksen talletuksiin. 
 

1.3 Muiden rahamarkkinarahastojen osuudet. Rahasto voi sijoittaa muiden rahamarkkinarahastojen osuuksiin 
seuraavin edellytyksin: 

 
a) Kohteena oleva rahamarkkinarahasto on saanut toimiluvan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

2017/1131 nojalla ja on asetuksen mukainen lyhyt rahamarkkinarahasto tai tavanomainen rahamarkkinarahasto. 
 
b) Kohteena oleva rahamarkkinarahasto voi sääntöjensä tai perustamisasiakirjojensa mukaan sijoittaa enintään 10 % 

varoistaan muiden rahamarkkinarahastojen osuuksiin. 
 
c) Kohteena olevalla rahamarkkinarahastolla ei ole osuuksia hankkivassa rahamarkkinarahastossa eikä se saa 

sijoittaa hankkivaan rahamarkkinarahastoon sijoitusaikana. 
 

d) Yhden kohteena olevan rahamarkkinarahaston osuuksia saa olla enintään 5 % Rahaston varoista. 
 
e) Muiden rahamarkkinarahastojen osuuksia saa olla yhteensä enintään 10 % Rahaston varoista. 

 
f) Rahasto voi sijoittaa varojaan Rahastoyhtiön hallinnoimien rahamarkkinarahastojen osuuksiin. Rahastoyhtiön 

hallinnoimien rahamarkkinarahastojen osalta ei peritä Rahastoyhtiölle maksettavia merkintä- eikä 
lunastuspalkkiota. 
 
 

2. Muut sijoitussalkkua koskevat vaatimukset  
 
Rahaston (tavanomainen rahamarkkinarahasto) sijoitussalkun osalta noudatetaan seuraavia vaatimuksia: 
 
a) sijoitussalkun painotettu keskimääräinen maturiteetti on enintään 6 kuukautta;  
b) sijoitussalkun painotettu keskimääräinen elinaika on enintään 12 kuukautta;  
c) vähintään 7,5 % Rahaston varoista on oltava päivän kuluessa erääntyviä omaisuuseriä tai käteisvaroja, 
jotka voidaan nostaa yhden työpäivän ennakkoilmoituksella; 
d) vähintään 15 % Rahaston varoista on oltava viikon kuluessa erääntyviä omaisuuseriä tai käteisvaroja, jotka 
voidaan nostaa viiden työpäivän ennakkoilmoituksella; 
e) rahamarkkinainstrumentit voidaan sisällyttää kohdassa d) mainittuihin viikon kuluessa erääntyviin 
omaisuuseriin siten, että niiden osuus on enintään 7,5 % Rahaston varoista edellyttäen, että ne voidaan 
lunastaa ja selvittää viiden työpäivän kuluessa.  
 
Kun lasketaan arvopapereiden painotettua keskimääräistä elinaikaa (kohta b), maturiteettilaskelma perustuu 
jäljellä olevaan maturiteettiin instrumenttien lailliseen lunastuspäivään saakka.  
 
Jos sijoitussalkkua koskevat vaatimukset ylittyvät Rahastosta riippumattomista syistä tai merkintä- tai 
lunastusoikeuksien käyttämisen takia, ensisijaisena tavoitteena on tilanteen korjaaminen osuudenomistajien 
edut huomioon ottavalla tavalla.  
 
Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 
§:ssä. 
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3. Luottolaadun arviointi  
 
Rahastoyhtiö tekee rahaston sijoituskohteena olevien rahamarkkinainstrumenttien sisäisen luottolaadun 
arvioinnin. Arvioinnissa huomioidaan instrumentin liikkeeseenlaskijan sekä itse instrumentin ominaisuudet. 
Arvioinnissa käytetään laadukkaita, ajantasaisia ja luotettavista lähteistä peräisin olevia tietoja. 
Arviointimenettelyssä noudatettavat periaatteet ja huomioitavat tekijät kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä. 
 
 
3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet 
 
 
RAHASTO-OSUUDET, TOIMEKSIANNOT JA ARVONLASKENTA 
 
Merkintöjen ja lunastusten aikaraja 
Merkintäpäivä (T) on se päivä, jonka arvoon merkintä vahvistetaan.  
 
Merkinnän vahvistumisen edellytyksenä on merkintämaksun vastaanotto Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla 
merkintäpäivänä ennen kello 14:30. Kello 14:30 jälkeen rahaston merkintätilille tulleiden merkintämaksujen 
merkintäpäivä on edellä määriteltyä merkintäpäivää seuraava pankkipäivä. 
 
Lunastuspäivä (T) on se päivä, jonka arvoon lunastus vahvistetaan, jos toimeksianto on vastaanotettu 
Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla kyseisenä päivänä ennen kello 11:00. Kello 11:00 jälkeen 
vastaanotettujen lunastusten lunastuspäivä on edellä määriteltyä lunastuspäivää seuraava pankkipäivä.  
 
Rahaston arvon laskeminen 
Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta on kello 14:30.  
 
 
PALKKIOT 
 
Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot 
Rahastoyhtiö ei peri erillistä Rahastoyhtiölle tilitettävää merkintä- tai lunastuspalkkiota. 
 
Rahaston varoista maksettavat korvaukset 
Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi olla enintään 0,22 % vuodessa Rahaston 
arvosta.  
 
Säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säilytysyhteisönä toimimisesta sekä Säilytysyhteisölle ja 
mahdollisille alisäilyttäjille Rahaston varojen säilyttämisestä maksettavat palkkiot maksetaan Rahaston 
varoista. 
 
Julkaistavista rahasto-osuuden arvoista on vähennetty edellä mainitut palkkiot tai arviot niistä. 
 
 
SÄILYTYSYHTEISÖ 
 
Rahaston säilytysyhteisö on OP Yrityspankki Oyj. 
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