INVESTORS NORDIC SMALL CAP
SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
markkinapaikalla. Markkinapaikan sijaintia ei ole
rajoitettu
maantieteellisesti.
Lista
kulloinkin
käytettävissä
olevista
markkinapaikoista
on
saatavissa Rahastoyhtiöstä.

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt
26.8.2020. Säännöt ovat voimassa 28.10.2020
alkaen.

1 § Sijoitusrahasto
Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Investors
Nordic Small cap, ruotsiksi Placeringsfonden Investors
Nordic Small Cap ja englanniksi Mutual Fund Investors
Nordic Small Cap (jäljempänä Rahasto).

2) Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että
talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on
nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään
12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka
on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20
prosenttia saman luottolaitoksen vastaan- ottamiin
talletuksiin.

2 § Rahastoyhtiö
Rahastoa hallinnoi Investors House Rahastot Oy
(jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa
omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta
Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää
Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.
3 § Asiamiehen käyttäminen
Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten
tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin
Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.
4 § Säilytysyhteisö
Rahaston säilytysyhteisö on Danske Bank
(jäljempänä Säilytysyhteisö).

Oyj

5 § Rahaston varojen sijoittaminen
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa
pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu
hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston
sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat
sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin
hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit.
Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja
keskisuurten
korkean
osinkotuoton
omaavien
pohjoismaisten yritysten osakkeisiin.
Yritysten suuruus mitataan pörssiarvolla. Rahasto
sijoittaa varansa siten, että rahaston sijoitusten
suhteellisilla osuuksilla painotettuna kohdeyhtiöiden
markkina-arvojen keskiarvo on alle 5 miljardia euroa.
Rahaston varat voidaan sijoittaa:
1) Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin,
kuten vaihtovelkakirjalainoihin ja merkintäoikeuksiin,
jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään
kauppaa
muulla
säännellyllä,
säännöllisesti
toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella
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3) Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa
on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin
kohteeksi
edellä
kohdassa
1
tarkoitetulla
markkinapaikalla yhden vuoden kuluessa niiden
liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi
kaikella toden näköisyydellä alkaa viimeistään
sanotun ajan kuluttua.
4) Valuutta- ja valuuttakurssijohdannaisia voidaan
käyttää ainoastaan valuuttakurssien vaihtelulta
suojautumiseen ja ainoastaan niissä valuutoissa,
joissa Rahastolla on sijoituksia.
Johdannaisiin sidottujen preemioiden markkina- arvo
voi yhteensä olla korkeintaan 20 prosenttia Rahaston
varoista
ja
johdannaissopimusten
ja
takaisinostosopimusten
vakuudeksi
voi
olla
sitoutuneena yhteensä korkeintaan 20 prosenttia
Rahaston varoista.
Tehokkaan
omaisuudenhoidon
edistämiseksi
Rahaston
arvopapereista
voidaan
tehdä
lainaussopimuksia ja takaisinostosopimuksia, jotka
selvitetään laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai
optioyhteisössä taikka vastaavassa ulkomaisessa
yhteisössä. Selvitys voi tapahtua edellä kuvatun
sijaan myös muualla siten, että sopimusten
vastapuolena on laissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä
ja sopimusten ehdot ovat markkinoille tavanomaiset
ja yleisesti tunnetut. Lainaussopimusten yhteismäärä
ei
saa
ylittää
25
prosenttia
Rahaston
arvopaperisijoitusten
yhteenlasketusta
arvosta.
Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan
irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan
saada välittömästi vaadittaessa takaisin.
5) Muihin kuin edellä kohdissa 1 ja 3 tarkoitettuihin
arvopapereihin enintään 10 prosenttia Rahaston
varoista.
Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10
prosenttia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin,
mutta kuitenkin yhteensä enintään 20 prosenttia
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saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, kyseisen
yhteisön vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin
vakioimattomiin
johdannaissopimuksiin,
joista
Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva
vastapuoliriski.
Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 5 prosenttia Rahaston
varoista, saa olla enintään 40 prosenttia Rahaston
varoista. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin, joissa
vastapuolena on luottolaitos, jonka kotipaikka on
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Rahastolla
käteisvarat.

on

oltava

toiminnan

pankkipäivänä.
merkinnän ja

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa,
minkä rahasto-osuussarjan osuuksia merkitään sekä
koskeeko merkintä kasvu- vai tuotto-osuuksia. Mikäli
merkitsijä ei ole merkintää tehdessään ilmoittanut
koskeeko merkintä kasvu- vai tuotto-osuuksia,
merkitään hänelle kasvuosuuksia. Osuudenomistajaa
sitova ilmoitus merkinnästä tapahtuu maksamalla
merkintämaksu kyseistä rahastoa ja osuuslajia
koskevalle pankkitilille.

edellyttämät

Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen
tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa
määrän, joka vastaa enintään 10 prosenttia Rahaston
varoista. Tässä tarkoitettujen luottojen määrä saa
kuitenkin yhteensä olla enintään 10 prosenttia
Rahaston varoista. Finanssivalvonta voi antaa
tarkempia määräyksiä luotonotosta.
6 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet
Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista
rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien
omistusten siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa
murto-osiin.
Yksi
rahasto-osuus
muodostuu
kymmenestätuhannesta yhtä suuresta murto-osasta.
Rahastoyhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti
rahastossa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia.
Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän
suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista
ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien
suhteelliset arvot.
Rahastoyhtiö voi antaa rahasto-osuudenomistajan
pyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voi
koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia ja
se voidaan
antaa vain
nimetylle
rahastoosuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus
veloittaa
rahasto-osuudenomistajalta
kulloinkin
voimassa olevissa rahastoesitteissä ilmoitettu palkkio
osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.
7 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja
vaihto
Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä
Rahastoyhtiössä sekä muissa Rahastoyhtiön
hallituksen päättämissä merkintäpaikoissa. Tiedot
rahasto-osuuksien
arvoista
(merkintäja
lunastushinnoista)
ovat
yleisön
saatavissa
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Merkinnän edellytyksenä on, että Rahastoyhtiölle on
toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä
ja tämän henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus
hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä taikka
lykätä sen toteuttamista, ellei sille ole toimitettu näitä
tietoja.
Merkintäpäivä
on
se
pankkipäivä,
jolloin
merkintäsumma on Rahastoyhtiön käytettävissä
viimeistään kello 12.00 Suomen aikaa. Merkintähinta
on merkintäpäivälle laskettu rahasto-osuuden arvo.
Kello 12.00 jälkeen Suomen aikaa Rahastoyhtiön
käytettäväksi
saapuneen
merkintäsumman
perusteella
merkintä
tehdään
seuraavana
pankkipäivänä.
Merkittävien rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan
jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty
merkintäsumma rahasto-osuuden arvolla. Mikäli
merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma ei ole
tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan
arvolla, pyöristetään rahasto-osuuksien lukumäärä
alaspäin lähimpään rahasto-osuuden murto-osaan ja
erotus lisätään rahastopääomaan.
Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla toimeksianto
sekä
luovuttamalla
mahdollinen osuustodistus
Rahastoyhtiölle. Mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse
lunastusta varten myydä sijoituskohteita, toteutetaan
viimeistään
kello
12.00
Suomen
aikaa
Rahastoyhtiössä
vastaanotettu
ja
rekisteröity
lunastusvaatimus siihen rahasto-osuuden arvoon, joka
lasketaan Rahastoyhtiössä samalle pankkipäivälle.
Kello 12.00 jälkeen Suomen aikaa Rahastoyhtiössä
vastaanotettu
ja
rekisteröity
lunastusvaatimus
toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavalle
pankkipäivälle.
Lunastamisen
tulee
tapahtua
välittömästi
Rahaston
varoista.
Mikäli
varat
lunastamiseen
on
hankittava
myymällä
sijoituskohteita, myynnin tulee tapahtua ilman
aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden
viikon kuluttua siitä, kun lunastusta vaadittiin
Rahastoyhtiöltä. Tällöin lunastus toteutetaan sille
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päivälle laskettuun rahasto-osuuden arvoon, jona
rahat sijoituskohteiden myynnistä on saatu.
Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan
edellä mainitun määräajan ylittämiseen.

rahastoesitteissä.

Lunastuksesta
saatavat
varat
vähennettynä
mahdollisella lunastuspalkkiolla maksetaan rahastoosuudenomistajan
pankkitilille
lunastuksen
toteuttamispäivää seuraavana pankkipäivänä.

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan
hallinnointipalkkion,
joka
vaihtelee
rahastoosuussarjoittain ja on enintään 3 prosenttia vuodessa
laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä
lasketaan päivittäin ja vähennetään Rahaston
velkana
Rahastoyhtiölle
Rahaston
arvoa
laskettaessa. Rahastoyhtiö
veloittaa
palkkion
kuukausittain jälkikäteen. Rahastoyhtiön hallitus
päättää
kulloinkin
voimassa
olevan
hallinnointipalkkion
suuruuden
rahastoosuussarjoittain. Tieto kulloinkin sovellettavista
hallinnointipalkkiosta on kulloinkin voimassa olevissa
rahastoesitteissä.
Hallinnointipalkkio
sisältää
säilytyspalkkion Säilytysyhteisölle ja korvaukset 3 §:n
mukaisille asiamiehille.

Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain rahastoyhtiön
suostumuksella.
Jos rahasto-osuudenomistaja vaihtaa rahastoosuuksia
Rahastoyhtiön
hallinnoiman
toisen
samanaikaisesti
merkittävissä
olevan,
samoja
merkintä- ja lunastuskäytäntöjä noudattavan, rahaston
rahasto-osuuksiin,
katsotaan
lunastusja
merkintäpäiväksi
se
pankkipäivä,
jona
vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity
Rahastoyhtiössä viimeistään kello 12.00 Suomen
aikaa. Edellytyksenä tälle on lisäksi se, että
rahastossa, josta vaihto toiseen rahastoon tehdään, on
vaihtoon tarvittavat käteisvarat. Muissa tapauksissa
vaihto toiseen Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon
toteutetaan ajallisestikin kuten normaali omistetun
rahaston rahasto-osuuksien lunastus ja toisen
rahaston rahasto-osuuksien merkintä.
8 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen
Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää osuuksien
lunastukset ja/tai merkinnät, jos markkina- paikka, jota
voidaan Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen
pitää päämarkkinapaikkana, on muusta kuin ennalta
arvattavasta syystä suljettu tai kaupankäyntiä on
sanotulla markkinalla rajoitettu tai markkinalla ei ole
saatavissa
luotettavaa
markkinatai
hintainformaatiota tai kun rahasto- osuudenomistajien
etu sitä muutoin vaatii.
9 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot
Rahastoyhtiö
vähentää
rahasto-osuuksien
merkinnästä palkkiona enintään 2 prosenttia
sijoitussummasta ja lunastuksesta enintään 3
prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Yhtä merkintätai lunastustapahtumaa kohden peritään kuitenkin
vähintään
kulloinkin
voimassa
olevissa
rahastoesitteissä
määritelty
vähimmäispalkkio.
Rekisteröitäessä rahasto-osuuden siirto omistajalta
toiselle peritään rekisteröinnistä rekisteröintipalkkio.
Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintä-, lunastus- ja
vaihtopalkkioiden määrät sekä omistusoikeuden
rekisteröintipalkkion suuruuden. Tarkemmat tiedot
palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa
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10 §
Rahaston
korvaukset

varoista

maksettavat

11 § Rahaston arvon laskeminen
Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston
varoista Rahastoa koskevat velat. Rahaston arvo
ilmoitetaan euroina.
Rahaston sijoituskohteet arvostetaan voimassaolevaan
markkina-arvoon.
Osakkeiden,
osakesidonnaisten
arvopapereiden
ja
johdannaissopimusten
osalta
markkina-arvolla
tarkoitetaan julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä
vallitsevaa
virallista
päätöskurssia
(kaupankäyntikurssia).
Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan
sopimusten
kohteena
olevien
arvopapereiden
arvostuspäivän markkina-arvon perusteella. Jos
sijoituskohteelle ei ole saatavissa luotettavaa
markkina-arvoa, se arvostetaan Rahastoyhtiön
hallituksen päättämien objektiivisten kriteerien
mukaisesti.
Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille
kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen määrää- min
tavoin.
Rahaston
valuuttamääräisten
sijoitusten
arvot
muutetaan
euromääräisiksi
EKP:n
kyseiselle
valuutalle Rahaston arvostuspäivänä ilmoittaman
virallisen kurssinoteerauksen mukaan.
12 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen
Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuksien arvot kunakin
sellaisena päivänä, jona talletuspankit ovat yleisesti
Suomessa avoinna. Rahasto-osuuksien arvot ovat
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saatavissa Rahastoyhtiöstä sekä Rahastoyhtiön
Internet-sivuilta.
Rahasto-osuuden arvo on edellisessä kohdassa
kuvatulla tavalla laskettu Rahaston arvo jaettuna
liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä,
kuitenkin niin, että tuotto-osuuksien arvossa otetaan
huomioon niille jaettu tuotto. Rahasto-osuuden arvo
ilmoitetaan euroina.
13 § Rahaston tuotonjako
Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuottoosuuksien omistajille jaettavan vuotuisen tuoton
määrästä. Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen. Tuottoosuuksille maksettu tuotto vähennetään tuottoosuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta.
Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, eikä niiden arvo
muutu tuotto-osuuksille jaettavan tuoton seurauksena.
Tuotto maksetaan tuotto-osuuksien omistajalle, joka
on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin
Rahastoyhtiön
varsinaisen
yhtiökokouksen
määräämänä päivänä (täsmäytyspäivä). Tuotto
maksetaan rahasto-osuudenomistajan osoittamalle
pankkitilille
yhtiökokouksen
määräämänä
maksupäivänä, joka on viimeistään 2 viikon kuluttua
täsmäytyspäivästä. Mikäli tuotto-osuudenomistaja ei
ole ilmoittanut Rahastoyhtiölle pankkitiliä, jolle tuotto
voidaan maksaa, siirretään tuotto, jota ei ole nostettu
viiden vuoden kuluessa sen maksupäivästä lukien,
takaisin Rahaston omaisuuteen.
14 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikaudet
Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
15 § Rahasto-osuudenomistajien kokous
Rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun
Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta
taikka jos tilintarkastaja, Rahastoyhtiön hallituksen
riippumaton jäsen tai rahasto-osuudenomistajat, joilla
yhteensä on vähintään viisi prosenttia kaikista
liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti
Rahastoyhtiöltä
vaativat
ilmoittamansa
asian
käsittelyä varten.
Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle
Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen lähetetään
osuudenomistajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta
postitse
tai
osuudenomistajien
suostumuksella sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti kutsu
voidaan julkaista vähintään yhdessä Suomessa
ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä
aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
Rahasto-osuudenomistajan
on,
saadakseen osallistua rahasto-osuudenomistajien
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kokoukseen,
ilmoittauduttava
mainitulla tavalla viimeistään
päivänä.

kokouskutsussa
siinä mainittuna

Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa
tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa
yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko
omistus Rahastossa on alle yhden kokonaisen
rahasto-osuuden, on rahasto-osuudenomistajalla
rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yksi ääni.
Kokousasiat
ratkaistaan
yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta vaaleja, joissa
valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa arpa.
Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää
rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia
oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on
rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut
saantonsa
ja
esittänyt
siitä
selvityksen.
Osallistumisoikeus
rahasto-osuudenomistajien
kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy
kymmenen päivää ennen rahasto-osuudenomistajien
kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.
16 § Rahastoesite, avaintietoesite,
vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset
Rahastoyhtiö pitää yllä Rahastosta rahastoesitettä ja
avaintietoesitettä, jotka sisältävät sääntelyssä edellytetyt
tiedot. Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset on
julkistettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä ja Rahaston puolivuotiskatsaus kahden
kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä.
Rahaston säännöt, rahastoesite, avaintietoesite ja
puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön
vuosikertomus
ovat
yleisön
saatavissa
Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina.
17 § Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston
sääntöjen
muuttamisesta
päättää
Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutokselle on haettava
Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen
muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun
Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja
muutokset on saatettu rahasto-osuudenomistajien
tietoon, jollei Finanssivalvonta toisin määrää.
Muutosten
katsotaan
tulleen
rahastoosuudenomistajien tietoon viidentenä päivänä siitä, kun
ilmoitus on postitettu rahasto-osuudenomistajille tai
sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu Suomessa
ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai
lähetetty
rahasto-osuudenomistajalle
tämän
suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä
viestintä käyttäen. Sääntömuutoksen tultua voimaan,
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se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia. Muut
kuin
edellä
mainitut
ilmoitukset
rahastoosuudenomistajille saatetaan heidän tietoonsa edellä
sääntömuutostiedottamisesta esitetyin tavoin.
18 § Tietojen luovuttaminen
Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahastoosuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön mukaisesti.
19 § Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan
Suomen lakia.
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