
 

OBSIDO RAHASTOYHTIÖN HOITAMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN 

SÄÄNTÖMUUTOKSET 
 
Obsido pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa asiakkaidensa ja sijoitusrahastojensa 

osuudenomistajien hyväksi. Osana kehitysprosessia Finanssivalvonta on vahvistanut Obsido 

Rebalanced 50-, Obsido Rebalanced 50 SEK-, Obsido Rebalanced 85- ja Obsido Global Covered 

-sijoitusrahastojen sääntömuutokset 6.11.2019.  Muutokset ovat osuudenomistajien edun 

mukaisia, koska niiden seurauksena rahastojen juoksevat kulut tulevat hieman laskemaan.  

 

Yksi tärkeimmistä sääntömuutoksista koskee merkintöjen ja lunastusten hyväksymisen 

kellonajan siirtymistä myöhemmäksi eli kello 10:stä kello 17:ään. Tämä lisää joustavuutta 

sijoitusten tekemiseen.  

 

Muut sääntömuutokset koskevat osuudenomistajien kokouksen järjestämistä ja menettelyä 

osuudenomistajien kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi rahastojen sääntöihin on tehty 

tarkennuksia rahaston kokonaisposition määrittämisen rajoista, menettelystä merkintöjen 

hyväksymisen keskeyttämisestä ja menettelystä sääntömuutosten tiedottamisesta. 

 

Muutokset ja edellä mainitut edut tulevat voimaan 1.1.2020 eivätkä vaadi rahastojen 

osuudenomistajilta toimenpiteitä. 

 

Rahastojen nykyisen säilytysyhteisön Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen 

sivukonttoritoiminnan, tilalle tulee Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Rahastojen 

salkunhoitajana toimii edelleen Obsido Oy.  

 

Rahastojen suomenkieliset säännöt ovat jo saatavilla osoitteesta www.obsido.fi ja Obsido 

Rahastoyhtiö Oy:n toimipisteistä. Avaintietoesite ja rahastoesite sekä lisätietoa rahaston 

sääntömuutoksista ovat saatavilla vastaavasti 23.12.2019 mennessä.  

 

Olettehan meihin yhteydessä, mikäli sääntömuutoksista herää mitä tahansa kysymyksiä. 

 

 

Tampere 28.11.2019 

 

Obsido Rahastoyhtiö Oy 

  

http://www.obsido.fi/
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