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Tiedote osuudenomistajille 

Obsido Rahastoyhtiö Oy on päättänyt sulautumisesta, jossa Sijoitusrahasto 

Obsido Global Covered (Sulautuva rahasto) sulautuu Sijoitusrahasto 

Obsido Rebalanced 85 -nimiseen rahastoon (Vastaanottava rahasto). 

Finanssivalvonta on 24.2.2020 myöntänyt täytäntöönpanoluvan 

sulautumiselle. 

Sulautuva rahasto Vastaanottava rahasto 

Obsido Global Covered A2 (FI4000348677) Obsido Rebalanced 85 A2 (FI4000306626) 

Obsido Global Covered A3  (FI4000348685) Obsido Rebalanced 85 A3 (FI4000306634) 

Obsido Global Covered A4  (FI4000359849) Obsido Rebalanced 85 A4 (FI4000306642) 

Sulautuminen tapahtuu 4.5.2020, jolloin Sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat ja 

velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle rahastolle. Sulautumisen 

hyväksyminen ja sulautumisvastikkeena saatavien Obsido Rebalanced 85 -rahaston 

osuuksien vastaanottaminen eivät edellytä osuudenomistajilta erillisiä 

toimenpiteitä. Kaupankäynti Obsido Global Covered -rahaston osuuksilla loppuu 

30.4.2020 klo 17.00 (Suomen aikaa). 

Sulautumisen täytäntöönpanon syyt 

Sulautumisen syinä ovat Sulautuvan rahaston suhteellisen pieni koko ja Sulautuvan 

rahasto tuottoriskiprofiilin samankaltaisuus Vastaanottavan rahaston kanssa. 

Sulautumisen tarkoituksena on selkeyttää Obsido Rahastoyhtiö Oy:n rahastovalikoimaa 

sekä tehostaa salkunhoitotoimintoa ja hallintoon kuuluvia tukitoimia. 

Sulautumiseen osallistuvat sijoitusrahastot sijoittavat varansa globaalisti ns. 

indeksirahastoihin. Sulautuva rahasto sijoittaa ensisijaisesti vain osakkeisiin ja on sen 

lisäksi suojannut salkkuaan indeksijohdannaisilla. Sulautuvan rahaston tuottokehitys 

on ollut hyvin samankaltainen (-28,88% viimeiset 12 kk 20.3.2020) kuin vastaanottavan 

rahaston (-27,71% viimeiset 12 kk 20.3.2020). Sulautuvan rahaston pienen pääoman 

hoidosta aiheutuu suhteellisesti suuremmat kiinteät kaupankäyntikustannukset kuin 

suuremman varallisuuden hoidosta, joten erityisesti johdannaisstrategian 

toteuttaminen on osoittautunut haastavaksi rahaston koon takia. 
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Vastaanottava rahasto  sijoittaa varansa globaalisti osake- ja korkomarkkinoille 85/15 

strategialla, ja osakesijoitusten osuus rahaston sijoituksista 20.3.2020 oli 88,47 %. 

Rahaston koko on selvästi suurempi (n. 23,6m€ 20.3.2020) kuin Sulautuvan rahaston, 

joten yhdessä rahastojen kustannustehokkuus kaupankäyntikustannuksissa on jo 

erittäin hyvä. 

Rahastojen synteettinen riski-tuottoindikaattori on molemmilla sama eli 5. 

Sulautuvan rahaston kiinteä vuosittainen hallinnointipalkkio (1,1 % p.a. sarja A2) on 

hieman korkeampi kuin Vastaanottavalla rahastolla (1,0 % p.a. sarja A2), jolloin 

sulautumisvastikkeen hyväksyvältä asiakkaalta perittävä hallinnointipalkkio laskee 0,1 

prosenttiyksikköä vuositasolla. 

Tiedot sulautumiseen osallistuvista rahastoista per 20.3.2020 

Rahasto 

Tuotto 

12 kk 

(%) 

Tuotto 

2v. (%) 

p.a. 

Hallinnointi 

palkkio 

(% p.a.) 

Pääoma 

(milj. €) 

Riskiluokka 

(1-7) 

Obsido 

Global 

Covered 

-28,88 

 

n.a. 1,1 2,8 5 

Obsido 

Rebalanced 

85 

-27,71 

 

-4,71% 1,0 23,6 5 

Tarkempien tietojen saamiseksi pyydämme tutustumaan Vastaanottavan rahaston 

Obsido Rebalanced 85 avaintietoesitteeseen. 

Sulautumisen täytäntöönpanon seuraukset 

Obsido Global Covered -sijoitusrahaston (Sulautuva rahasto) 

osuudenomistajat 

Sijoitusrahastolain perusteella Sulautuvan rahaston osuudenomistajasta tulee 

sulautumispäivänä Vastaanottavan rahaston osuudenomistaja, mikäli osuudenomistaja 

ei ennen sulautumisen täytäntöönpanoa lunasta rahasto-osuuksiaan tai vaihda niitä 

toisen Obsido Rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksiin. 

Sulautumisen hyväksyvien osuudenomistajien omistukset muunnetaan Rahastoyhtiön 

toimesta sulautumispäivälle laskettavien rahasto-osuuksien arvojen suhteessa 

rahamäärältään vastaavansuuruisiksi omistuksiksi Vastaanottavassa rahastossa. 

Osuudenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Obsido Rebalanced 85 -rahaston 
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osuuksia vastaavasta osuussarjasta, jota he omistavat Global Covered -rahastossa. A2 

sarjan osuudenomistajat saavat A2 sarjan osuuksia, A3 sarjan omistajat A3 sarjan 

osuuksia ja A4 sarjan omistajat A4 sarjan osuuksia 

Osuudenomistajan oikeudet Vastaanottavassa rahastossa alkavat, kun 

sulautumisvastikkeena saadut rahasto-osuudet on merkitty rahastoyhtiön 

ylläpitämään osuusrekisteriin. Sulautumisvastikkeena saatavien rahasto-osuuksien 

tekninen rekisterimerkintä suoritetaan 4.5.2020 mennessä, käyttäen kuitenkin 

sulautumispäivälle vahvistettuja rahasto-osuuksien arvoja. 

Rahastoyhtiö voi muuttaa Sulautuvan rahaston varallisuuden käteiseksi välittömästi 

ennen sulautumispäivää varmistaakseen sulautumisen häiriöttömän toteuttamisen. 

Rahaston mahdolliset siirtosaamiset, esimerkiksi myytyjen arvopapereiden 

kauppahintasaatavat tai kertyneet korot, huomioidaan Sulautuvan rahaston varoina ja 

siirretään sulautumisen yhteydessä Vastaanottavalle rahastolle. 

Obsido Rebalanced 85 sijoitusrahaston (Vastaanottava rahasto) 

osuudenomistajat 

Sulautumisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia rahaston osuudenomistajille 

eikä sulautuminen vaikuta heidän oikeuksiinsa. Vastaanottavan rahaston säännöt tai 

sijoitussalkun koostumus eivät muutu lainkaan, mutta sen varallisuus kasvaa 

sulautumisessa siirtyvän pääoman määrällä. Sulautuvan rahaston varat siirretään joko 

käteisenä tai arvopapereina tai niiden yhdistelmänä, joiden hallinnointia Vastaanottava 

rahasto jatkaa sijoitusstrategiansa mukaisesti. 

Verotus 

Mikäli Suomessa yleisesti verovelvollinen osuudenomistaja ottaa sulautumisvastikkeen 

rahasto-osuuksina, ei toimenpide realisoi verotusta, koska kyseessä on 

verolainsäädännössä tarkoitettu yleisseuraanto. Rahasto-osuuksien lunastusta tai 

vaihtoa toiseen sijoitusrahastoon ennen sulautumista käsitellään sitä vastoin 

verotuksessa kuten muitakin omaisuuden realisointeja ja rahasto-osuuksien myynti (tai 

vaihto) verotetaan normaalina luovutuksena. Vastaavasti sulautumisvastikkeena 

saatujen rahasto-osuuksien myynti verotetaan sulautumisen jälkeen normaalisti, 

kuitenkin siten, että sulautumisvastikkeena saatujen rahasto-osuuksien 

hankintamenoksi katsotaan aikaisemmin omistettujen rahasto-osuuksien 

hankintamenoa vastaava määrä. 

Osuudenomistajien oikeudet 

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastolain mukaan velvollinen lunastamaan Sulautuvan ja 

Vastaanottavan rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden osuudet. Mainittu oikeus 

lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää.  
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Rahastoyhtiö ei peri lunastus- eikä vaihtopalkkiota niiltä osuudenomistajilta, jotka 

haluavat lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ennen sulautumisen 

täytäntöönpanoa. Lunastus- tai vaihtopyynnöt on annettava rahastoyhtiölle 30.4.2020 

kello 17.00 (Suomen aikaa) mennessä. Tämän jälkeen vastaanotetut toimeksiannot 

toteutetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Määräaikaan mennessä annettujen 

lunastuspyyntöjen osalta lunastusvastike maksetaan rahana rahastoyhtiön tiedossa 

olevalle osuudenomistajan pankkitilille 6.5.2020 mennessä 

Sulautuvan ja Vastaanottavan rahaston osuudenomistajilla on oikeus saada kopio 

rahastoyhtiön nimittämän tilintarkastajan tekemästä sulautumista koskevasta 

lausunnosta. Lausunto on saatavilla Obsido Rahastoyhtiö Oy:ltä.  

Kehotamme Sulautuvan rahaston osuudenomistajia tutustumaan Vastaanottavan 

rahaston Obsido Rebalanced 85 avaintietoesitteeseen. Rahaston avaintietoesite ja muu 

lakisääteinen materiaali ovat saatavilla osoitteesta [www.obsido.fi] tai sähköpostitse 

osoitteesta [info@obsidorahastoyhtio.fi] 

OBSIDO RAHASTOYHTIÖ OY 

 

http://www.obsido.fi/

