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Meddelande till andelsägare 

Fondbolaget Obsido Rahastoyhtiö Oy har beslutat om en fusion där placeringsfonden Obsido 

Global Covered (fond som är föremål för förvärv) går samman med en fond med namnet 

Sijoitusrahasto Obsido Rebalanced 85 (övertagande fond). 

Finansinspektionen har 24.2.2020 beviljat tillstånd för att verkställa sammanslagningen. 

Överlåtande fond Övertagande fond 

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) 

Fusionen sker 4.5.2020, varvid den överlåtande fonden upplöses och dess tillgångar och skulder, utan 

likvidationsförfarande, övergår till den Övertagande fonden. Ett godkännande av fusionen och 

mottagandet av de andelar i Obsido Rebalanced 85 -fonden som erhålls som fusionsvederlag förutsätter 

inga separata åtgärder från andelsägarnas sida. Handeln med andelar i Obsido Global Covered -fonden 

upphör 30.4.2020 klockan 17.00 (finsk tid). 

Orsaker till att fusionen verkställs 

Orsaken till fusionen är den Överlåtande fondens relativa litenhet och den Överlåtande fondens  likartade 

avkastning/riskprofil med den Övertagande fond. Avsikten med fusionen är att få till stånd ett tydligare 

fondsortiment i Obsido Rahastoyhtiö Oy samt att kunna effektivera skötseln av portföljen och de 

stödåtgärder som hör till administrationen. 

De placeringsfonder som deltar i fusionen placerar sina tillgångar globalt i s.k. indexfonder. Den 

överlåtande fonden placerar i första hand enbart i aktier och har utöver detta skyddat sin portfölj med 

indexderivat. Den Överlåtande fondens avkastningsutveckling har varit mycket likartad (-8,07% senaste 

12 månader 9.4.2020) den Övertagande fondens (-6,53% senaste 12 månader 9.4.2020). Skötseln av den 

Överlåtande fondens mindre kapital resulterar i relativt sett större fasta kostnader för handel än 

skötseln av en större förmögenhet, och speciellt förverkligandet av derivatstrategin har visat sig vara 

utmanande på grund av fondens storlek. 

Den Övertagande fonden placerar sina tillgångar globalt på aktie- och räntemarknaderna med en 85/15-

strategi, och andelen aktiebaserade placeringar av fondens placeringar  var 9.4.2020 90 %. Till sin storlek 

är fonden betydligt större (25,2m€ 9.4.2020) än den Överlåtande fonden, och tillsammans är fondernas 

kostnadseffektivitet gällande kostnader för handel redan mycket god. 

Fondernas syntetiska risk-avkastningsindikator är den samma, eller 5. 
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Den Överlåtande fondens årliga förvaltningsavgift (1,1 % p.a. serie A2) är något högre än för den 

Övertagande fondens (1,0 % p.a. serie A2), och förvaltningsavgiften som ska uppbäras av den kund som 

godtar fusionsvederlaget sjunker med 0,1-procentenheter på årsbasis. 

Information om fonder som deltar i fusionen per 9.4.2020 

Fond 

Avkastning 

12 mån. 

(%) 

Avkastning 

2år. (%) 

p.a. 

Förvaltningsavgift 

(% p.a.) 

Kapital 

(milj. €) 

Riskklass 

(1-7) 

Obsido Global 

Covered 
-8,07 

 

n.a. 1,1 3,5 5 

Obsido 

Rebalanced 

85 

-6,53 

 

1,8% 
1,0 25,2 5 

För mera exakta uppgifter ber vi att man bekantar sig med den Övertagande fondens broschyr med 

nyckeltal för Obsido Rebalanced 85. 

Följder av att fusionen verkställs 

Andelsägare i Obsido Global Covered -placeringsfonden (Överlåtande fond) 

Enligt placeringsfondslagen blir en andelsägare i den Överlåtande fonden på fusionsdagen andelsägare i 

den Övertagande fonden, ifall andelsägaren inte före det att fusionen träder i kraft löser in sina 

fondandelar eller byter dessa till andelar i andra placeringsfonder som förvaltas av Obsido-fondbolaget. 

Andelsägare som godkänner fusionen får, av fondbolaget, sitt ägande omvandlat till motsvarande 

ägande i den Övertagande fonden, baserat på motsvarande penningvärde av fondandelar i den 

Överlåtande fonden, på fusionsdagen.  Andelsägarna får som fusionsvederlag andelar i Obsido 

Rebalanced 85 -fondens motsvarande andelsserie, vilka de äger i Global Covered -fonden. A2-seriens 

andelsägare erhåller andelar i A2-serien, ägare av A3-serien får andelar i A3-serien och ägare av A4-

serien får andelar i A4-serien. 

Andelsägarens rättigheter i den Övertagande fonden inträder då de fondandelar som erhållits som 

fusionsvederlag har antecknats i det andelsregister som upprätthålls av fondbolaget. Den tekniska 

registreringen av de fondandelar som erhålls som fusionsvederlag utförs senast 4.5.2020, men med 

värden på andelar som fastställts för fusionsdagen som gällande. 

Fondbolaget kan omvandla den Överlåtande fondens tillgångar till kontanta medel omedelbart före 

fusionsdagen,  för att säkerställa ett  störningsfritt förverkligande av fusionen. Fondens eventuella 

resultatregleringar, t.ex. försäljningstillgångar från värdepappersförsäljning eller upplupna räntor, 

beaktas som tillgångar hos den Överlåtande fonden och överförs i samband med fusionen till den 

Övertagande fonden. 

Obsido Rebalanced 85-placeringsfondens (Övertagande fond) andelsägare 
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Fusionen bedöms inte ha någon större betydelse för fondens andelsägare och sammanslagningen 

påverkar inte deras rättigheter. Den Övertagande  fondens regler eller sammansättningen på 

investeringsportföljen ändras inte alls, men investeringsportföljens tillgångar ökar med det kapital som 

överförs i samband med fusionen. Den överlåtande fondens tillgångar överförs antingen som kontanter 

eller som värdepapper, eller som en kombination av dessa, förvaltningen av vilka den Övertagande 

fonden fortsätter i enlighet med sin placeringsstrategi. 

Beskattning 

Ifall i Finland en skatteskyldig andelsägare allmänt tar emot fusionsvederlaget som fondandelar, 

realiserar åtgärden ingen beskattning eftersom det är fråga om i skattelagstiftningen avsedd generell 

övergång. Inlösning  av, eller byte av fondandelar till en annan placeringsfond före fusion hanteras 

däremot i beskattningen som andra realiseringar av egendom, och försäljning (eller byte) av fondandelar 

beskattas som normal överlåtelse. På motsvarande sätt beskattas försäljning av de fondandelar som 

erhållits som fusionsvederlag på normalt sätt efter fusionen, dock så att som anskaffningskostnader för 

de fondandelar som erhållits som fusionsvederlag betraktas  en summa som motsvarar 

anskaffningsvärdet för de tidigare ägda fondandelarna. 

Andelsägarnas rättigheter 

Fondbolaget är enligt fondbolagslagen skyldigt att på begäran från andelsägare i Överlåtande och 

Övertagande fonder lösa in deras andelar. Nämnda rätt upphör fem arbetsdagar före dagen för beräkning 

av utbytesförhållandet.  

Fondbolaget kräver inga inlösnings- eller utbytesavgifter av de andelsägare som vill lösa in  eller byta sin 

fondandel före det att fusionen verkställs. Inlösnings- eller utbytesbegäran ska lämnas fondbolaget 

senast 30.4.2020 klockan 17.00 (finsk tid). Efter detta förverkligas de mottagna uppdragen när fusionen 

verkställts. Inlösningsvederlag för begäran om inlösande som lämnats före utsatt tid betalas som 

kontanta medel till andelsägares bankkonto, som är känt av fondbolaget, senast 6.5.2020. 

Andelsägare i den Överlåtande och Övertagande fonden har rätt att få en kopia av utlåtandet över 

fusionen som upprättats av den av fondbolaget utsedda revisorn. Utlåtande finns tillgängligt från Obsido 

Rahastoyhtiö Oy.  

Vi uppmanar den Överlåtande fondens andelsägare att bekanta sig med den Övertagande fondens 

broschyr med nyckeltal för Obsido Rebalanced 85. Fondens broschyr med nyckeltal och annat lagstadgat 

material hittas på adressen [www.obsido.fi] eller via e-post på adressen [info@obsidorahastoyhtio.fi] 

FONDBOLAGET OBSIDO RAHASTOYHTIÖ OY 

 

http://www.obsido.fi/

