
DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1017A: INDEKSIOBLIGAATIO VENÄJÄ – 
MALTILLINEN  
ja  
DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1017B: INDEKSIOBLIGAATIO VENÄJÄ – 
TUOTTOHAKUINEN 
 
Lainakohtaiset ehdot 
 
A. Sopimusehdot 
 
Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien 
Danske Bankin ja Sampo Pankin joukkovelkakirjalainojen yleisten lainaehtojen kanssa tämän lainan ehdot. 
Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset 
alustavat ehdot on merkitty tähdellä *. Niiden lainojen, joiden osalta arvopaperimarkkinalain 2 luvun esitettä 
koskevien säännösten soveltaminen on pakollista, lopulliset lainakohtaiset ehdot ovat nähtävillä 
verkkosivuilla www.joukkolainat.fi viimeistään viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä.  
Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä, siihen viittaamalla 
liitetyistä asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. 
 
VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI 
MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. 
 

Lainan nimi: Danske Bank Indeksiobligaatio 1017A: Indeksiobligaatio Venäjä – 
Maltillinen  

ja  

Danske Bank Indeksiobligaatio 1017B: Indeksiobligaatio Venäjä – 
Tuottohakuinen  

Liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S 

Järjestäjä: Sampo Pankki Oyj 

Liikkeeseenlaskijan asiamies ja 
maksu-asiamies: 

Sampo Pankki Oyj 

Lainan pääoma ja valuutta: Danske Bank Indeksiobligaatio 1017A: Indeksiobligaatio Venäjä – 
Maltillinen: enintään 20 000 000 euroa * 

ja  

Danske Bank Indeksiobligaatio 1017B: Indeksiobligaatio Venäjä – 
Tuottohakuinen: enintään 20 000 000 euroa * 

Lainan muoto: Arvo-osuusmuotoinen (OM-järjestelmä) 

Arvo-osuuksien yksikkökoko: 1 000 euroa 

Lainan etuoikeusasema: Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla 

Vakuus: Ei ole 

Liikkeeseenlaskupäivä: 25.3.2011 

Emissiokurssi: Vaihtuva 

Indeksiobligaatio Venäjä – Maltillinen: noin 100 %  



Indeksiobligaatio Venäjä – Tuottohakuinen: noin 110 % 

Takaisinmaksupäivä: 11.4.2016 

Takaisinmaksumäärä: Lainan pääoman nimellisarvo sekä jäljempänä määritelty mahdollisesti 
maksettava hyvitys. 

Korko/hyvitys: Ehto 7.3 (Muu peruste hyvityksen määräytymiselle) 

Hyvitys lasketaan kohde-etuutena olevan indeksin arvonmuutoksen 
perusteella alla olevien ehtojen mukaisesti.  

Kohde-etuutena oleva indeksi on perustettu tätä lainaa varten. 

Lisätietoja kohde-etuutena olevasta indeksistä kohdasta B. Muut 
tiedot – Selvitys kohde-etuudesta ja lainakohtaisten ehtojen liitteestä.  

Indeksin arvonmuutos lasketaan seuraavasti: 

 
  








 1%;0vonmuutosIndeksinAr

AlkuIndeksi

LoppuIndeksi
Max : 

Hyvityksen määrä lainaosuutta kohden on: 

Lainaosuuden nimellisarvo x tuottokerroin x vonmuutosIndeksinAr  

Tuottokerroin: 
Indeksiobligaatio Venäjä – Maltillinen: 70 % 
Indeksiobligaatio Venäjä – Tuottohakuinen: 120 % 

Lähtöarvo:   AlkuIndeksi tarkoittaa indeksin lähtöarvoa, joka muodostuu 

lähtöpäivien sulkemisarvojen aritmeettisena keskiarvona.  

Lähtöpäivät:  Lähtöpäiviä ovat 25.3.2011, 1.4.2011, 8.4.2011, 15.4.2011 ja 
26.4.2011 (yhteensä 5 havaintoa). 

Päättymisarvo:   LoppuIndeksi tarkoittaa indeksin päättymisarvoa, joka muodostuu 

arvostuspäivien sulkemisarvojen aritmeettisena keskiarvona. 

Arvostuspäivä: Arvostuspäiviä ovat 25.3.2014, 25.4.2014, 26.5.2014, 25.6.2014, 
25.7.2014, 25.8.2014, 25.9.2014, 27.10.2014, 25.11.2014, 
29.12.2014, 26.1.2015, 25.2.2015, 25.3.2015, 27.4.2015, 25.5.2015, 
25.6.2015, 27.7.2015, 25.8.2015, 25.9.2015, 26.10.2015, 25.11.2015, 
28.12.2015, 25.1.2016, 25.2.2016 ja 29.3.2016 (yhteensä 25 
havaintoa). 

Sulkemisarvo: Sulkemisarvo on laskenta-asiamiehen määrittämä indeksin arvo. 

Laskenta-asiamies: Sampo Pankki Oyj 

Liikkeeseenlaskijan oikeus 
ennenaikaiseen takaisinmaksuun: 

Ei 

Lainaosuuden haltijan oikeus 
vaatia ennenaikaista 
takaisinmaksua: 

Ei 

Arvo-osuuksien luovutus: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustileille 
arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Euroclear 



Finland Oy:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti viimeistään viikon 
kuluessa liikkeeseenlaskusta. 

Lähtö- tai arvostuspäivän 
siirtyminen: 

Yleisten ehtojen kohta 10.2.1 ei sovellu. 

Mikäli lähtö- tai arvostuspäivä ei ole indeksin osalta Indeksin 
laskentapäivä, siirtyy lähtö- tai arvostuspäivä seuraavaan Indeksin 
laskentapäivään.  

”Indeksin laskentapäivä” on määritelty lainakohtaisten ehtojen 
liitteessä.   

Lainaehtojen muuttaminen 
Indeksiä koskevan muutoksen 
vuoksi: 

Yleisten ehtojen kohta 10.2.2 ei sovellu. 

Mikäli lainakohtaisten ehtojen mukaisen indeksin laskija ja/tai julkaisija 
vaihtuu ja laskenta-asiamies hyväksyy uuden laskijan ja/tai julkaisijan, 
käytetään indeksinä uuden laskijan ja/tai julkaisijan indeksiä. 

Korjaus indeksin kurssiin: Yleisten ehtojen kohta 10.2.3 ei sovellu. 

Mikäli indeksin laskija ja/tai julkaisija korjaa julkaistua indeksin arvoa 
sen julkistamisen jälkeen ja korjaus julkistetaan viimeistään viimeisenä 
arvostuspäivänä, käytetään lainaehtojen mukaisissa laskelmissa 
korjattua indeksin arvoa ensiksi julkaistun arvon sijaan. 

Muut ehdot:  

Liikkeeseenlaskijan oikeus 
lainaehtojen muuttamiseen 
liikkeeseenlaskijan solmiman 
suojausinstrumenttia koskevan 
muutoksen vuoksi 

Liikkeeseenlaskija solmii mahdollisesti kansainvälisillä 
johdannaismarkkinoilla toimivan osapuolen kanssa lainan tuottoon 
liittyvän johdannaissopimuksen, suojausinstrumentin. Laskenta-
asiamies voi muuttaa lainan ehtoja, mikäli suojausinstrumentin ehtoja 
joudutaan muuttamaan sen johdosta, että a) suojausinstrumenttiin 
soveltuva laki, viranomaismääräys tai oikeus- tai viranomaiskäytäntö 
muuttuu laina-aikana siten että, suojausinstrumentti ei ole enää 
voimassa olevien säännösten mukainen; tai b) suojausinstrumenttia ei 
voida muutoin kohtuudella säilyttää muuttumattomana tai 
suojausinstrumenttia koskevat kustannukset lisääntyvät olennaisesti, 
eikä kustannusten nousu johdu suoraan liikkeeseenlaskijan 
heikentyneestä luottoluokittelusta.  

Lainaehtojen muutos voi koskea Indeksin lähtö- tai päätösarvoa tai 
muuta lainan tuoton ja/tai takaisinmaksettavan määrän laskemiseen 
liittyvää ehtoa. Laskenta-asiamiehellä on muutoksen yhteydessä 
oikeus korvata Indeksi toisella indeksillä. Lainaehtojen muutoksessa 
voidaan noudattaa samoja periaatteita, joita noudatetaan Indeksiin 
liittyvien vakioitujen johdannaissopimusten ehdoissa tehtäviin 
muutoksiin. Mikäli tällaisella lainaehtojen muutoksella ei laskenta-
asiamiehen arvion mukaan saada aikaiseksi kohtuullista tulosta, 
laskenta-asiamies voi laskea ja vahvistaa mahdollisen hyvityksen 
suuruuden ja määritellä mihin korkokantaan mahdollinen hyvitys on 
jatkossa sidottu. Mahdolliselle hyvitykselle maksettavan koron tulee 
vastata senhetkistä jäljellä olevan maturiteetin markkinakorkoa.  

Liikkeeseenlaskija ilmoittaa ehtojen muutoksesta, mahdollisesta 
hyvityksen vahvistamisesta ja käytettävästä korkokannasta 
verkkosivuilla www.joukkolainat.fi.. 

Virhe indeksin laskennassa: Mikäli jonkin lähtö- tai arvostuspäivän indeksin arvossa on laskenta-
asiamiehen perustellun näkemyksen mukaan olennainen virhe, 
laskenta-asiamies voi laskea indeksin arvon, jota käytetään kyseisen 
päivän indeksin arvona julkaistun arvon sijaan. Laskenta-asiamiehen 



käyttämissä laskelmissa noudatetaan samaa metodologiaa ja samoja 
kaavoja kuin indeksin laskijan tulisi käyttää indeksin laskennassa.  

Mikäli laskenta-asiamies laskee indeksin arvon tämän kohdan 
mukaisesti, tieto laskenta-asiamiehen laskemasta indeksin arvosta on 
saatavilla merkintäpaikoista ja verkkosivuilla 
www.sampopankki.fi/joukkolainat viimeistään kahdeksan päivää 
kyseisen päivän jälkeen, kuitenkin aina viimeistään 
takaisinmaksupäivää edeltävänä pankkipäivänä.  

Mikäli laskennassa oleva virhe jatkuu pitempään kuin kolme 
pankkipäivää, laskenta-asiamies voi muuttaa lainan ehtoja. 
Lainaehtojen muutos voi koskea indeksin lähtö- tai päätösarvoa tai 
muuta lainan tuoton ja/tai takaisinmaksettavan määrän laskemiseen 
liittyvää ehtoa. Laskenta-asiamiehellä on muutoksen yhteydessä 
oikeus korvata Indeksi toisella indeksillä. 

Oikeus saada tietoja: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä 
annetussa laissa tarkoitettu luettelo velkojista.  

Lainan ISIN-koodi: Indeksiobligaatio Venäjä – Maltillinen: FI4000020557 

Indeksiobligaatio Venäjä – Tuottohakuinen: FI4000020565 

 
B. Muut tiedot 
 
Nämä tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta esitetään soveltuvin osin kunkin lainan 
liikkeeseenlaskun yhteydessä. 
 
Danske Bankin hallitus on päättänyt joukkovelkakirjaohjelman perustamisesta 24.1.2008 pitämässään 
kokouksessa. Liikkeeseenlaskijalla on ja se huolehtii myös tulevaisuudessa, että sillä on kaikki lainojen 
liikkeeseen laskemiseen ja lainaehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen tarvittavat luvat ja valtuutukset.  
 

Liikkeeseenlaskun luonne: Ns. yksittäinen laina, jota tarjotaan yleisölle 

Merkintäaika: 4.2.2011 – 17.3.2011 

Merkintäpaikat: Sampo Pankin konttorit 

Merkintäpalkkio: 1 % 

Merkintäoikeudet: Merkintäoikeutta ei ole rajattu. 

Ehto lainan liikkeeseenlaskun 
toteuttamiselle: 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku 
kokonaan tai osittain viimeistään 25.3.2011 muuttuneen 
markkinatilanteen, alhaisen merkintämäärän (alle miljoona euroa) 
tai jonkin muun syyn vuoksi, joka liikkeeseenlaskijan arvion mukaan 
voi vaarantaa liikkeeseenlaskun onnistumisen. 

Ilmoitus liikkeeseenlaskun 
peruuttamisesta tai merkinnän 
keskeyttämisestä: 

Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyt-
tämisestä ylimerkinnän johdosta on saatavilla merkintäpaikoista ja 
verkkosivuilla www.joukkolainat.fi.. 

Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintöjä pienennetään 
ylimerkinnän johdosta, liikkeeseenlaskija maksaa merkinnästä 
maksetun rahamäärän takaisin merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden 
(5) pankkipäivän kuluessa peruutus- tai pienennyksestä 
päättämispäivästä lukien. 



Lainan tuotto: Lainan efektiivinen korkotuottoprosentti voidaan laskea vasta laina-
ajan päättyessä. 

Kohde-etuuden arvon vaikutus: Indeksiobligaatio Venäjä – Maltillinen –vaihtoehdon tuotto on 70 % 
lainaehtojen mukaan lasketusta kohde-etuutena olevan Indeksin 
positiivisesta tuotosta nimellisarvoon verrattuna. Mahdollista 
ylikurssia tai merkintäpalkkiota ei ole huomioitu. 

Indeksiobligaatio Venäjä – Tuottohakuinen –vaihtoehdon tuotto  
120 % lainaehtojen mukaan lasketusta kohde-etuutena olevan 
Indeksin positiivisesta tuotosta nimellisarvoon verrattuna. 
Mahdollista ylikurssia tai merkintäpalkkiota ei ole huomioitu. 

Mikäli indeksin tuotto on nolla tai negatiivinen, hyvitystä ei makseta 
kummassakaan vaihtoehdossa. Nimellispääoma palautetaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan eräpäivänä kurssikehityksestä 
riippumatta.  

Lainan tuotto voi olla negatiivinen, kun otetaan huomioon 
mahdollinen ylikurssi ja peritty merkintäpalkkio. 

 

Selvitys kohde-etuudesta: Tietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä ja sen volatiliteetista 
ennen laina-ajan alkamista ja laina-aikana saatavilla merkintä-
paikoista ja verkkosivuilla www.joukkolainat.fi. ’Ajankohtaista’ -
kohdassa. 

Kohde-etuutena on oleva indeksi on perustettu tätä lainaa varten. 
Kohde-etuutena olevan indeksin tuotto ei ole sama asia kuin 
kyseessä olevista rahastoista muodostetun viitekorin tuotto. 
Indeksin laskenta alkaa liikkeeseenlaskupäivänä ja indeksin 
laskijana toimii Sampo Pankki Oyj. Indeksin arvot julkaistaan 
verkkosivuilla www.joukkolainat.fi.  

Sijoittajan on syytä tutustua indeksin riskitekijöihin. Tarkat tiedot 
indeksin laskennasta, kustannuksista ja riskitekijöistä on saatavilla 
lainaehtojen liitteestä. Kohde-etuusindeksin viitekoriin kuuluvista 
rahastoista saa lisätietoja verkkosivuilla www.danskeinvest.fi.  

Lyhyesti indeksistä 

Kohde-etuutena oleva indeksi on riskikontrolloitu indeksi, joka 
mukauttaa osuuttaan viitekoriin toteutuneen arvonvaihtelun mukaan. 
Kohde-etuutena olevan indeksin perustana on viitekori, johon 
kuuluu kolme (3) Danske Investin hallinnoimaa Venäjän 
osakemarkkinoille sijoittavaa rahastoa. Jos Venäjän 
osakemarkkinoiden tunnelma on rauhallinen ja arvonvaihtelu on 
matalaa, nousee Viitekorin osuus kohde-etuusindeksissä. Jos 
osakemarkkinoiden tunnelma on rauhaton ja arvonvaihtelu on 
korkeaa, laskee Viitekorin osuus kohde-etuusindeksissä. 

Viitekorin osuus kohde-etuutena olevassa indeksissä määritellään 
viitekorin toteutuneen historiallisen arvonvaihtelun (historiallinen 
volatiliteetti) perusteella. Viitekorissa olevien rahastojen noustessa 
suuren arvonvaihtelun saattelemana, voi kohde-etuutena oleva 
indeksi tuottaa huonommin kuin viitekoria suoraan kuvaava indeksi. 
 
Viitekorin painojakauma: 

Rahasto  Bloomberg Paino 

Danske Invest Russia K MANRUSS FH 70 % 



Danske Invest Arvo Venäjä  K MANARVE FH 20 % 

Danske Invest Russia Small Cap K MANRSCK FH 10 % 

  

Strukturointikustannus: Lainan vuotuinen strukturointikustannus on noin 0,8 % p.a. Arvio 
perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen 1.2.2011. 

Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta 
aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, 
markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. 

Arvio lainasta liikkeeseenlaskijalle 
kertyvästä pääomasta sekä 
suunniteltu käyttötapa: 

Arviolta 99 % merkitystä määrästä. Laina on osa liikkeeseenlaskijan 
varainhankintaa. 

Pörssilistaus: Laina listataan Helsingin Pörssiin. 

Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Kahden viikon kuluessa liikkeeseenlaskusta. 

Lainan mahdollisia erityisriskejä: Liikkeeseenlaskijariski 
Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että 
liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan 
eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan 
liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja 
voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.  

Tuottoriski 
Indeksilainan tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. 
Kohde-etuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Lisäksi kohde-
etuuden taso tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen 
toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Kohde-etuuden tulevasta 
kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvonvaihtelut 
vaikuttavat lainan arvoon. Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin 
sijoitus suoraan kohde-etuuteen. 

Korkoriski 
Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron 
muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy 
lainan ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu lainan 
ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja 
yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. 

Jälkimarkkinariski 
Sijoitusta lainaan suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua 
pääomaa ennen sen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa 
myydä lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen 
markkinahintaan, joka voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin 
sijoitettu nimellispääoma. Sijoittajalle voi siten koitua myös tappiota 
myydessään lainan jälkimarkkinoilla. 

Laskenta-asiamiehen tekemät muutokset 
Lainaehdot mahdollistavat, että laskenta-asiamies voi tehdä 
lainaehtoihin muutoksia lainaehtojen määrittelemissä rajoissa 
mahdollisen markkinahäiriön tai vastaavan tapahtuman sattuessa. 

Suojausriski 
Liikkeeseenlaskija tai suojausvastapuoli voi liikkeeseenlaskupäivänä 
tai sitä ennen suojautua markkinariskiltä. Markkinariskiltä 



suojautuminen voi vaikuttaa kohde-etuuden hintaan ja vaikuttaa 
asiakkaan saamaan tuottoon. 

Likviditeettiriski 
Lainan järjestäjä pyrkii tarjoamaan lainalle jälkimarkkinat lakien, 
säännösten ja sisäisten toimenpideohjeidensa puitteissa. Vaikka 
jälkimarkkinat olisivat olemassa, niiden likviditeetti voi olla liian 
heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen. 

Katso lisäksi Ohjelmaesitteen kohta ”Riskitekijät”. 

Helsingissä, 31. tammikuuta 2011. 
 
DANSKE BANK A/S 
 
  



LIITE 
 
Kohde-etuusindeksin laskenta: 
 

Kohde-etuusindeksi: Kohde-etuusindeksillä tarkoitetaan indeksiä, jonka Laskenta-asiamies määrittää 
lainaehtojen mukaisesti (a) Viitekorin kehityksen ja (b) kyseiseen Viitekoriin 
kohdistuvan vaihtuvan sijoitusasteen perusteella. Sijoitusaste Viitekoriin 
määräytyy Viitekorin Toteutuneen Arvonvaihtelun perusteella. Sijoitusaste 
Viitekoriin voi vaihdella välillä 0 % ja 120 %.  

Toteutuneella arvonvaihtelulla tarkoitetaan rahastokorin historiallisista tuotoista 
laskettua prosenttilukua, volatiliteettia. Volatiliteetti kuvaa rahastokorin arvon 
vaihtelun suuruutta. Korkea volatiliteetti laskee indeksin laskennassa käytettyä 
sijoitusastetta rahastokoriin. Matala volatiliteetti puolestaan nostaa 
sijoitusastetta. 

Kohde-etuusindeksin laskennassa viitekorin päivittäiset tuotot huomioidaan aina 
kyseistä päivää vastaavan sijoitusasteen mukaisesti. 

Viitekori Viitekori koostuu kolmesta rahastosta alla olevien painojen (WFi) mukaisesti: 
 

 

i Rahasto i Bloomberg Tunnus Rahaston 
painoarvo 
Viitekorissa, 
WFi 

ISIN 

1 Danske Invest Russia K MANRUSS FH 70 % FI0008807102 

2 Danske Invest Arvo Venäjä K MANARVE FH 20 % FI0008810510 

2 Danske Invest Russia Small Cap K MANRSCK FH 10 % FI0008002340 
 

 

Viitekorin 
arvostuspäivät: 

Jokainen päivä, joka on kaikkien rahastojen osalta Rahaston pörssipäivä. 

Rahaston 
pörssipäivä: 

Rahaston pörssipäivällä tarkoitetaan päivää, jona rahasto-osuuden arvon laskeva 
ja julkaiseva yhteisö normaalisti julkaisee rahasto-osuuden arvon, ja jona 
kyseinen rahasto on normaalisti avoinna kaupankäynnille. 

Rahaston 
sulkemisarvo 

Laskenta-asiamiehen määrittämä rahastoa hallinnoivan yhtiön julkaisema rahasto-
osuuden arvo 

Indeksin 
laskentapäivät: 

Kohde-etuusindeksin laskenta alkaa Indeksin Lähtöpäivänä, jonka jälkeen Kohde-
etuusindeksi lasketaan jokaiselle Viitekorin arvostuspäivälle. 

Indeksin Lähtöpäivä 25.3.2011 



Indeksitaso (I) Indeksin lähtöpäivänä Indeksitaso on 100 %. Laskenta-asiamies määrittää 
Indeksitason jokaisena Indeksin lähtöpäivää seuraavana Indeksin 
laskentapäivänä t seuraavan kaavan mukaisesti:  
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Jossa: 

It Laskenta-asiamiehen määrittämä Indeksitaso Indeksin 
laskentapäivänä t 

It-1 Laskenta-asiamiehen määrittämä Indeksitaso edeltävänä 
Indeksin laskentapäivänä t-1 

Wt-1 Laskenta-asiamiehen määrittämä edeltävää Indeksin 
laskentapäivää t-1 vastaava Sijoitusaste Viitekoriin. 

Kori t Viitekorin arvo Indeksin laskentapäivänä t 

Kori t-1 Viitekorin arvo edellisenä Indeksin laskentapäivänä t-1 
 

Sijoitusaste 
Viitekoriin 

Sijoitusaste Viitekoriin lasketaan Indeksin laskentapäivää edeltävänä Viitekorin 
arvostuspäivänä ja tämän jälkeen joka kymmenentenä sitä seuraavana Viitekorin 
laskentapäivänä seuraavan kaavan mukaisesti: 














1
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MaxWMinW

 

Jossa: 

Wt-1 Laskenta-asiamiehen määrittämä edellistä Indeksin 
laskentapäivää t-1 vastaava Sijoitusaste Viitekoriin. 

MaxW tarkoittaa Maksimisijoitusastetta, MaxW = 120 %.  

TavoiteAV Tavoitearvonvaihtelu = 14 % 

ToteutunutAVt-1 Laskenta-asiamiehen määrittämä edellistä Indeksin 
laskentapäivää t-1 vastaava Viitekorin Toteutunut 
Arvonvaihtelu  

Sijoitusaste Viitekoriin määräytyy siis Tavoitearvonvaihtelun ja Viitekorin 
toteutuneen arvonvaihtelun osamäärän mukaan, kuitenkin siten, että se voi olla 
enintään Maksimisijoitusasteen (120 %) suuruinen. 

Viitekorin Toteutunut 
Arvonvaihtelu 

Viitekorin Toteutunut Arvonvaihtelu lasketaan Indeksin laskentapäivää edeltävänä 
Viitekorin arvostuspäivänä ja jokaisena sitä seuraavana Viitekorin 
laskentapäivänä seuraavan kaavan mukaisesti: 
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Jossa: 

n Arvonvaihtelun laskennassa käytettävä Rahaston pörssipäivien 
lukumäärä = 20 

kx  tarkoittaa Viitekorin päivittäistä logaritmista tuottoa Viitekorin 
arvostuspäivänä k: 











1

ln
k

k
k Kori

Kori
x  

ََََx  tarkoittaa Viitekorin päivittäisten logaritmisten tuottojen 
�ritmeettista keskiarvoa kyseessä olevalla Arvonvaihtelun 
laskennassa käytettävällä j�ksolla 

Viitekorin Toteutunut Arvonvaihtelu lasketaan siis historiallisten tuottojen 20 
päivän otoksesta. Laskennassa käytetään keskihajonnan kaavaa. Keskihajonta 
muutetaan vuotuiseksi arvonvaihteluksi käyttämällä laskennassa 260 
pankkipäivää. 

Viitekorin lähtöpäivä 23 Viitekorin arvostuspäivää ennen Indeksin lähtöpäivää 

Viitekorin arvo (Kori) Viitekorin lähtöpäivänä Viitekorin arvo on 100 %. Viitekorin lähtöpäivää seuraavina 
jokaisena Viitekorin arvostuspäivänä t Laskenta-asiamies määrittää Viitekorin 
arvon seuraavan kaavan mukaisesti: 
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Jossa: 

WFi tarkoittaa Rahaston i painoarvoa Viitekorissa 

NAV i,t tarkoittaa Laskenta-asiamiehen määrittämää Rahaston i 
sulkemisarvoa kyseisenä Viitekorin arvostuspäivänä t 

NAV i,t-1 tarkoittaa Laskenta-asiamiehen määrittämää Rahaston i 
sulkemisarvoa edellisenä Viitekorin arvostuspäivänä t-1 

 

 Viitekorin arvo siis lasketaan viitekoriin kuuluvien rahastojen painoarvoilla 
suhteutettujen tuottojen perusteella.  

 

 
Viitekorin lähtö- tai arvostuspäivän 
siirtyminen: 

Mikäli Viitekorin lähtö- tai arvostuspäivä ei ole kaikkien 
lainaehtojen mukaisten rahastojen osalta pörssipäivä, siirtyy 
lähtö- tai arvostuspäivä kaikkien rahastojen osalta seu-
raavaan pörssipäivään. Mikäli lähtö- tai arvostuspäivänä 
vallitsee markkinahäiriö, siirtyy lähtö- tai arvostuspäivä seu-
raavaan pörssipäivään. Mikäli vielä kahdeksantenakin (8) 
Viitekorin lähtö- tai arvostuspäivänä vallitsee markkinahäiriö, 
laskenta-asiamies määrittelee rahasto-osuuden arvon 
parhaaksi katsomallaan tavalla noudattaen hyvää 
markkinatapaa ja ennen markkinahäiriötä voimassa olleita 
laskentatapoja. 

”Pörssipäivällä” tarkoitetaan päivää, jota koskevan arvon 



rahasto-osuuden arvoa laskeva ja julkaiseva yhteisö 
normaalisti julkaisee kaikkien indeksin viitekoriin sisältyvien 
rahasto-osuuksien osalta. 

”Markkinahäiriöllä” tarkoitetaan tilannetta, jossa  

(a) rahasto-osuuden arvoa ei julkaista Bloombergin sivuilla tai 
muussa laskenta-asiamiehen hyväksymässä lähteessä 
viimeistään kyseistä pörssipäivää seuraavana pörssipäivänä , 

(b) rahasto-osuuksien lunastus on keskeytetty tai sitä on 
rajoitettu; tai  

(c) rahasto-osuuksien lunastuksesta johtuvia saatavia ei 
makseta sijoittajille tai rahasto-osuuksia ei makseta 
täysimääräisinä sijoittajille. 

Lainaehtojen muuttaminen rahastoa 
koskevan muutoksen vuoksi: 

Laskenta-asiamies voi muuttaa lainan ehtoja, mikäli rahasto-
osuutta tai rahastoa kohtaa laina-aikana ennalta arvaamaton 
tapahtuma. Muutos voi koskea lähtö- tai päätösarvon 
määrittämistä, takaisinmaksettavaa määrää tai muita 
lainaehtoja. Muutoksen tarkoituksena on säilyttää lainan 
ehdot ennalta arvaamattomasta tapahtumasta huolimatta 
taloudellisilta vaikutuksiltaan mahdollisimman 
muuttumattomina.  

”Ennalta arvaamattomalla tapahtumalla” tarkoitetaan 
tilannetta, jossa 

a. rahasto-osuuden arvon laskentatapaa muutetaan; rahasto 
puretaan tai lakkautetaan; rahasto jakautuu tai sulautuu, tai 
tehdään rahastoa koskeva osto- tai vaihtotarjous; 

b. rahasto tai rahastoyhtiö tulee maksukyvyttömäksi tai ei 
täytä velvoitteitaan; rahastoa tai rahastoyhtiötä vastaan 
käynnistetään menettely, jonka tavoitteena on velkojen 
järjestelyyn tai maksukyvyttömyys- tai 
konkurssilainsäädäntöön perustuva tuomio; 

c. rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan, rahasto laiminlyö 
noudattaa sijoituspolitiikkaansa tai sijoitusrajoituksia ja 
muutoksella tai laiminlyönnillä voi laskenta-asiamiehen arvion 
mukaan olla haitallinen vaikutus rahasto-osuuden arvoon tai 
osuuden omistajien oikeuksiin; 

d. rahasto-osuuden listaus lakkautetaan; 

e. rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tai rahastoyhtiön 
asiamies laiminlyö laskea rahasto-osuuden arvon ja/tai 
julkistaa rahasto-osuuden arvon; 

f. rahastoyhtiön toimilupa perutaan, rahastoyhtiö tai 
rahastoyhtiön käyttämä asiamies rikkoo rahastoa koskevaa 
sääntelyä tai joutuu mahdollisen rikkomuksen vuoksi 
toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteen kohteeksi; 

g. kaupankäyntiä rahasto-osuudella rajoitetaan, kaupankäynti 
rahasto-osuudella keskeytetään tai rahasto-osuudet 
pakkolunastetaan osuudenhaltijoilta;  

h. rahaston volatiliteetti ylittää rahaston säännöissä tai 
muutoin rahastoa koskevassa sääntelyssä asetetut rajat; 

i. rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö lakkaa hallinnoimasta 
rahastoa eikä korvaavaa yhtiötä, jonka laskenta-asiamies voi 



kohtuudella hyväksyä, aseteta tilalle viipymättä; 

j. rahaston sääntöjä muutetaan olennaisesti ja muutoksella 
voi laskenta-asiamiehen arvion mukaan olettaa olevan 
haitallinen vaikutus rahasto-osuuden arvoon tai osuuden 
omistajien oikeuksiin; tai 

k. laskenta-asiamiehen arvion mukaan rahastoa koskeva 
lainsäädäntö, muu sääntely tai viranomaisten 
rahastotoimintaa koskevien päätösten soveltaminen muuttuu 
siten, että laskenta-asiamiehelle (tai laskenta-asiamiehen 
kanssa mahdollisesti suojaavan transaktion solmineelle 
vastapuolelle) rahasto-osuuksien ostaminen, luovuttaminen 
tai lunastaminen olisi laitonta.  

Laskenta-asiamies voi korvata rahaston toisella rahastolla, 
mikäli lainaehtoja ei voida muutoin muuttaa siten, että ne 
säilyvät taloudellisilta vaikutuksiltaan riittävän lähellä 
alkuperäisiä ehtoja. Laskenta-asiamies määrittelee samalla 
päivän, josta alkaen uusi rahasto korvaa aikaisemman 
rahaston. 

Mikäli laskenta-asiamiehen arvion mukaan edellä mainituilla 
muutoksilla lainaehtoja ei voida säilyttää taloudellisilta 
vaikutuksiltaan riittävän lähellä alkuperäisiä ehtoja, laskenta-
asiamies voi korvata rahaston indeksillä, joka laskenta-
asiamiehen arvion mukaan kohtuullisesti vastaa korvattavaa 
rahastoa. Samalla laskenta-asiamies voi tehdä hyvityksen 
ja/tai takaisinmaksettavan määrän laskentaan liittyviin ehtoihin 
sellaiset parhaaksi katsomansa muutokset, jotta lainaehdot 
säilyisivät taloudellisilta vaikutuksiltaan mahdollisimman 
muuttumattomina. Laskenta-asiamies määrittelee samalla 
päivän, josta alkaen indeksi korvaa rahaston.  

Korjaus rahaston kurssiin: Mikäli rahastoyhtiön julkaisemaa rahaston arvoa korjataan 
sen julkistamisen jälkeen ja korjaus julkistetaan viimeistään 
viimeisenä arvostuspäivänä on Laskenta-asiamiehellä 
mahdollisuus käyttää lainaehtojen mukaisissa laskelmissa 
korjattua rahaston arvoa ensiksi julkaistun arvon sijaan.  

 


