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Investeringsforeningen Danske Invest 

 

FT-numero 11005 

CVR-numero 15 16 15 82 

Säännöt 4. kesäkuuta 2013 
 

 

 

Nimi ja kotipaikka 

 

1 § 
 

Rahaston (foreningen)Rahaston nimi on "Investeringsforeningen Danske Invest".  

(2) Rahasto(foreningen) harjoittaa toimintaa myös aputoiminimillä "Investeringsforeningen Danske 

Invest af 1983 (Investeringsforeningen Danske Invest)", "Investeringsforeningen Investor 

(Investeringsforeningen Danske Invest)", "Investeringsforeningen Provestor (Investeringsforeningen Danske 

Invest)", "Investeringsforeningen Jylland (Investeringsforeningen Danske Invest)" ja "Investeringsforeningen 

DDP Invest (Investeringsforeningen Danske Invest)". 

(3) Rahaston (foreningen) kotipaikka on Lyngby-Taarbæk, Tanska. 

 

 

Tavoitteet 

 

2 § 
 

Rahaston (foreningen) tavoitteena on kerätä laajalta sijoittajapiiriltä tai suurelta yleisöltä varoja ja sijoittaa ne 

arvopapereihin riskinhajautusperiaatteen ja Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 13 ja 14 luvun 

säännösten mukaisesti ja lunastaa osuudenomistajien pyynnöstä heidän osuuksiaan tästä toiminnasta peräisin 

olevilla varoilla (ks. sääntöjen 13 §). 

Tähän perustuen varat pyritään sijoittamaan niin, että niistä saadaan tyydyttävä tuotto. 

 

 

Jäsenet  

 

3 § 
 

Rahaston (foreningen) jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka omistavat yhden tai 

useamman rahasto-osuuden (ks. sääntöjen 10 §).  
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Rahastot 

 

4 § 
 

Rahasto (foreningen) jakaantuu seuraaviin alarahastoihin, jotka kaikki voivat omistaa osakkeita Rahaston 

(foreningen) omaisuudenhoitoyhtiössä ja jotka kaikki on suunnattu suurelle yleisölle, ellei toisin mainita: 

 

1.  Osuustodistuksia liikkeeseenlaskevat osakerahastot, jotka täyttävät Tanskan osakkeiden 

luovutusvoittojen verottamisesta annetun lain 21 §:n 2–3 momentissa sijoitukselle säädetyt rajat. 

Rahastot ovat tuottorahastoja (ks. sääntöjen 5 §:n kohta (1)). 
 

Bioteknologi: 

Sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti bioteknologiaa tutkivien tai bioteknologista tutkimusta tukevien, 

bioteknologisia menetelmiä käyttävien tai bioteknologisia, farmaseuttisia tai lääkinnällisiä tuotteita 

valmistavien tai markkinoivien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia 

arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Danmark: 

Sijoittaa varoja tanskalaisiin osakkeisiin sekä muihin Nasdaq OMX Copenhagen A/S:ssä listattuihin 

osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  
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Danmark Fokus: 

Sijoittaa varoja valikoituihin tanskalaisiin osakkeisiin sekä muihin Nasdaq OMX Copenhagen A/S:ssä 

listattuihin osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Danmark Indeks:  

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin tanskalaisen osakeindeksin kehitystä. 

Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. 

annetun lain 3 §:n 1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. 

Rahaston (foreningen) hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan rahamarkkinainstrumentteihin, 

lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Danmark Indeks Small Cap: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan tanskalaisen small cap -osakeindeksin kehitystä. 

Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. 

annetun lain 3 §:n 1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. 

Rahaston (foreningen) hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 
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Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Europa: 

Sijoittaa varoja ensisijaisesti eurooppalaisilla markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin 

tai eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa 

Euroopan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Pieni osuus voidaan sijoittaa Eurooppaan rajoittuvista maista 

kotoisin olevien tai niissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan 

myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 

momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

 

Europa Fokus: 

Sijoittaa varoja ensisijaisesti eurooppalaisilla markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin 

tai eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa 

Euroopan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Pieni osuus voidaan sijoittaa Eurooppaan rajoittuvista maista 

kotoisin olevien tai niissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeet valitaan 

osakkeen tuotto-odotusten perusteella. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita 

(ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  
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Europa Højt Udbytte:  

Sijoittaa varoja ensisijaisesti eurooppalaisilla markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin 

tai eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa 

Euroopan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Pieni osuus voidaan sijoittaa Eurooppaan rajoittuvista maista 

kotoisin olevien tai niissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan 

myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 

momentti). Pyrkimyksenä on, että huomattava osa rahaston sijoitusten kokonaistuotosta tulee osinkojen 

muodossa. Paino on yhtiön osingonmaksukyvyssä ja osingonjaossa, mutta salkussa voi olla myös yhtiöitä, 

jotka maksavat osinkoa aika ajoin vain rajoitetussa määrin tai eivät lainkaan.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahatsoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen.  

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finsanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Europa Indeks: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin eurooppalaisen osakeindeksin kehitystä. 

Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. 

annetun lain 3 §:n 1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. 

Rahaston (foreningen) hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 
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Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Europa Indeks BNP: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin eurooppalaisen osakeindeksin kehitystä, 

joka lasketaan yksittäisten Euroopan maiden bruttokansantuotteella painotettuna. Osakkeilla tarkoitetaan 

myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 

momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. Rahaston (foreningen) 

hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen. Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai 

toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

 

Europa Small Cap:  

Sijoittaa varoja ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa 

eurooppalaisilla markkinapaikoilla, tai eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yhtiöiden 

osakkeisiin, joilla käydään kauppaa Euroopan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Pieni osuus voidaan sijoittaa 

Eurooppaan rajoittuvista maista kotoisin olevien tai niissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden 

osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Fjernøsten: 

Sijoittaa varoja Kaukoidän/Aasian (paitsi Japanin) markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin 

osakkeisiin tai Kaukoidästä/Aasiasta (paitsi Japanista) kotoisin olevien tai niissä pääasiassa toimivien 

yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa Kaukoidän/Aasian (paitsi Japanin) ulkopuolisilla 

markkinapaikoilla. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin.  
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Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Fjernøsten Indeks:  

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin Kaukoitää/Aasiaa (paitsi Japania) 

koskevan osakeindeksin kehitystä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. 

Tanskan sijoitusrahastoista ja erityisrahastoista sekä muista yhteissijoitusjärjestelyistä ym. annetun lain 3 §:n 

1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. Rahaston (foreningen) 

hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen.  

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1.  Markkinan on sijaittava maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 
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Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

  

Global Indeks: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin maailmanlaajuisen osakeindeksin 

kehitystä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät 

sisälly indeksiin. Rahaston (foreningen) hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ja erityisrahastoista sekä muista 

yhteissijoitusjärjestelyistä ym. annetun lain 124 §). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Global Indeks 2:  

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin maailmanlaajuisen osakeindeksin 

kehitystä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät 

sisälly indeksiin. Rahaston (foreningen) hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen.   

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Global Plus: 

Sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia 

arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 
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yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Global StockPicking: 

Sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, jotka on valittu osakkeen tuotto-odotusten perusteella. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Global StockPicking 2: 

Sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, jotka on valittu osakkeen tuotto-odotusten perusteella. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 
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Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

  

Japan: 

Sijoittaa varoja japanilaisiin osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia 

arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

 

Kina: 

Sijoittaa varoja Kiinasta, Macaosta, Hongkongista tai Taiwanista kotoisin olevien tai niissä pääasiassa 

toimivien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. 

Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista:  

1.  Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 
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Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

KlimaTrends: 

Sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden odotetaan hyötyvän ilmasto- tai 

ympäristöalojen kehityksestä, mukaan luettuna ilmasto- tai ympäristöolojen parantamiseksi toimivat yhtiöt. 

Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. 

annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Latinamerika: 

Sijoittaa varoja Latinalaisesta Amerikasta eli Meksikosta, Keski-Amerikasta, Etelä-Amerikasta ja Karibialta 

kotoisin olevien tai niissä pääasiassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös 

osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista, erityisrahastoista ja muista 

yhteissijoitusyrityksistä ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n momentissa 1 mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 
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1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Norden: 

Sijoittaa varoja tanskalaisiin, ruotsalaisiin, norjalaisiin, suomalaisiin ja islantilaisiin osakkeisiin. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Norden Indeks:  

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin pohjoismaisen osakeindeksin kehitystä. 

Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. 

annetun lain 3 §:n 1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät sisälly indeksiin. 

Rahaston (foreningen) hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen.   

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 
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Nye Markeder: 

Sijoittaa varoja äskettäin teollistuneissa maissa toimivien ulkomaisten yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

 

Nye Markeder Small Cap: 

Sijoittaa varoja kehittyviltä markkinoilta kotoisin olevien tai niillä pääasiassa toimivien pienten yhtiöiden 

osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa Tanskasta kotoisin olevien yhtiöiden osakkeisiin.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen.  

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 
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3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

  

Teknologi:  

Sijoittaa varoja maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka hyötyvät teknologian (laajassa 

merkityksessä) kehityksestä, tuotannosta, jakelusta ja käytöstä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin 

rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

 

Tyskland: 

Sijoittaa varoja saksalaisten tai pääasiassa Saksassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan 

myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 

momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 
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3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

USA: 

Sijoittaa varoja yhdysvaltalaisiin tai kanadalaisiin osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin 

rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin 

rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

 

Østeuropa: 

Sijoittaa varoja itäeurooppalaisten tai pääasiassa Itä-Euroopassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin. Pieni osuus 

voidaan sijoittaa Itä-Eurooppaan rajoittuvista maista kotoisin olevien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).   

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä.  
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3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

Østeuropa Konvergens: 

Sijoittaa varoja ensisijaisesti Itä-Euroopasta (paitsi Venäjältä), uusista EU:n jäsenvaltioista ja/tai EU:n 

jäsenyyttä hakevista maista kotoisin olevien tai niissä huomattavassa määrin toimivien yhtiöiden osakkeisiin. 

Pieni osuus voidaan sijoittaa Itä-Eurooppaan rajoittuvista maista kotoisin olevien yhtiöiden osakkeisiin. 

Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. 

annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto ei voi sijoittaa tanskalaisten yhtiöiden osakkeisiin.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä.  

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet).  

Tämän lisäksi rahaston varoista voidaan yleisesti ottaen sijoittaa enintään 10 prosenttia muille markkinoille 

ja listaamattomiin osakkeisiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti. 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

2.  Osuustodistuksia liikkeeseenlaskevat rahastot, jotka täyttävät Tanskan osakkeiden 

luovutusvoittojen verottamisesta annetun lain 22 §:n 2–3 momentissa sijoitukselle määritetyt 

rajat. Rahastot ovat tuottorahastoja (ks. sääntöjen 5 §:n kohta (1)).   

 

Dannebrog Mellemlange Obligationer: 

Sijoittaa varoja velkakirjoihin, mukaan luettuna DKK-määräiset, euromääräiset tai euroalueen kansallisten 

valuuttayksiköiden määräiset valtion velkasitoumukset. 
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Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi kuitenkin sijoittaa vain velkakirjoihin, jotka on laskettu liikkeeseen Euroopan unioniin tai 

Euroopan talousyhteisöön kuuluvassa maassa ja listattu jonkin jäsenmaan arvopaperipörssissä. 

Rahasto ei voi sijoittaa palkinto-obligaatioihin tai vaihtovelkakirjoihin, ja se voi sijoittaa enintään 50 

prosenttia varoistaan yritysvelkakirjoihin. 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

Tuotonjako tapahtuu kaksi kertaa vuodessa (ks. sääntöjen 5 §:n kohta (2)). 

 

Danske Korte Obligationer: 

Sijoittaa varoja velkakirjoihin, mukaan luettuna DKK-määräiset, euromääräiset tai euroalueen kansallisten 

valuuttayksiköiden määräiset valtion velkasitoumukset. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa vain velkakirjoihin, 

jotka on laskettu liikkeeseen Euroopan unioniin tai Euroopan talousyhteisöön kuuluvassa maassa ja listattu 

jonkin jäsenmaan arvopaperipörssissä. 

Salkun sijoitusten arvioitu kesto on enintään kolme vuotta. 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto ei voi sijoittaa premium-obligaatioihin tai vaihtovelkakirjoihin, ja se voi sijoittaa enintään 50 

prosenttia varoistaan yritysvelkakirjoihin. 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Danske Lange Obligationer: 

Sijoittaa varoja DKK-määräisiin, euromääräisiin tai euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden määräisiin 

velkakirjoihin. 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi kuitenkin sijoittaa vain velkakirjoihin, jotka on laskettu liikkeeseen Euroopan unioniin tai 

Euroopan talousyhteisöön kuuluvassa maassa ja listattu jonkin jäsenmaan arvopaperipörssissä. 

Rahasto ei voi sijoittaa premium-obligaatioihin tai vaihtovelkakirjoihin, ja se voi sijoittaa enintään 50 

prosenttia varoistaan yritysvelkakirjoihin. 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

Tuotonjako tapahtuu kaksi kertaa vuodessa (ks. sääntöjen 5 §:n kohta (2)). 

 

Euro High Yield-Obligationer: 

Sijoittaa varoja euromääräisiin tai euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden määräisiin velkakirjoihin, 

vaihtovelkakirjoihin tai CoCos-vaihtovelkakirjoihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa enintään 1/3 varoistaan 

CAD-, CHF-, GBP-, ISK-, JPY-, NOK-, SEK- , DKK- ja USD-määräisiin velkakirjoihin, 

vaihtovelkakirjoihin tai CoCos-vaihtovelkakirjoihin. 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joita kaupataan 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    
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Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupattaviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1.      Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2. Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.   

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Euro Investment Grade-Obligationer: 

Sijoittaa varoja euromääräisiin tai euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden määräisiin velkakirjoihin. 

Lisäksi rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan CAD-, CHF-, DKK-, GBP-, ISK-, JPY-, NOK-

, SEK- ja USD-määräisiin velkakirjoihin. 

Rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden virallisten luottoluokituslaitosten antama luottoluokitus on 

Baa3/BBB- tai korkeampi. Velkakirjat, joihin rahasto on sijoittanut ja joiden luottoluokitusta myöhemmin 

lasketaan alemmaksi kuin Baa3/BBB-, voivat edustaa enintään 5 prosenttia rahaston varoista. 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 
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Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Europæiske Obligationer: 

Sijoittaa varoja eurooppalaisiin velkakirjoihin. Rahasto voi lisäksi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan 

muiden kuin eurooppalaisten valuuttojen määräisiin investment grade -tasoisiin velkakirjoihin. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3.       Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Fonde: 

Sijoittaa varoja korko-obligaatioihin, joilla käydään kauppaa säädellyillä markkinoilla. Jos markkina on EU- 

tai ETA-maassa, se kuuluu direktiivin 2004/39/EY (MiFID) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdan säännösten 

soveltamisalaan. Jos markkina on EU:n tai ETA:n ulkopuolella, sen on oltava World Federation of 

Exchanges -järjestön jäsen ja sijaittava maassa, joka on OECD:n täysjäsen. Velkakirjojen tulee olla DKK-

määräisiä. 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan Tanskan valtion liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin 

arvopapereihin, kuitenkin niin että arvopaperit ovat peräisin vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta 

eivätkä samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevat arvopaperit ylitä 30 prosenttia rahaston varoista.  

Rahasto ei voi sijoittaa premium-obligaatioihin tai vaihtovelkakirjoihin, ja se voi sijoittaa enintään 50 

prosenttia varoistaan yritysvelkakirjoihin. 

Rahasto ei voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

Tuotonjako tapahtuu kaksi kertaa vuodessa (ks. sääntöjen 5 §:n kohta (2)). 

 

Globale High Yield-Obligationer:  

Sijoittaa varoja ulkomaisiin velkakirjoihin, mukaan luettuna kehittyvien markkinoiden maiden eli 

luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat valtionvelkakirjat sekä yritysvelkakirjat. 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joita kaupataan 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupattaviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 
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1.      Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2. Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.   

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa sijoitusrahastoista, erityisrahastoista ja muista yhteissijoitusyrityksistä ym. annetun lain 

120 §:n 1 momentissa mainituille markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista 

ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja.  

 

Globale Indeksobligationer: 

Sijoittaa varoja maailmanlaajuisiin indeksiobligaatioihin, joiden tuotto on sidottu OECD-alueen 

inflaatioindeksiin. Obligaatioiden on oltava jonkin OECD-maan liikkeeseen laskemia ja jonkin OECD-

valuutan määräisiä.  

Rahasto ei voi sijoittaa muiden rahastojen (foreningen), alarahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joilla käydään kauppaa säädellyillä markkinoilla. Jos markkina on EU- 

tai ETA-maassa, se kuuluu direktiivin 2004/39/EY (MiFID) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdan säännösten 

soveltamisalaan. Jos markkina on EU:n tai ETA:n ulkopuolella, sen on oltava World Federation of 

Exchanges -järjestön jäsen ja sijaittava maassa, joka on OECD:n täysjäsen.  

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 
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Globale Virksomhedsobligationer: 

Sijoittaa varoja joukkovelkakirjalainoihin pääpainon ollessa yritysten liikkeellelaskemissa 

joukkovelkakirjalainoissa ja velkaobligaatioissa. Valtion joukkovelkakirjalainat voivat aika ajoin muodostaa 

huomattavan osan salkusta.  

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3.       Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Mix Obligationer: 
Sijoittaa varoja tanskalaisiin ja ulkomaisiin velkakirjoihin, mukaan luettuna luottoluokitukseltaan korkeiden 

maiden ja kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat valtion 

joukkovelkakirjalainat sekä luottolaitosten ja sekä korkealle että matalalle luottoluokiteltujen yritysten 

liikkeeseenlaskemat velkakirjat ja muut vastaavat arvopaperit. Velkakirjat voivat olla sekä DKK:n että 

ulkomaisten valuuttojen määräisiä ja kestoltaan lyhyitä tai pitkiä. 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joita kaupataan 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupattaviin yhdysvaltalaisiin yritysten 

liikkeellelaskemiin joukkovelkakirjalainoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat 

ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 
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Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja. 

Salkun kokoonpano vaihtelee ajan mittaan jonkin verran maailmanlaajuisten velkakirjamarkkinoiden eri 

osiin ja valuuttaoloihin kohdistuvien odotusten mukaan. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

säädellyille markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3.       Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Nye Markeder Obligationer: 

Sijoittaa varoja ulkomaisiin velkakirjoihin pääpainon ollessa korkean luottotappioriskin omaavien valtioiden 

tai näissä valtioissa sijaitsevien yritysten liikkeeseen laskemissa tai takaamissa velkaobligaatioissa ja 

valtionvelkakirjoissa. Tällaisia valtioita voivat olla esimerkiksi: Algeria, Argentiina, Brasilia, Bulgaria, 

Chile, Kolumbia, Ecuador, Norsunluurannikko, Filippiinit, Hongkong, Intia, Indonesia, Israel, Kazakstan, 

Kiina, Kroatia, Malesia, Marokko, Meksiko, Panama, Peru, Puola, Qatar, Romania, Venäjä, Slovakia, Etelä-

Afrikka, Etelä-Korea, Tšekki, Tunisia, Thaimaa, Turkki, Ukraina, Unkari, Venezuela ja Egypti.  

Yhdysvaltojen tai Euroopan Unionin jäsenvaltioiden liikkeeseenlaskemat tai takaamat velkakirjat voivat aika 

ajoin muodostaa huomattavan osan salkusta. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 
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Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan Tanskan valtion tai muiden Euroopan Unionin 

jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin arvopapereihin niin, että arvopaperit ovat peräisin 

vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta eivätkä samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevat arvopaperit 

ylitä 30 prosenttia rahaston varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta: 

Sijoittaa varoja uusien markkinoiden paikallisissa valuutoissa liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin pääpainon ollessa korkean luottotappioriskin omaavien valtioiden tai 

sellaisissa valtioissa sijaitsevien yritysten liikkeeseenlaskemissa velkaobligaatioissa ja valtionvelkakirjoissa. 

Tällaisia valtioita voivat olla esimerkiksi: Algeria, Argentiina, Brasilia, Bulgaria, Chile, Kolumbia, Ecuador, 

Norsunluurannikko, Filippiinit, Hongkong, Intia, Indonesia, Israel, Kazakstan, Kiina, Kroatia, Malesia, 

Marokko, Meksiko, Panama, Peru, Puola, Qatar, Romania, Venäjä, Slovakia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, 

Thaimaa, Tšekki, Tunisia, Turkki, Ukraina, Unkari, Venezuela ja Egypti.  

Rahasto voi myös sijoittaa uusien markkinoiden talletuksiin paikallisissa valuutoissa. Talletukset tehdään 

rahalaitoksiin, joiden sääntöjen mukainen kotimaa on jossakin maassa, joka täyttää Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 122 §:n 4 momentin vaatimukset. Näiden talletusten tulla olla 

1) avistaehtoisia tai 

2)  nostettavissa tai erääntymässä enintään 12 kuukauden kuluessa. 

Vahvassa valuutassa liikkeeseen lasketut velkakirjat voivat aika ajoin muodostaa huomattavan osan salkusta. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahastot voivat sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3.       Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Udenlandske Obligationsmarkeder:  

Sijoittaa varoja ulkomaisiin velkakirjoihin, mukaan luettuna luottoluokitukseltaan korkeiden maiden ja 

kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat valtionvelkakirjat 

sekä luottolaitosten ja sekä korkealle että matalalle luottoluokitettujen yritysten liikkeeseenlaskemat 
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velkakirjat ja vastaavat arvopaperit. Velkakirjat voivat olla ulkomaisten valuuttojen määräisiä ja kestoltaan 

lyhyitä tai pitkiä. 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joita kaupataan 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla. 

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot. 

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupattaviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2. Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.  

 

Rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, 

joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä "speculative grade" tai "high yield", eli 

niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Salkun kokoonpano vaihtelee ajan mittaan jonkin verran maailmanlaajuisten velkakirjamarkkinoiden eri 

osiin ja valuuttaoloihin kohdistuvien odotusten mukaan. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3.       Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

3.  Osuustodistuksia liikkeeseen laskevat rahastot, jotka kuuluvat Tanskan osakkeiden 

luovutusvoittojen verottamisesta annetun lain 19 §:n soveltamisalaan. Rahastot ovat 

kasvurahastoja (ks. sääntöjen 5 §:n kohta (4)). 
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Afrika – Akkumulerende KL: 
Sijoittaa varoja ensisijaisesti afrikkalaisilla markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin 

tai afrikkalaisten tai pääasiassa Afrikassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa Afrikan 

ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. 

Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). Pieni määrä voidaan sijoittaa 

arvopapereihin, joilla on yhteys Afrikkaan.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, rahastojen tai yhteissijoitusyritysten 

osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoyhtiöihin, rahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät voi ylittää 

10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Danmark – Akkumulerende: 

Sijoittaa varoja tanskalaisiin osakkeisiin sekä muihin Nasdaq OMX Copenhagen A/S:ssä listattuihin 

osakkeisiin.  Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). Rahasto voi 

kuitenkin sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan sellaisiin osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Euro High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL: 
Sijoittaa varoja euromääräisiin tai euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden määräisiin 

joukkovelkakirjoihin, vaihtovelkakirjoihin ja CoCos-vaihtovelkakirjoihin. Tämän lisäksi rahasto voi sijoittaa 

enintään kolmasosan varoistaan CAD-, CHF-, GBP-, ISK-, JPY-, NOK-, SEK-, DKK- ja USD-määräisiin 

joukkovelkakirjoihin, vaihtovelkakirjoihin ja CoCos-vaihtovelkakirjoihin. 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joita kaupataan 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupattaviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 
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1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa euroa tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.   

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

yhdysvaltalaisia high yield -yritysvelkakirjoja.  

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Europa Fokus – Akkumulerende KL:  

Sijoittaa varoja ensisijaisesti eurooppalaisilla markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin tai 

eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa Euroopan 

ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Pieni osuus voidaan sijoittaa Eurooppaan rajoittuvista maista kotoisin 

olevien tai niissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeet valitaan osakkeen tuotto-

odotusten perusteella. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). Rahasto voi 

kuitenkin sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan sellaisiin osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Europa Højt Udbytte – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja ensisijaisesti eurooppalaisilla markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin 

tai eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa 

Euroopan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Pieni osuus voidaan sijoittaa Eurooppaan rajoittuvista maista 
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kotoisin olevien tai niissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan 

myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 

momentti). Salkku pyritään rakentamaan niin, että huomattava osa rahaston sijoitusten tuotosta tulee 

yhtiöiden voitonjaon muodossa. Paino on yhtiön osingonmaksukyvyssä ja -jaoissa, mutta salkussa voi olla 

myös yhtiöitä, jotka maksavat osinkoa aika ajoin vain rajoitetussa määrin tai eivät lainkaan. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). Rahasto voi 

kuitenkin sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan sellaisiin osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Europa Valutasikret – Akkumulerende: 

Sijoittaa varoja ensisijaisesti eurooppalaisilla markkinapaikoilla kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin 

tai eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yhtiöiden osakkeisiin, joilla käydään kauppaa 

Euroopan ulkopuolisilla markkinapaikoilla. Pieni osuus voidaan sijoittaa Eurooppaan rajoittuvista maista 

kotoisin olevien tai niissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan 

myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 

momentti). 

Pääosa rahaston sijoituksista on DKK- tai euromääräisiä tai valuuttariskiltä suojattuja. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). Rahasto voi 

kuitenkin sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan sellaisiin osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 
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Global Indeks Valutasikret – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin ja seuraa salkkua rakentaessaan jonkin maailmanlaajuisen osakeindeksin 

kehitystä. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin, jotka eivät 

sisälly indeksiin. Rahaston (foreningen) hallituksella on valtuudet indeksin valitsemiseen ja vaihtamiseen.   

Pääosa rahaston sijoituksista on DKK- tai euromääräisiä tai valuuttariskiltä suojattuja.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). Rahasto voi 

kuitenkin sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan sellaisiin osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1.  Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

 Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Global StockPicking – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeen tuotto-odotusten perusteella valittuihin osakkeisiin. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoyhtiöihin, rahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät voi ylittää 

10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Globale High Yield-Obligationer – Akkumulerende KL:  

Sijoittaa varoja ulkomaisiin velkakirjoihin, mukaan luettuna kehittyvien markkinoiden eli 

luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat valtionvelkakirjat sekä yritysten 

liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjat. 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 
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1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.   

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Rahasto ei voi sijoittaa muiden rahastojen (foreningen), alarahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on solminut 

rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina täyttää 

tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut Tanskan 

finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Globale Indeksobligationer – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja maailmanlaajuisiin indeksiobligaatioihin, joiden tuotto on sidottu OECD-alueen 

inflaatioindeksiin. Obligaatioiden on oltava jonkin OECD-maan liikkeeseenlaskemia ja jonkin OECD-

valuutan määräisiä.  

Rahasto saa sijoittaa varoja vain Tanskan rahoitustoiminnasta annetun lain 162 §:n 1 momentin 1–3 

alakohtien soveltamisalaan kuuluviin velkakirjoihin, niiden johdannaisinstrumentit mukaan lukien. 

Rahasto ei voi sijoittaa muiden rahastojen (foreningen), alarahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa säädellyillä markkinoilla kaupattaviin velkakirjoihin. Jos markkina on EU- tai ETA-

maassa, se kuuluu direktiivin 2004/39/EY (MiFID) 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdan säännösten 

soveltamisalaan. Jos markkina on EU:n tai ETA:n ulkopuolella, sen on oltava World Federation of 

Exchanges -järjestön jäsen ja sijaittava maassa, joka on OECD:n täysjäsen.  

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 
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Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Horisont Pension 2020 - Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin sekä velkakirjoihin ja vastaaviin instrumentteihin, mukaan luettuna kehittyvien 

markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat valtionvelkakirjat sekä 

yritysvelkakirjat. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten 

osuuksien kautta. ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §. 

Rahaston sijoitusrakenteen mukaan luettuna riskin, tulee heijastaa sitä, että rahastoa käytetään 

eläkejärjestelyissä, joissa sijoitushorisontti ulottuu vuoteen 2020.  

Rahasto voi sijoittaa markkinoille, jotka on määritelty Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

120 §:ssä. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista:  

1. markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen tai  

2. markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finsanstilsynet) hyväksymä tai  

3. rahaston säännöissä on aikaisemman arvion perusteella määritetty, että markkina täyttää tietyn 

vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. Tanskan 

finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet.  

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla. 

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot. 

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2. Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 
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Horisont Pension 2030 - Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin sekä velkakirjoihin ja vastaaviin instrumentteihin, mukaan luettuna kehittyvien 

markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat valtionvelkakirjat sekä 

yritysvelkakirjat. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan 

sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten 

osuuksien kautta. ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §. 

Rahaston sijoitusrakenteen mukaan luettuna riskin, tulee heijastaa sitä, että rahastoa käytetään 

eläkejärjestelyissä, joissa sijoitushorisontti ulottuu vuoteen 2030.  

Rahasto voi sijoittaa markkinoille, jotka on määritelty Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

120 §:ssä. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista:  

1. markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen tai  

2. markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finsanstilsynet) hyväksymä tai  

3. rahaston säännöissä on aikaisemman arvion perusteella määritetty, että markkina täyttää tietyn 

vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. Tanskan 

finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet.  

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla. 

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot. 

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2. Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Horisont Pension 2040 - Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja osakkeisiin sekä velkakirjoihin ja vastaaviin instrumentteihin, mukaan luettuna kehittyvien 

markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat valtionvelkakirjat sekä 
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yritysvelkakirjat. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan 

sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten 

osuuksien kautta. ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 124 §. 

Rahaston sijoitusrakenteen mukaan luettuna riskin, tulee heijastaa sitä, että rahastoa käytetään 

eläkejärjestelyissä, joissa sijoitushorisontti ulottuu vuoteen 2040.  

Rahasto voi sijoittaa markkinoille, jotka on määritelty Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

120 §:ssä. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista:  

1. markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen tai  

2. markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finsanstilsynet) hyväksymä tai  

3. rahaston säännöissä on aikaisemman arvion perusteella määritetty, että markkina täyttää tietyn 

vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. Tanskan 

finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet.  

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla. 

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot. 

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2. Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Horisont Rente Plus – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja velkakirjoihin, mukaan luettuna kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten 

maiden liikkeeseenlaskemat valtionvelkakirjat sekä yritysvelkakirjat. Pieni osa voidaan sijoittaa osakkeisiin. 

Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita, ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. 

annetun lain 3 §:n 1 momentti. 

Osakkeet voivat muodostaa 1-10 prosenttia rahaston varoista. 
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Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla. 

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot. 

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2. Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä. 

Rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, 

joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä "speculative grade" tai "high yield", eli 

niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastoyhtiöiden, rahastojen tai yhteissijoitusyritysten 

osuuksien kautta. ks. Tanskan sijoitusrahastoyhtiöistä ym. annetun lain 124 §. 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja osana salkunhoitoa. 

Rahasto voi sijoittaa markkinoille, jotka on määritelty Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

120 §:ssä. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen tai 

2. markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finsanstilsynet) hyväksymä tai 

3. rahaston säännöissä on aikaisemman arvion perusteella määritetty, että markkina täyttää tietyn 

vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. Tanskan 

finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

 

Latinamerika – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja Latinalaisesta Amerikasta kotoisin olevien tai siellä pääasiassa toimivien yhtiöiden 

osakkeisiin. Näitä alueita  ovat Meksiko, Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka ja Karibia. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti).  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  Rahasto 

voi kuitenkin sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan sellaisiin osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 20 prosenttia varoistaan rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin 

velkakirjoihin, talletuksiin luottolaitoksissa sekä toisiin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai 

yhteissijoitusyrityksiin (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §), jotka sijoittavat yksinomaan 

rahamarkkinainstrumentteihin, lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai talletuksiin luottolaitoksissa. 
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Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Mix – Akkumulerende: 

Sijoittaa varoja tanskalaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin sekä velkakirjoihin ja vastaaviin instrumentteihin, 

mukaan luettuna kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat 

valtionvelkakirjat. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.  

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja osana salkunhoitoa. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 
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1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen.  

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

 

Mix Defensiv – Akkumulerende: 

Sijoittaa varoja tanskalaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin sekä velkakirjoihin ja vastaaviin instrumentteihin, 

mukaan luettuna kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat 

valtionvelkakirjat. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 1. 

Osakkeet voivat yleensä muodostaa enintään 30 prosenttia rahaston varoista.  

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.  

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja osana salkunhoitoa. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen.  

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 
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3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

 

Mix Obligationer – Akkumulerende:  

Sijoittaa varoja tanskalaisiin ja ulkomaisiin velkakirjoihin, mukaan luettuna luottoluokitukseltaan korkeiden 

maiden ja kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat 

valtionvelkakirjat sekä luottolaitosten ja sekä korkealle että luottoluokitukseltaan alhaisten yritysten 

liikkeeseenlaskemat velkakirjat ja vastaavat arvopaperit. Velkakirjat voivat olla sekä DKK:n tai ulkomaisten 

valuuttojen määräisiä ja kestoltaan lyhyitä tai pitkiä. 

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupattaviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Salkun kokoonpano vaihtelee ajan mittaan jonkin verran maailmanlaajuisten velkakirjamarkkinoiden eri 

osiin ja valuuttaoloihin kohdistuvien odotusten mukaan. 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3.       Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 
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Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Mix Offensiv – Akkumulerende: 

Sijoittaa varoja tanskalaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin sekä velkakirjoihin ja vastaaviin instrumentteihin, 

mukaan luettuna kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat 

valtionvelkakirjat. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Osakkeet voivat yleensä muodostaa enintään 60 prosenttia rahaston varoista.  

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joita kaupataan 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.  

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja osana salkunhoitoa. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen.  

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 
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Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 

 

Mix Offensiv Plus – Akkumulerende: 

Sijoittaa varoja tanskalaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin sekä velkakirjoihin ja vastaaviin instrumentteihin, 

mukaan luettuna kehittyvien markkinoiden eli luottoluokitukseltaan alhaisten maiden liikkeeseenlaskemat 

valtionvelkakirjat. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Osakkeet voivat yleensä muodostaa enintään 80 prosenttia rahaston varoista.   

Rahasto voi sijoittaa lisäksi listaamattomiin yhdysvaltalaisiin yritysvelkakirjoihin, joilla käydään kauppaa 

kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla. FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) ja välillisesti SEC 

säätelevät näiden markkinoiden kaupankäyntiä meklaritoimintaa valvomalla.    

Kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat laadultaan hyvin 

vaihtelevia ja täyttävät vain yleiset yritysvelkakirjojen liikkeeseenlaskua Yhdysvalloissa koskevat ehdot.  

Kun rahasto sijoittaa kiinteätuottoisilla OTC-markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin yhdysvaltalaisiin 

yritysvelkakirjoihin, näiden velkakirjojen on täytettävä sijoitushetkellä seuraavat ehdot: 

1. Liikkeeseenlaskun markkina-arvon on oltava vähintään 100 miljoonaa USD tai sitä vastaava arvo 

toisessa valuutassa. 

2 Luottoluokituksen on oltava vähintään CCC- (Standard & Poor) tai Caa3 (Moody), mutta rahaston 

varoista voidaan silti sijoittaa enintään 10 prosenttia luokittelemattomiin velkakirjoihin. 

3. Säännöllinen hintatarjous vähintään kahdelta kansainväliseltä investointipankilta/pörssivälittäjältä.  

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Yleensä rahasto pyrkii segmenttien ja liikkeeseenlaskijoiden laajaan hajauttamiseen. Rahasto voi omistaa 

enintään 5 prosenttia saman yrityksen ja enintään 5 prosenttia samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevia 

high yield -yritysvelkakirjoja.  

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §).  

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja osana salkunhoitoa. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen.  

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin, velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §:n 4 momentti). 
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Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja tanskalaisten tai pohjoismaissa toimivien yritysten velkakirjoihin, vaihtovelkakirjoihin ja 

CoCos-vaihtovelkakirjoihin. 

Rahasto voi sijoittaa markkinoille, jotka on määritelty Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

120 §:ssä. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista:  

1. markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen tai  

2. markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finsanstilsynet) hyväksymä tai  

3. rahaston säännöissä on aikaisemman arvion perusteella määritetty, että markkina täyttää tietyn 

vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat luetellaan 

sääntöjen liitteessä B. Liitettä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä, ks. Tanskan 

finanssivalvonnan (Finanstilsynet) edellä mainitut ohjeet.  

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin obligaatioihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa obligaatioihin, joiden liikkeeseenlaskijalla ja/tai liikkeeseenlaskulla on alhainen  

luottoluokitus. 

Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Norske Korte Obligationer – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja NOK-määräisiin velkakirjoihin.  

Salkun sijoitusten arvioitu kesto on enintään kolme vuotta. 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin obligaatioihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Sijoitusrahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Nye Markeder – Akkumulerende KL: 

Sijoittaa varoja äskettäin teollistuneissa maissa toimivien ulkomaisten yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeilla 

tarkoitetaan myös osakkeisiin rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 

3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). Rahasto voi 

kuitenkin sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan sellaisiin osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 
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luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Nye Markeder Obligationer – Akkumulerende KL:  

Sijoittaa varoja ulkomaisiin velkakirjoihin pääpainon ollessa korkean luottotappioriskin omaavien valtioiden 

tai näissä valtioissa sijaitsevien yritysten liikkeeseenlaskemissa tai takaamissa velkaobligaatioissa ja 

valtionvelkakirjoissa. Tällaisia valtioita voivat olla esimerkiksi: Algeria, Argentiina, Brasilia, Bulgaria, 

Chile, Kolumbia, Ecuador, Norsunluurannikko, Filippiinit, Hongkong, Intia, Indonesia, Israel, Kazakstan, 

Kiina, Kroatia, Malesia, Marokko, Meksiko, Panama, Peru, Puola, Qatar, Romania, Venäjä, Slovakia, Etelä-

Afrikka, Etelä-Korea, Tšekki, Tunisia, Thaimaa, Turkki, Ukraina, Unkari, Venezuela ja Egypti.  

Yhdysvaltojen tai Euroopan Unionin jäsenvaltioiden liikkeeseenlaskemat tai takaamat velkakirjat voivat aika 

ajoin muodostaa huomattavan osan salkkua. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto ei voi sijoittaa muiden rahastojen (foreningen), alarahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan Tanskan valtion tai muiden Euroopan Unionin 

jäsenvaltioiden liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin arvopapereihin niin, että arvopaperit ovat peräisin 

vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta eivätkä samasta liikkeeseenlaskusta peräisin olevat arvopaperit 

ylitä 30 prosenttia rahaston varoista. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta – Akkumulerende KL:  

Sijoittaa varoja uusien markkinoiden paikallisissa valuutoissa liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin pääpainon ollessa korkean luottotappioriskin omaavien valtioiden tai 

sellaisissa valtioissa sijaitsevien yritysten liikkeeseenlaskemissa velkaobligaatioissa ja valtionvelkakirjoissa. 

Tällaisia valtioita voivat olla esimerkiksi: Algeria, Argentiina, Brasilia, Bulgaria, Chile, Kolumbia, Ecuador, 

Norsunluurannikko, Filippiinit, Hongkong, Intia, Indonesia, Israel, Kazakstan, Kiina, Kroatia, Malesia, 

Marokko, Meksiko, Panama, Peru, Puola, Qatar, Romania, Venäjä, Slovakia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, 

Thaimaa, Tšekki, Tunisia, Turkki, Ukraina, Unkari, Venezuela ja Egypti. 
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Rahasto voi myös sijoittaa uusien markkinoiden talletuksiin paikallisissa valuutoissa. Talletukset tehdään 

rahalaitoksiin, joiden sääntöjen mukainen kotimaa on maassa, joka täyttää Tanskan sijoitusrahastoista  ym. 

annetun lain 122 §:n 1 momentissa annetut vaatimukset. Näiden talletusten tulla olla 

1) avistaehtoisia tai 

2)  nostettavissa tai erääntymässä enintään 12 kuukauden kuluessa. 

Vahvassa valuutassa liikkeeseenlasketut velkakirjat voivat aika ajoin muodostaa huomattavan osan salkusta. 

On syytä ottaa huomioon, että rahaston tekemiin sijoituksiin voi sisältyä korkea luottotappioriski, koska 

rahasto voi sijoittaa velkakirjoihin, joiden liikkeeseenlaskijaa ja/tai liikkeeseenlaskua kuvataan termillä 

"speculative grade" tai "high yield", eli niiden luottoluokitus on matalampi kuin BBB- (Standard & Poor) tai 

Baa3 (Moody). 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3.    Rahaston (foreningen)  säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 

Rahasto voi sijoittaa yli 35 prosenttia varoistaan sijoitusalueellaan arvopapereihin ym., kuten Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitaan, saman lain 129 §:n 

määräysten mukaisesti ja kuten näiden sääntöjen liitteessä A määritellään. 

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin velkakirjoihin ja 

rahamarkkinainstrumentteihin ym. (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

Rahasto ei voi sijoittaa muiden rahastoyhtiöiden, rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. 

 

USA – Akkumulerende KL:  

Sijoittaa varoja yhdysvaltalaisiin tai kanadalaisiin osakkeisiin. Osakkeilla tarkoitetaan myös osakkeisiin 

rinnastettavia arvopapereita (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 3 §:n 1 momentti). 

Varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai toisten rahastojen (foreningen), alarahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 124 §). 

Rahaston kokonaissijoitukset muihin rahastoihin (foreningen), alarahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin eivät 

voi ylittää 10 prosenttia sen varoista. 

Rahasto voi sijoittaa Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 1 momentissa mainituille 

markkinoille. Näiden markkinoiden on täytettävä jokin seuraavista ehdoista: 

1. Markkinan on sijaittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai maassa, jonka kanssa yhteisö on 

solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen. 

2. Markkinan on oltava Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymä. 

3. Rahaston (foreningen) säännöissä on aikaisemman arvon perusteella määritetty, että markkina 

täyttää tietyn vaatimustason (ks. Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). Näin hyväksytyt markkinat 

luetellaan sääntöjen liitteessä B. Hallitus voi tehdä muutoksia liitteeseen (ks. edellä mainitut 

Tanskan finanssivalvonnan ohjeet). 
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Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ym. (ks. Tanskan 

sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 120 §:n 4 momentti). 

Rahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja. 

 

(2) Rahasto voi jakaantua osuuslajeihin, joihin voidaan liittää osuuslajikohtaisia varoja. 

(3) Osuuslajilla ei ole etuoikeutta mihinkään osuuteen rahaston varoista eikä myöskään mahdollisiin 

osuuslajikohtaisiin varoihin.  Osuuslajilla on ainoastaan oikeus osaan varojen tuotosta, myös osaan 

kokonaissalkun ja osuuslajikohtaisten varojen tuotosta. 

(4) Rahastolla voi olla erityyppisiä osuuslajeja hallituksen päätöksen mukaisesti (ks. sääntöjen kohta 

(7)). Nimen lisäksi voivat vaihdella seuraavat osuuslajien ominaisuudet: 

1) valuutta 

2) niiden sijoittajien tyyppi, joille osuuslajeja markkinoidaan 

3) osuuslajeista annetun asetuksen sääntöjen 5 §:n mukaiset juoksevat kulut   

4) merkintä- ja lunastushintojen laskemisesta osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä annetun 

asetuksen säädösten 5 §:n mukaiset merkintähintaan lisättävät ja lunastushinnasta vähennettävät 

palkkiot 

5) hinnan laskutapa (ks. merkintä- ja lunastushintojen laskemisesta osuuksien merkinnän ja 

lunastuksen yhteydessä annettu asetus) 

6) osuuslajikohtaiset varat, jotka voivat olla vain johdannaisinstrumentteja, sekä käteiskassa luokan 

juokseviin likviditeettitarpeisiin 

7) tuotonjakoprofiili (kasvu- tai tuottorahasto) 

8) vähimmäissijoitus 

9) muut kuin kohdissa 1–8 mainitut ominaisuudet, jos rahasto (foreningen) voi hyvittää sen, että 

yhden osuuslajin sijoittajia suositaan toisen osuuslajin sijoittajien kustannuksella. 

(5) Osuuslajien ominaisuuksista on lisätietoja Rahaston (foreningen) verkkosivustolla (ks. osuuslajeista 

annetun asetuksen 7 §). 

(6) Kohtia 2–5 ei sovelleta korkokupongittomiin/tuotto-oikeudettomiin osuuslajeihin. 

(7) Hallituksella on valtuudet perustaa lisää rahastoja, mukaan luettuna tiliä pitävät rahastot, ja tehdä 

tässä yhteydessä tarvittavia tai Tanskan finanssivalvonnan vaatimia sääntömuutoksia ja -lisäyksiä. Hallitus 

voi lisäksi perustaa uusia osuuslajeja (ks. kohta (4), alakohdat 1–9). 

(8) Rahastot hallinnoivat omaisuuttaan ja siihen liittyviä tuottoja ja kuluja omissa, muista rahastoista 

riippumattomissa taloudellisissa yksiköissään, ja jokainen rahasto tekee myös oman tilinpäätöksen. 

 

5 § 
 

Tuottorahastoissa tuotto jaetaan tilikauden aikana kertyneiden korkojen ja tuottojen sekä realisoituneiden ja 

realisoitumattomien kurssivoittojen perusteella rahaston hallinnointikuluilla vähennettynä. Tuotonjaossa on 

noudatettava Tanskan verolain 16 C §:ssä säädettyä vähimmäistuotonjakoa.  

Rahastojen Dannebrog Mellemlange Obligationer, Danske Korte Obligationer, Danske Lange Obligationer 

ja Fonde jakama vähimmäistuotto perustuu kuitenkin tilivuoden aikana velkakirjoista saatuihin korkoihin, 

realisoituneisiin nettokurssivoittoihin (vain positiivinen nettotulos sisältyy) ja veronalaisiin 

nettokurssivoittoihin johdannaisinstrumentteja käytettäessä hallinnointikuluilla vähennettynä. 

(2) Tuotonjako tapahtuu yleensä Rahaston (foreningen) varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, jossa 

rahaston tilinpäätös vahvistetaan.  
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Rahastot Dannebrog Mellemlange Obligationer ja Fonde jakavat kuitenkin tilikauden kuuden ensimmäisen 

kuukauden aikana väliosinkoa, joka perustuu rahaston ansaitsemien korkojen hallinnointikuluilla 

vähennettynä syyskuun puolivälin ja lokakuun alun välisenä aikana.  

Rahasto Danske Lange Obligationer jakaa kuitenkin tilikauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 

väliosinkoa, joka perustuu rahaston DKK-määräisistä varoista ansaitsemiin korkoihin ja vieraan valuutan 

määräisistä varoista saamiin korkoihin hallinnointikuluilla vähennettynä syyskuun puolivälin ja lokakuun 

alun välisenä aikana.  

Rahaston (foreningen) varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, jossa vahvistetaan rahastojen vuositilinpäätökset 

ja tilikauden kokonaistuotto, jaetaan lopullinen osinko, joka lasketaan tilikauden varsinaisen tuoton ja jaetun 

väliosingon välisenä erotuksena.  

Mahdolliset realisoituneet nettokurssivoitot sisältyvät vain lopulliseen osinkoon. 

(3) Muista omaisuuden realisoinneista saadut varat lisätään asianomaisen rahaston varoihin, ellei 

yhtiökokous hallituksen ehdotuksesta päätä toisin. 

(4) Kasvurahastoissa nettotuotto lisätään rahaston varoihin. 

 

 

Rahaston varojen sijoittaminen 

 

6 § 
 

Näiden sääntöjen 4 §:ssä annettujen, rahastojen sijoitustoimintaa rajoittavien määräysten mukaan rahastojen 

varat sijoitetaan arvopapereihin, jotka on hyväksytty julkisesti noteerattaviksi jossakin arvopaperipörssissä 

tai muulla vastaavalla markkinalla. Enintään 10 prosenttia rahaston varoista voidaan kuitenkin sijoittaa 

listaamattomiin arvopapereihin. Käteisvarat talletetaan rahalaitokseen kasvamaan korkoa. 

(2) Varojen sijoittaminen panttivelkakirjoihin sekä johdannaisinstrumenttien käyttö tapahtuu hallituksen 

yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. 

(3) Rahasto (foreningen) voi lisäksi hankkia irtainta ja kiinteää omaisuutta, jota se tarvitsee 

liiketoimintansa harjoittamiseen.  

(4) Sijoitustoiminta tapahtuu muilta osin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

 

Lainanotto 

 

7 § 
 

Rahasto (foreningen) tai alarahasto ei voi ottaa lainaa.  

(2) Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) luvalla rahasto (foreningen) tai alarahasto voi kuitenkin 

1) ottaa lyhytaikaista lainaa jäsenten osuuksien lunastamiseen.  

2) ottaa lyhytaikaista lainaa merkintäoikeuksien käyttämiseen.  

3) ottaa lyhytaikaista lainaa tehtävien kauppojen väliaikaiseen rahoittamiseen. Tähän on lupa.  

4) ottaa lainaa kiinteän omaisuuden hankkimiseen lainaa, jonka määrä vastaa korkeintaan 10 

prosenttia varoista. Omaisuuden on oltava ehdottoman välttämätöntä rahaston (foreningen) 

toiminnan harjoittamiseen. 
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(3) Kohdan (2) alakohdissa 1–3 mainitut lainat voivat muodostaa yhteensä enintään 10 prosenttia ja 

alakohdissa 1–4 mainitut lainat yhteensä enintään 15 prosenttia rahaston (foreningen) tai alarahaston 

varoista. 

 

 

Antolainaus, takuut ym. 

 

8 § 
 

Rahasto (foreningen) ei voi myöntää lainaa tai antaa takuuta. Rahasto (foreningen) voi kuitenkin ottaa 

vastuun sellaisten osakkeiden hankintaan liittyvistä velvoitteista, joita ei ole kokonaan maksettu. Nämä 

velvoitteet eivät saa ylittää 5 prosenttia asianomaisen rahaston varoista. 

(2) Rahatso (foreningen) ei saa harjoittaa keinottelua tai osallistua spekulatiiviseen toimintaan. 

 

 

Vastuu 

 

9 § 
 

Rahaston (foreningen) alarahastot vastaavat vain omista velvoitteistaan.  

(2) Rahastot vastaavat kuitenkin yhteisistä kuluista ensisijaisesti suhteellisuus- ja toissijaisesti 

yhteisvastuuperiaatteen mukaan. 

(3) Jäsenten vastuu rajoittuu heidän rahasto-osuudestaan maksamaan summaan, eikä heillä ole sen lisäksi 

vastuita mistään rahaston velvoitteista. 

(4) Rahaston (foreningen) hallituksen jäsenet, työntekijät ja mahdolliset omaisuudenhoitoyhtiöt eivät ole 

vastuussa rahaston (foreningen) velvoitteista. 

 

 

Rahasto-osuudet 

 

10 § 
 

Rahasto-osuudet lasketaan liikkeeseen arvopaperikeskuksen kautta ja niiden arvo on 100 DKK tai sen 

kerrannainen. Rahastoissa, joissa on muita kuin DKK-määräisiä osuusluokkia, hallitus määrää 

liikkeeseenlaskettujen osuuksien arvon. 

 (2) Arvopaperikeskuksen tiliote toimii todisteena osuudenomistajan merkitsemien rahasto-osuuksien 

nimellisarvosta. 

(3) Rahasto-osuudet rekisteröidään haltijalleen, mutta voidaan tilinpitolaitoksen pyynnöstä kirjata 

rahaston (foreningen) kirjanpidossa omistajan nimiin. Danske Bankissa säilytettävät rahasto-osuudet 

rekisteröidään kuitenkin automaattisesti rahaston (foreningen) rekisteriin.  

(4) Rahasto-osuudet ovat vapaasti vaihdettavissa. 

(5) Rahasto-osuuksilla ei ole erityisoikeuksia. Rahaston (foreningen) jäsenet eivät ole velvollisia 

antamaan kaikkia tai osaa rahasto-osuuksistaan lunastettaviksi.  

(6) Jos jäsenellä on rahasto-osuuksia, joita ei ole rekisteröity arvopaperikeskuksessa, hän voi saada ne 

rekisteröidyksi yllä kuvatuin oikeusvaikutuksin. 
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(7) Rahasto-osuudet, joita ei ole rekisteröity arvopaperikeskuksessa, ovat voimassa ilman rekisteröintiä, 

mutta rekisteröinti tarvitaan myynnin, panttauksen, muun siirron tai seuraannon yhteydessä. 

 

 

Arvon määritys 

 

11 § 
 

Arvon määritys tapahtuu Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 69 §:n ja Tanskan finanssivalvonnan 

(Finanstilsynet) lain soveltamisalaan kuuluvien rahastoyhtiöiden kirjanpidosta antaman määräyksen nojalla. 

(2) Varat ja velvoitteet arvostetaan käypään arvoon. 

(3) Käypä arvo arvostetaan markkina-arvoon, joka saada markkinainformaatiolähteiden välityksellä. Jos 

arvoa ei saada markkinainformaatiojärjestelmien avulla, arvon laskemiseen käytetään jotakin yleisesti 

hyväksyttyä arvostusmenetelmää. 

 

 

Rahasto-osuuksien merkintähinta 

 

12 § 
 

Rahasto-osuus voidaan merkitä vain maksamalla merkintähinta samalla velkakirjalainaosuuksien 

merkitsemistä lukuun ottamatta.  Merkinnän merkintähinnan maksua vastaan tulee tapahtua hallituksen 

ohjeiden mukaisesti. Hallitus voi lisäksi päättää laskea liikkeeseen osuuksia, joilla ei ole oikeutta tuottoon 

edelliseltä vuodelta tammikuun alun ja rahaston varsinaisen yhtiökokouksen väliseltä ajalta. Vain 

yhtiökokous voi päättää velkakirjalainaosuuksien liikkeeseenlaskemisesta. 

(2) Merkintähinta määrätään käyttämällä kaksihintamenetelmää (ks. Tanskan finanssivalvonnan 

määräyksen 4 § merkintä- ja lunastushintojen laskemisesta tanskalaisten sijoitusrahastojen ym. osuuksien 

merkinnän ja lunastuksen yhteydessä) jakamalla omaisuuden arvo merkintähetkellä (ks. 11 §) merkittyjen 

osuuksien nimellisarvolla ja lisäämällä summa, joka kattaa arvopaperien ostosta aiheutuvat ja merkintään 

liittyvät pakolliset kulut, mukaan luettuna hallinnointi-, paino- ja mainontakulut, välittäjille ja 

liikkeeseenlaskun takaajille maksettavat provisiot ym.  

(3) Osuusluokan merkintähinta määrätään jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista luokasta 

merkittyjen osuuksien määrällä ja lisäämällä summa, joka kattaa arvopaperien ostosta ym. aiheutuvat 

kohdassa (2) mainitut kulut. Jaettava osuus vastaa sitä kokonaissalkun osaa, josta osuusluokka saa tuottoa, ja 

summaa oikaistaan mahdollisilla osuusluokasta johtuvilla luokkakohtaisilla varoilla ja kuluilla.  

(4) Jos osuusluokan hinnoittelu on tehtävä yksihintamenetelmällä (ks. 5 §:n kohdassa (2) mainittu 

määräys), rahasto (foreningen) määrää yhden tai useamman ajankohdan osuusluokan merkintähinnan 

laskentaa varten. Merkintähinta määrätään jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista luokasta 

merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa yhteissalkusta, josta osuusluokka saa tuottoa, 

ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuusluokasta johtuvilla luokkakohtaisilla varoilla ja kuluilla. Maksu 

rahaston (foreningen) ennen laskentahetkeä vastaanottamista osuuksien merkintäpyynnöistä tapahtuu tällä 

tavoin lasketulla merkintähinnalla. 

(5) Jos osuuslajin arvonlaskenta perustuu swing pricing –metodiin (modified single pricing) 6 §:n toisen 

luvun mukaisesti, Rahasto (foreningen) voi laskea osuudenarvon yhtenä tai useampana ajankohtana.  

Merkittävien osuuksien arvostusta varten Rahasto (foreningen) määrittää osuuden arvon seuraavana 

arvostuspäivänä. Osuudenarvo lasketaan jakamalla rahastolle kuuluva sijoitusten arvo, korjattuna osuuslajille 

mahdollisesti kuuluvilla omistuksilla ja kuluilla, osuuslajin osuuksien määrällä. 
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Jos jakson nettomerkinnät ylittävät hallituksen vahvistaman osuuksien määrän, Rahaston (foreningen) 

on oikaistava todellinen arvo lisäämällä merkintähintaan maksu, joka kattaa kaupankäynnin kulut. Rahaston 

(foreningen) hallitus vahvistaa tämän maksun suuruuden. 

(6) Rahastoissa, joihin hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen osuuksia, joilla ei ole oikeutta tuottoon 

edelliseltä vuodelta, määrätään tammikuun alun ja varsinaisen yhtiökokouksen välinen merkintähinta 

kuitenkin jakamalla rahaston varat, joista on vähennetty edellisen tilikauden lasketun ja tarkistetun tuoton 

arvo, merkittyjen osuuksien nimellisarvolla. Hintaan lisätään summa, joka kattaa arvopaperien ostosta ym. 

aiheutuvat kulut (ks. yllä). 

 

 

Rahasto-osuuksien lunastus 

 

13 § 
 

Rahaston on lunastettava jäsenen rahasto-osuudet tämän sitä vaatiessa. Lunastushinta määrätään käyttämällä 

kaksihintamenetelmää (ks. Tanskan finanssivalvonnan määräyksen 4 § merkintä- ja lunastushintojen 

laskemisesta tanskalaisten sijoitusrahastojen ym. osuuksien merkinnän ja lunastuksen yhteydessä) jakamalla 

omaisuuden arvo lunastushetkellä (ks. § 11) merkittyjen osuuksien nimellisarvolla ja vähentämällä 

arvopaperien myynnistä aiheutuvat ja lunastukseen liittyvät pakolliset kulut.   

(2) Osuusluokan lunastushinta määrätään jakamalla laskentahetken osuus rahaston varoista luokasta 

merkittyjen osuuksien määrällä ja vähentämällä summa, joka kattaa arvopaperien myynnistä aiheutuvat sekä 

lunastukseen liittyvät pakolliset kulut. Jaettava osuus vastaa sitä kokonaissalkun osaa, josta osuusluokka saa 

tuottoa, ja summaa oikaistaan mahdollisilla osuusluokasta johtuvilla luokkakohtaisilla varoilla ja kuluilla.  

(3) Jos osuusluokan hinnoittelu on tehtävä yksihintamenetelmällä (ks. § 5:n kohdassa (1) mainittu 

määräys), rahasto (foreningen) määrää yhden tai useamman ajankohdan osuusluokan lunastushinnan 

laskentaa varten. Lunastushinta määritetään jakamalla osuus rahaston varoista laskentahetkellä luokasta 

merkittyjen osuuksien määrällä. Jaettava osuus vastaa sitä osaa yhteissalkusta, josta osuusluokka saa tuottoa, 

ja summaa oikaistaan oikaistu mahdollisilla osuusluokasta johtuvilla luokkakohtaisilla varoilla ja kuluilla. 

Maksu Rahaston (foreningen) ennen laskentahetkeä vastaanottamista osuuksien lunastuspyynnöistä tapahtuu 

tällä tavoin lasketulla lunastushinnalla. 

(4) Jos osuuslajin arvonlaskenta perustuu swing pricing –metodiin (modified single pricing) 6 §:n toisen 

luvun mukaisesti, Rahasto (foreningen) voi laskea osuudenarvon yhtenä tai useampana ajankohtana.  

Lunastettavien osuuksien arvostusta varten Rahasto (foreningen) määrittää osuuden arvon seuraavana 

arvostuspäivänä. Osuudenarvo lasketaan jakamalla rahastolle kuuluva sijoitusten arvo, korjattuna osuuslajille 

mahdollisesti kuuluvilla omistuksilla ja kuluilla, osuuslajin osuuksien määrällä. 

Jos jakson nettolunastukset ylittävät hallituksen vahvistaman osuuksien määrän, Rahaston (foreningen) 

on oikaistava todellinen arvo vähentämällä lunastushinnasta maksu, joka kattaa kaupankäynnin kulut. 

Rahaston (foreningen) hallitus vahvistaa tämän maksun suuruuden. 

(5) Jos rahasto-osuudet on laskettu liikkeeseen ilman oikeutta lunastaa tuottoa samalta vuodelta ennen 

varsinaista yhtiökokousta, vähennetään lasketun ja tarkistetun tuoton arvo osuuksien sisäistä arvoa ja 

lunastushintaa laskettaessa. 

(6) Rahasto voi lykätä osuuksien lunastamista,  

– jos rahasto ei voi määrittää todellista arvoa markkinaolosuhteiden vuoksi tai  

-  jos rahasto voi sijoittajien tasapuolista kohtelua varten määrittää lunastushinnan vasta, kun rahasto on 

realisoinut osuuksien lunastamiseen tarvittavat omaisuuserät. 



- 51 - 

(7) Rahaston (foreningen) on ilmoitettava Tanskan finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) välittömästi, jos 

rahaston (foreningen) omaisuus laskee alle 10 miljoonan DKK:n.  

(8) Jos kohdan (6) mukainen lykkäys tapahtuu, rahaston on ilmoitettava siitä välittömästi Tanskan 

finanssivalvonnalle (Finanstilsynet) ja toimivaltaisille viranomaisille muissa Euroopan unionin jäsenmaissa 

ja maissa, joiden kanssa yhteisö on solminut rahoitusalaa koskevan sopimuksen, kun rahastoyhtiö markkinoi 

osuuksiaan niissä. 

(9) Tanskan finanssivalvonta (Finanstilsynet) voi vaatia, että rahasto (foreningen) lykkää osuuksien 

lunastusta. 

 

 

Osuudenomistajakokous 

 

14 § 
 

Osuudenomistajakokouksella on ylin päätäntävalta Rahaston (foreningen) asioissa. 

(2) Osuudenomistajakokous pidetään Suur-Kööpenhaminassa tai Århusissa. Varsinainen 

osuudenomistajakokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua, kuitenkin viimeistään 14 päivää ennen 

rahaston (foreningen) asianomaiselta tilikaudelta annettavan veroilmoituksen jättöajan umpeutumista. 

(3) Ylimääräinen osuudenomistajakokous pidetään, kun jäsenet, jotka omistavat yhteensä vähintään 5 

prosenttia jonkin rahaston tai osuusluokan rahasto-osuuksien kokonaisnimellisarvosta, tai vähintään kaksi 

hallituksen jäsentä tai tilintarkastaja niin vaatii. 

(4) Osuudenomistajakokous kutsutaan kokoon ja työjärjestys esitetään viimeistään 8 päivää ja 

aikaisintaan 4 viikkoa ennen kokousta kaikille kokousta vaatineille rahaston (foreningen) rekisteriin nimellä 

kirjatuille sijoittajille ja ilmoittamalla siitä rahaston (foreningen) kotisivulla ja/tai päivälehdissä hallituksen 

harkinnan mukaan.  

(5) Lisäksi työjärjestys ja lopulliset ehdotukset sekä, varsinaisen yhtiökokouksen ollessa kyseessä, myös 

toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus asetetaan esille rahaston (foreningen) toimistoon viimeistään 8 

päivää ennen kokousta. 

(6) Jotta jäsenten ehdotukset voidaan käsitellä varsinaisessa osuudenomistajakokouksessa, ne on 

toimitettava kirjallisina hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta. 

(7) Osuudenomistajakokousta johtaa hallituksen valitsema puheenjohtaja. Puheenjohtaja ratkaisee kaikki 

osuudenomistajakokouksen laillisuutta, asioiden käsittelyä ja äänestystä koskevat kysymykset. 

(8) Käsiteltävistä asioista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa. 

(9) Hallituksen niin päättäessä osuudenomistajakokoukset voidaan pitää yhdessä muiden Danske 

Investin-kuuluvien sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen kanssa kuitenkin sillä edellytyksellä, että äänestykset 

suoritetaan erikseen.  

(10) Osuudenomistajakokoukset voidaan lähettää Internetissä hallituksen niin päättäessä.  

 

15 § 
 

Varsinaisen osuudenomistajakokouksen esityslistalla on oltava seuraavat kohdat: 

a) hallituksen kertomus kuluneelta tilikaudelta 

b) toimintakertomuksen esittäminen hyväksyttäväksi, ehdotus voitonjaosta, mahdollinen ehdotus 

omaisuuden realisoinneista saatujen varojen käytöstä sekä hallituksen palkkioiden 

hyväksyminen (ks. § 19, kohta (8)). 

c) hallituksen jäsenten valinta 

d) tilintarkastajan valinta  
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e) jäsenten tai hallituksen esittämät ehdotukset 

f) muut asiat. 

 

16 § 
 

Jokaisella rahaston (foreningen) osuudenomistajalla on oikeus osallistua osuudenomistajakokoukseen 

noudettuaan viimeistään 5 pankkipäivää ennen kokousta sisäänpääsykortin rahaston (foreningen) toimistosta 

rahasto-osuusomistustaan koskevaa dokumentaatiota vastaan. 

(2) Osuudenomistaja voi käyttää äänioikeutta vain niiden rahasto-osuuksiensa osalta, jotka on kirjattu 

rahaston (foreningen) rekisteriin asianomaisen osuudenomistajan nimellä vähintään yhtä viikkoa ennen 

osuudenomistajakokousta. 

(3) Äänioikeutta rahaston (foreningen) alarahastoihin kuuluvien osuuksien osalta ei voi käyttää rahastoa 

(foreningen) koskevissa asioissa. Näitä osuuksia ei lasketa mukaan, kun päätöksen lainvoimaisuus edellyttää, 

että määrätty osuus rahaston (foreningen) kokonaisvaroista on edustettuna osuudenomistajakokouksessa. 

(4) Jos käsiteltävät asiat koskevat vain yksittäistä rahastoa, mukaan luettuna toimintakertomuksen 

hyväksyminen, voitonjako, varojen sijoittaminen ja rahaston purku ja fuusio, rahastoille järjestetään erilliset 

äänestykset.  

Osuuslajin osuudenomistajat voivat käyttää osuudenomistajakokoukselle kuuluvaa toimivaltaa siltä osin 

kuin kyseessä on tiettyjen osuuslajin ominaisuuksien muuttaminen, osuuslajin lakkauttaminen ja muut 

yksinomaan osuuslajia koskevat asiat. Jos osuuslaji ei täytä varoille asetettua vaatimusta, sovelletaan 

Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 91 §:n 3 momenttia. 

(5) Jokainen 100 DKK:n arvoinen rahasto-osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Muiden valuuttojen 

määräisissä rahastoissa äänten määrä lasketaan kertomalla osuudenomistajan osuuksien nimellisarvo DKK:n 

virallisesti vahvistetulla valuuttakurssilla, jonka Tanskan Nationalbank ilmoittaa valuuttakurssilistallaan 30 

päivää ennen osuudenomistajakokousta, ja jakamalla tulos sadalla. Näin saatu äänimäärä pyöristetään 

alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Jokaisella osuudenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.  

(6) Jokaisella osuudenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen valtakirjalla. Kirjallinen ja päivätty 

valtakirja on esitettävä kokouksessa. Valtakirjaa ei voi antaa vuotta pidemmäksi ajaksi. Hallitukselle annettu 

valtakirja on kuitenkin annettava määrättyyn osuudenomistajakokoukseen, jonka esityslista on tiedossa 

etukäteen. 

(7) Rahasto-osuuksien omistajan oma tai valtakirjan perusteella saatu äänimäärä ei voi ylittää yhtä 

prosenttia sen rahaston kulloinkin liikkeeseenlaskettujen rahasto-osuuksien kokonaisnimellisarvosta, jota 

äänestys koskee, tai yhtä prosenttia kaikkien rahastojen kokonaisnimellisarvosta yhteisistä asioista 

äänestettäessä. 

(8) Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei jäljempänä toisin määrätä. 

 

 

17 § 
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja päätös rahaston (foreningen) lakkauttamisesta tai lakkautettavan 

rahaston (foreningen) lohkomisesta tai fuusiosta on lainvoimainen vain, jos vähintään 2/3 rahaston 

(foreningen) äänioikeutetusta omaisuudesta on edustettuna osuudenomistajakokouksessa ja vähintään 2/3 

äänistä annetaan päätöksen puolesta.   

(2) Päätös jonkin rahaston varojen sijoittamista koskevien sääntöjen muuttamisesta, rahaston 

lakkauttamisesta tai lohkomisesta, rahaston siirrosta tai lakkautettavan yksikön fuusiosta on lainvoimainen 

vain, jos vähintään 2/3 rahaston äänioikeutetusta omaisuudesta on edustettuna osuudenomistajakokouksessa 

ja vähintään 2/3 äänistä annetaan päätöksen puolesta.  

 



- 53 - 

Hallitus 

 

18 § 
 

Osuudenomistajakokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän rahasto-

osuuksien omistajaksi kirjatusta jäsenestä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai kaksi 

varapuheenjohtajaa.  

(2) Kaikki hallituksen jäsenet eroavat vuosittain. Heidät voidaan valita uudelleen. 

(3) Hallituksen jäsen eroaa viimeistään sen tilikauden päättymistä seuraavassa 

osuudenomistajakokouksessa, jona hän täyttää 70 vuotta. 

(4) Hallitus laatii työjärjestyksen tehtäviensä hoitamista varten. 

 

 

19 § 
 

Hallitus on rahaston (foreningen) asioiden, kulloisetkin sijoitukset mukaan lukien, ylin johtoelin. Hallitus 

päättää uusien rahastojen perustamisesta (ks. sääntöjen 4 §) ja merkintähinnoista (ks. sääntöjen 12 §:n kohta 

(1)). 

(2) Hallitus huolehtii, että rahasto (foreningen) toimii asianmukaisesti lainsäädännön ja rahaston 

(foreningen) sääntöjen mukaisesti ja että kirjanpitoa ja varojenhoitoa valvotaan riittävästi. Hallitus päättää, 

mitkä rahaston (foreningen) arvopapereista antavat äänioikeuden. 

(3) Hallitus laatii kirjalliset ohjeet, joissa määritellään hallituksen ja johdon välinen työnjako rahaston 

(foreningen) keskeisillä toiminta-alueilla.  

(4) Hallituksella on valtuudet tehdä lakimuutosten tai Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) 

edellyttämiä sääntömuutoksia. 

(5) Hallitus päättää, anotaanko rahaston (foreningen) yhden tai useamman alarahaston tai osuuslajin 

rahasto-osuuksien ottamista mukaan ja listaamista jossakin arvopaperipörssissä tai muilla säädellyillä 

markkinoilla.  

(6) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 

(7) Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 

mennessä tasan. 

(8) Hallituksen jäsenet saavat vuosipalkkion, jonka suuruuden määrää osuudenomistajakokous. 

(9) Rahaston (foreningen), sen säilyttäjäyhteisön tai mahdollisen omaisuudenhoitoyhtiön johdon jäsenet 

eivät voi luovuttaa arvopapereita tai muita sijoituskohteita rahastolle (foreningen) tai hankkia omistukseensa 

sellaisia varoja rahastosta (foreningen) ilman rahaston (foreningen) hallituksen suostumusta. Suostumus 

vaaditaan jokaista tapahtumaa varten erikseen ja kirjataan hallituksen pöytäkirjaan. 

(10) Hallituksen on laadittava rahaston (foreningen) tehtäviä hoitamaan asettamilleen henkilöille ja 

työntekijöille, joilla omien ja rahaston etujen välillä on olennainen ristiriidan riski , ohjeet 

rahoitustapahtumien raportoinnista Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 41 §:n 4 momentin 

mukaisesti. 
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Hallinto 

 

20 § 
 

Hallitus asettaa johtokunnan hoitamaan päivittäistä hallintoa.  Johtokunta hoitaa tehtävänsä hallituksen 

ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksella on kuitenkin valtuudet antaa päivittäinen johto 

hallintoneuvoston sijaan Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymän omaisuudenhoitoyhtiön 

hoidettavaksi. 

(2) Omaisuudenhoitoyhtiön tulee olla osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tanskassa.  

(3) Hallituksen rahaston (foreningen) tehtäviä hoitamaan asettamat henkilöt ja työntekijät, joilla omien ja 

rahaston etujen välillä on olennainen ristiriidan riski, eivät saa tehdä omissa nimissään tai hallinnassaan 

olevien yhtiöiden kautta Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annetun lain 41 §:n 1 ja 2 momentissa mainittuja 

omaisuudensiirtoja. 

(4) Kohtaa (3) sovelletaan vastaavasti omaisuudenhoitoyhtiöön. 

 

 

Säilytysyhteisö 

 

21 § 
 

Rahaston (foreningen) säilytysyhteisö on Danske Bank Aktieselskab. Päätös säilytysyhteisön vaihdosta 

tehdään rahaston (foreningen) sääntöjen muuttamista koskevien määräysten mukaisesti. 

 

 

Nimenkirjoitusoikeus 

 

22 § 
 

Rahaston (foreningen) nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai johtajan tai 

rahaston (foreningen) omaisuudenhoitoyhtiön kanssa. Hallitus voi antaa prokuran. 

 

 

Hallintokulut 

 

23 § 
 

Rahaston (foreningen) rahastot maksavat kukin omat kulunsa. 

(2) Rahaston (foreningen) toiminnasta aiheutuvat tilikauden yhteiset kulut jaetaan 

rahastojen/osuusluokkien kesken ottaen huomioon niiden keskimääräiset varat, jotka lasketaan kunkin 

kuukauden 15. päivän varojen perusteella. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, käytetään ensimmäisen sitä 

seuraavan pankkipäivän varojen arvoa. 

(3) Jos rahasto tai osuuslaji ei ole ollut olemassa koko tilikautta, sen osuus kuluista suhteutetaan.  

(4) Yhteisillä kuluilla tarkoitetaan kuluja, joita ei voida osoittaa yksittäisille rahastoille/osuuslajeille, 

muun muassa hallituksen palkkiot.  

(5) Rahaston/osuuslajin kokonaishallintokulut, mukaan luettuna hallituksen, hallinnon, 

sijoitusneuvonnan, tietotekniikan, tilintarkastuksen, valvonnan, markkinoinnin ja säilyttäjäyhteisön kulut, 

eivät saa ylittää 2,0 prosenttia rahaston/osuuslajin tilikauden varojen keskiarvosta. 
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Rahaston Afrika – Akkumulerende KL kokonaishallintokulut eivät kuitenkaan saa ylittää 2,5 prosenttia 

rahaston/osuuslajin tilikauden varojen keskiarvosta.   

Rahastojen Danmark, Danmark – Akkumulerende, Euro High Yield-Obligationer , Euro High Yield-

Obligationer – Akkumulerende KL, Europæiske Obligationer, Globale High Yield-Obligationer – 

Akkumulerende KL, Globale Virksomhedsobligationer, Mix Obligationer, Nordiske 

Virksomhedsobligationer – Akkumulerende KL , Nye Markeder Obligationer, Nye Markeder Obligationer – 

Akkumulerende KL ja Udenlandske Obligationsmarkeder kokonaishallintokulut eivät kuitenkaan saa ylittää 

1,5 prosenttia rahaston/osuusluokan tilikauden varojen keskiarvosta.  

Rahastojen Danmark Indeks, Danmark Indeks Small Cap, Dannebrog Mellemlange Obligationer, Danske 

Korte Obligationer, Danske Lange Obligationer, Europa Indeks, Europa Indeks BNP, Fjernøsten Indeks, 

Fonde, Global Indeks, Global Indeks 2, Global Indeks Valutasikret - Akkumulerende KL, Horisont Rente 

Plus – Akkumulerende KL, Norden Indeks ja Norske Korte Obligationer – Akkumulerende KL 

kokonaishallintokulut eivät kuitenkaan saa ylittää 1,0 prosenttia rahaston/osuusluokan tilikauden varojen 

keskiarvosta. 

(6) Myynti- ja tiedotuskulut sisältyvät kokonaiskuluihin siltä osin kuin niitä ei rahoiteta merkintätuloilla. 

 

 

Tilinpäätös, tilintarkastus ja voitto 

 

24 § 
 

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus ja johtokunta tai sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiön johtokunta 

laatii jokaiselta tilikaudelta lainsäädännön ja rahaston (foreningen) sääntöjen mukaisen toimintakertomuksen, 

joka käsittää johdon katsauksen ja allekirjoituksen sekä rahastokohtaiset tuloslaskelmat, taseet ja taseen 

liitetiedot.  

(2) Tilinpäätöksen tarkistaa vähintään yksi auktorisoitu tilintarkastaja, jonka osuudenomistajakokous 

valitsee. (3) Oikeus tuottoon tuottorahastossa vanhenee, jos tuotto-osuutta ei ole nostettu kolmen vuoden 

kuluessa sen maksuun lankeamisesta, minkä jälkeen tuotto siirretään rahaston omaisuuteen. 

(4) Arvopaperikeskuksessa rekisteröity, tuottorahaston rahasto-osuuksista jakama tuotto maksetaan 

osuudenomistajan tilille tilinpitolaitoksessa, ellei jäsen ole tehnyt sopimusta tuoton automaattisesta 

uudelleensijoittamisesta. Tarkistettu toimintakertomus on yleisön nähtävillä rahaston (foreningen) 

toimistossa ja Danske Bankin konttoreissa, joissa jäsenillä on mahdollisuus tilinpäätöksen tarkistamiseen. 

 

 

 

Osuudenomistajakokous on hyväksynyt säännöt 4. kesäkuuta 2013 

 

 

 Investeringsforeningen Danske Investin 

Hallitus 

 

 

  

Jørn Ankær Thomsen 

puheenjohtaja 

 

 

Agnete Raaschou-Nielsen                                               

varapuheenjohtaja 

 

 

 

Lars Fournais 

Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft 
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Liitteet: 
 

A. Jos rahaston tiedoissa sääntöjen 4 §:ssä niin todetaan, rahasto (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. annettu 

laki) voi sijoittaa sijoitusalueellaan yli 35 prosenttia varoistaan seuraavien tahojen liikkeeseenlaskemiin tai 

takaamiin instrumentteihin: 

a) Tanskan valtio  

b) Euroopan unionin jäsenvaltio, maa, jonka kanssa unioni on solminut rahoitusalaa koskevan 

sopimuksen tai jokin muu maa 

c) kansainvälinen julkisyhteisö, jossa yksi tai useampi jäsenvaltio on jäsenenä, mikäli arvopaperit ovat 

Tanskan finanssivalvonnan (Finanstilsynet) hyväksymiä. 

 

Kohdassa c) tarkoitettuja yhteisöjä ovat tällä hetkellä: 

Pohjoismaiden investointipankki, Euroopan investointipankki, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, Euroopan 

neuvoston asutusrahasto, Euroopan rahoitusvakausväline, Eurofima (rautateiden liikkuvan kaluston 

eurooppalainen rahoitusyhtiö, Sveitsi), Euratom (Euroopan atomienergiayhteisö), Maailmanpankki 

(International Bank for Reconstruction and Development), Latinalaisen Amerikan kehityspankki (IADB), 

Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC), Afrikan kehityspankki (AfDB), Aasian kehityspankki (ADB). 

 

B. Luettelo pörsseistä ja muista säädellyistä markkinoista, jotka hallitus on Tanskan finanssivalvonnan 

(Finanstilsynet) määräysten mukaisesti erikseen hyväksynyt sijoituskohteiksi tarkoitukseen sopiville 

rahastoille: 

   

– Nairobi Stock Exchange 

– Nigeria Stock Exchange 

– Onshore Malaysian Government Securities Market  

– Tunisia Stock Exchange 

 

C. Hallituksella on valtuudet päättää osuusluokkien perustamisesta (ks. Tanskan sijoitusrahastoista  ym. 

annetun lain 9 § a) rahastoihin, joiden nimi päättyy kirjaimiin KL.  


