LHV Pensionifondi Indeks tingimuste ja prospekti muudatuste mõju analüüs

Käesolev ülevaade on Aktsiaseltsi LHV Varahaldus (edaspidi Fondivalitseja) valitsetava kohustusliku
pensionifondi LHV Pensionifond Indeks (edaspidi: Fond) tingimuste ja prospekti muudatuste põhjendus ja
olulisuse hindamise analüüs ning muudatustega Fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju
analüüs.
Muudatused on Fondivalitseja hinnangul olulised, kuna Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiibid
muutuvad oluliselt. Fondi osakuomanikel on võimalik investeeringust Fondi osakutesse väljuda ilma
lisakuludeta. Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 30.
novembriks 2020. a.
Fondi tingimustes on tehtud järgnevad muudatused:
1)

Fondi investeerimistegevuse eesmärki on muudetud selliselt, et Fondi vara investeeritakse edaspidi üksnes
aktsiaturgudele, mitte enam aktsia- ja kinnisvaraturgudele. Sellega seonduvalt ei ole aktsiariski osakaalule
enam piirangut – Fondivalitseja hoiab aktsiariski osakaalu 100% lähedal Fondi vara väärtusest. Varasemalt
oli maksimaalne aktsiariski osakaal Fondi vara väärtusest 75% ning ülejäänud osa Fondi varast investeeriti
kinnisvarafondidesse. Kinnisvarafondide osakaalu vähendab Fondivalitseja tingimuste jõustumisele järgneva
kuu jooksul senise kuni 27% pealt 0%-ni;

2)

Fondi mudelportfelli muutmise põhimõtteid on muudetud selliselt, et vara jagunemise arenenud turude
(developed markets), arenevate turude (emerging markets) ja piiriturgude (frontier markets) vahel määrab
Fondivalitseja kindlaks 3. kvartalil, ent nende investeerimisfondide, millesse Fondi vara investeeritakse,
loetelu muutmine on lubatud ka muul ajal. Samuti võib Fondivalitseja ühe fondi teisega asendada eeldusel, et
see võimaldab vähendada Fondi jooksvate tasude määra ja seeläbi saavutada Osakuomanike jaoks
madalamaid kogukulusid ning suurendada netotootlust;

3)

Tingimustest on eemaldatud kinnisvarafondidesse investeerimist reguleerivad investeerimispiirangud, mis
muuutunud investeerimispoliitikat arvesse võttes ei ole enam asjaohased;

4)

Ühte investeerimisfondi on lubatud investeerida senise kuni 10% asemel kuni 20% Fondi vara väärtusest.
Piirang ei kohaldu indekseid järgivatele eurofondidele, mille osakutesse on ka kehtivate tingimuste kohaselt
lubatud investeerida kuni 30% Fondi vara väärtusest;

5)

Ühe vastaspoole emiteeritud väärtpaberitesse investeerimise piirangut on suurendatud senise 5% pealt 10%le;

6)

Fondi lubatud valuutade loetelu on täiendatud – enam ei kohaldu piirang, mille kohaselt võib Fondi vara
investeerida üksnes euros ja USA dollaris. Fondi vara on edaspidi lubatud investeerida kõigi nende riikide
ametlikesse valuutadesse, mille reguleeritud turgudel kaubeldavatesse instrumentidesse Fondil on lubatud
investeerida. Samuti on välisvaluuta avatud netopositsiooni piirang eemaldatud (kehtivate tingimuste
kohaselt on piirang 50% Fondi vara väärtusest);

7)

Fondi vara arvel makstavate tasude ja kantavate kulude loetelu on täiendatud järgneva kuluga: Fondi vara
investeerimisega seotud maksud, lõivud ning intressikulud. Kulude maksimummäär muutunud ei ole ning see
on jätkuvalt 0,89% ilma alusfondide jooksvate tasudeta ning 0,99% koos alusfondide jooksvate tasudega.
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Lisa 1
Kokkuvõttev tabel tingimuste muudatustest
Tingimuste kehtiv sõnastus

Tingimuste uus sõnastus

2.1.
Fondi investeerimistegevuse eesmärk
on riskide hajutamise põhimõttel Fondi vara
väärtuse
pikaajaline
kasvatamine,
mis
saavutatakse investeerides laiapõhjaliselt ja
globaalselt aktsia- ja kinnisvaraturgudele ilma
varade igapäevase aktiivse juhtimiseta. Fondi vara
investeerib Fondivalitseja.

2.2.
Fondi investeerimistegevuse eesmärk
on riskide hajutamise põhimõttel Fondi vara
väärtuse pikaajaline kasvatamine, mis
saavutatakse investeerides laiapõhjaliselt ja
globaalselt aktsiaturgudele ilma varade igapäevase
aktiivse juhtimiseta. Fondi vara investeerib
Fondivalitseja.

3.1.
Fondi vara investeeritakse indekseid
järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse
investeerivate
fondide
osakaalu
hoiab
Fondivalitseja 73% (maksimaalselt 75%) ja
kinnisvarafondide puhul 27% lähedal Fondi
aktivate turuväärtusest (edaspidi „Fondi mahust“).
Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust,
investeerib Fondivalitseja vaba raha vähemalt 2%
ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

3.1 Fondi vara investeeritakse indekseid
järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse
investeerivate fondide osakaalu hoiab
Fondivalitseja 100% lähedal Fondi vara väärtusest
(edaspidi „Fondi mahust“) . Iga kord kui raha
osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerib
Fondivalitseja vaba raha vähemalt 2% ületavas
osas 5 pangapäeva jooksul.

Muudatuse põhjendus ning muudatusi tinginud
asjaolud
Fondivalitseja soovib muuta Fondi tingimusi selliselt,
et Fondi vara investeeritakse edaspidi täies ulatuses
aktsiafondidesse ning investeeringust
kinnisvarafondidesse väljutakse 2021. a jaanuarikuu
jooksul.

Mõju fondile ja osakuomanike huvidele

Muudatuse olulisus

Kinnisvarafondide keskmine kogukulu määr
on kõrgem kui aktsiatesse investeerivate
fondide puhul, seega võimaldab muudatus
vähendada ka Fondi kogukulu määra.
Muudatus võib kaasa tuua ka Fondi osaku
väärtuse suurema volatiilsuse.
Kuivõrd muudatus puudutab Fondi
iinvesteerimistegevuse eesmärki, võib see
avaldada mõju investori huvile Fondi
investeerimise vastu.

Oluline

Fondivalitseja soovib muuta Fondi tingimusi selliselt,
et Fondi vara investeeritakse edaspidi täies ulatuses
aktsiafondidesse ning investeeringust
kinnisvarafondidesse väljutakse 2021. a jaanuarikuu
jooksul.

Kinnisvarafondide keskmine kogukulu määr
on kõrgem kui aktsiatesse investeerivate
fondide puhul, seega võimaldab muudatus
vähendada ka Fondi kogukulu määra.
Muudatus võib kaasa tuua ka Fondi osaku
väärtuse suurema volatiilsuse.
Kuivõrd muudatus puudutab Fondi
investeerimispoliitikat, võib see avaldada
mõju investori huvile Fondi investeerimise
vastu.

Oluline
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Fondivalitseja
avalikustab
Fondivalitseja
veebilehel korra aastas 3. kvartalis ajakohastatud
Fondi mudelportfelli (edaspidi „Mudelportfell“),
milles on välja toodud, kuidas jaguneb
aktsiafondidesse investeeritav 73% nimetatud
kolme turuliigi vahel. Samuti on Mudelportfellis
välja toodud nende aktsiatesse investeerivate
investeerimisfondide
ja
kinnisvarafondide
nimetused, millesse Fondi vara investeeritakse.
Kinnisvarafondide
puhul
täpsemat
jaotust
turuliikide vahel Mudelportfellis ei sätestata.
Samuti ei täpsustata Mudelportfellis täpsemat
jaotust konkreetsete aktsiatesse investeerivate
investeerimisfondide ega kinnisvarafondide vahel.
Üks kord aastas Mudelportfelli avalikustamise
järgselt teeb Fondivalitseja Fondi investeeringute
osas ostu- ja müügitehingud, viimaks portfelli
vastavusse uue Mudelportfelliga. Vaba raha
investeerimisel tehtavate tehingutega lähendab
Fondivalitseja Fondi investeeringute koosseisu
turuliikide lõikes avaldatud Mudelportfellile,
olenemata olukorrast väärtpaberiturgudel. Sama
põhimõtet järgib Fondivalitseja siis, kui on vaja
teha
müügitehinguid
investeerimispiirangu
rikkumise
vältimiseks
või
Fondi
osakute
lunastamiseks. Muus olukorras Fondivalitseja
aktiivselt Fondi portfelli struktuuri ei muuda,
olenemata
olukorrast
väärtpaberiturgudel.
Fondivalitseja ei maanda Fondi investeeringutest
tulenevat valuutariski.
4.2. Aktsiafondidesse, aktsiatesse ja muudesse
aktsiatega sarnastesse instrumentidesse võib
kokku investeerida kuni 75% Fondi mahust. Fondi
vara võib investeerida otse aktsiatesse kuni 10%
ulatuses Fondi mahust ja tingimusel, et aktsiad
omandatakse dividendina või muu korporatiivse
sündmuse läbi.

Fondi vara jagunemise nimetatud kolme turuliigi
vahel määrab Fondivalitseja kindlaks korra aastas,
3. kvartalis. Muul ajal võib Fondivalitseja jaotust
muuta üksnes Fondi investeerimispoliitika või piirangute olulise muutmise korral. Jaotus
avaldatakse Fondi mudelportfellis (edaspidi
„Mudelportfell“). Mudelportfellis on lisaks välja
toodud ka nende investeerimisfondide nimetused,
millesse Fondi vara investeeritakse.
Investeerimisfondide loetelu Mudelportfellis võib
Fondivalitseja jooksvalt ajakohastada, lisades
sellesse uusi investeerimisfonde või eemaldades
neid.

Fondivalitseja soovib muuta Fondi mudelportfelli
muutmise ja avaldamise põhimõtteid selliselt, et
üksnes jaotust arenenud, arenevate ja piiriturgude
vahel muudetakse 1 kord aastas ning nende fondide,
millesse fondi vara on lubatud investeerida, loetelu
muutmine on lubatud ka jooksvalt. See võimaldab
Fondivalitsejal ka jooksvalt Fondi vara hulka
kuuluvate investeerimisfondidega tehinguid teha,
vahetades kõrgema kogukuluga fondi välja
madalama kogukuluga fondi vastu.

Senisest suurem paindlikkus võimaldab
Fondivalitsejal vahetada kõrgema
kogukuluga investeerimisfondid madalama
kogukuluga Fondide osas, samas ei ole
erinevalt varasemast Osakuomanikele ette
teada, millistesse investeerimisfondidesse
Fondi vara järgmise 12 kuu jooksul
eeldatavasti investeeritakse ning fondide
loetelu võib muutuda.
Muudatus võib avaldada mõju investori
huvile Fondi investeerimise vastu juhul kui
osakuomaniku jaoks on oluline, milliseid
investeerimisfonde Fondivalitseja kasutab.

Oluline

Muudatus on tehtud seoses Fondi
investeerimispoliitika muutmisega,
investeerimispiirangud on viidud vastavusse poliitika
muudatustega ning eemaldatud kinnisvarafonde
puudutavad piirangud, mis ei ole enam asjakohased.

Investeerimispiirangud võimaldavad Fondi
vara investeerimist vastavalt muudetud
investeerimispiirangutele, investeerides
Fondi vara edaspidi täies ulatuses
aktsiariskiga instrumentidesse.

Oluline

Uue jaotuse Mudelportfellis avalikustamise järgselt
teeb Fondivalitseja Fondi investeeringute osas
ostu- ja müügitehingud, viimaks portfelli
vastavusse uue jaotusega. Vaba raha
investeerimisel või Fondi jooksvate tasude
alandamise eesmärgil Fondi vara hulka kuuluvate
investeerimisfondidega tehtavate tehingutega
lähendab Fondivalitseja Fondi investeeringute
koosseisu turuliikide lõikes avaldatud
Mudelportfellile, olenemata olukorrast
väärtpaberiturgudel. Sama põhimõtet järgib
Fondivalitseja siis, kui on vaja teha tehinguid
investeerimispiirangu rikkumise vältimiseks või
Fondi osakute lunastamiseks. Fondivalitseja ei
maanda Fondi investeeringutest tulenevat
valuutariski.
4.2.
Kogu Fondi vara võib investeerida
aktsiafondidesse, aktsiatesse ja muudesse
aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondi
vara võib investeerida otse aktsiatesse kuni 10%
ulatuses Fondi mahust ja tingimusel, et aktsiad
omandatakse dividendina või muu korporatiivse
sündmuse läbi.

4.3. Punktis 4.2 toodud piiranguid ei kohaldata
Fondi
vara
investeerimisel
sellistesse
Investeerimisfondidesse, mille vara paigutatakse
peamiselt kinnisasjadesse ja kinnisasjadega
seotud
väärtpaberitesse
(edaspidi
„Kinnisvarafond“).
Kinnisasjadega
seotud
väärtpaberiks loetakse selle kinnisvaraettevõtja
aktsiad või osad, kelle põhitegevuseks on
kinnisasjadesse investeerimine või kinnisvara
haldamine, ja Eesti või välisriigi õigusaktide
kohaselt kinnisvarafondina käsitatava fondi
osakud või aktsiad.
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4.9.
Ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite
väärtus ei või moodustada rohkem kui 5% Fondi
mahust. Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate
isikute poolt välja lastud Väärtpaberite väärtus ei
või kokku moodustada rohkem kui 20% Fondi
mahust. Fondi vara võib investeerida otse
punktides
4.1.2-4.1.4
ja
4.1.6
nimetatud
Väärtpaberitesse kuni 10% ulatuses Fondi mahust
ja tingimusel, et Väärtpaberid omandatakse
dividendina või muu korporatiivse sündmuse läbi.

4.7.
Ühe isiku emiteeritud Väärtpaberite
väärtus ei või moodustada rohkem kui 10% Fondi
mahust. Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvate
isikute poolt välja lastud Väärtpaberite väärtus ei
või kokku moodustada rohkem kui 20% Fondi
mahust. Fondi vara võib investeerida otse
punktides 4.1.2-4.1.4 ja 4.1.6 nimetatud
Väärtpaberitesse kuni 10% ulatuses Fondi mahust
ja tingimusel, et Väärtpaberid omandatakse
dividendina või muu korporatiivse sündmuse läbi

Fondivalitseja ei soovi ühe emitendi emiteeritud
väärtpaberite maksimaalset osakaalu seadusega
võrreldes piirata ning on vastava
investeerimispiirangu ühtlustanud
investeerimisfondide seadusest tuleneva piiranguga.

Võttes arvesse Fondi investeerimispoliitikat,
on otseinvesteeringute tegemine piirantud
ka muude investeerimispiirangutega ning
muudatus ei avalda seeläbi mõju
osakuomanike õigustele ja kohustustele ega
huvile Fondi investeerimise vastu.

Mitte oluline

4.10.
Ühe Investeerimisfondi väärtus võib
moodustada kuni 10% Fondi mahust või 30%
Fondi mahust, kui tegemist on indeksit järgiva
eurofondiga vastavalt õigusaktides sätestatud
tingimustele.

4.8.
Ühe Investeerimisfondi väärtus võib
moodustada kuni 20% Fondi mahust või 30%
Fondi mahust, kui tegemist on indeksit järgiva
eurofondiga vastavalt õigusaktides sätestatud
tingimustele.

Fondivalitseja soovib suurendada selliste
investeerimisfondide, mis ei ole indeksit järgivad
eurofondid, investeerimise piirangut 10% pealt 20%le. Kuivõrd kõik investeerimisfondid, millesse Fondi
vara investeeritakse, on indeksit järgivad, avaldab
see mõju investeeringutele, mis tehakse muudesse
kui eurofondidesse. See võimaldab Fondivalitsejal
hoida erinevate fondide arvu madalana ja seeläbi ka
Fondi kogukulumäära väiksemana.

Mitte oluline

4.12.
Fondi vara võib investeerida euros ja
Ameerika Ühendriikide dollaris. Kogu välisvaluuta
avatud netopositsioon ei või moodustada rohkem
kui 50% Fondi mahust. Välisvaluuta avatud
netopositsiooni
arvutamisel
ei
pea
Investeerimisfondi tehtud investeeringu puhul
võtma arvesse selle Investeerimisfondi poolt
tehtud
investeeringutest
tulenevaid
välisvaluutapositsioone.

4.10.
Fond võib investeerida punktis 4.3
nimetatud riikide ametlikesse valuutadesse.

Fondivalitseja soovib eemaldada piirangu, mille
kohaselt Fondi vara võib investeerida üksnes USA
dollaris ning euros ning eemaldada piirangu, mille
kohaselt fondi välisvaluuta avatud netopositsioon on
kuni 50% Fondi vara väärtusest.
Muudatus võimaldab senisest suurema osa Fondi
varast investeerida USA ETF-idesse või ka
sellistesse Fondidesse, mille aktsia või osakuga
kauplemine toimub muus valuutas kui USD või euro.

N/A

7.1.
Fondi arvel kaetakse järgmised tasud
ja kulud:
7.1.6.
Fondi vara investeerimisega seotud
maksud, lõivud ning intressikulud.

Fondivalitseja soovib Fondi arvel kantud kulude
loetelu täiendada selliselt, et Fondi arvel oleks
edaspidi lubatud kanda ka Fondi vara
investeerimisega seotud makse, lõive ning
intressikulusid.

13.2.
Fondivalitseja töötleb Osakuomaniku
isikuandmeid ka kliendigruppidena, statistiliste
analüüside teostamise ning aruandluse ja riskide
juhtimise eesmärgil.

13.2.
Fondivalitseja töötleb Osakuomaniku
isikuandmeid ka kliendigruppidena, statistiliste
analüüside teostamise ning aruandluse ja riskide
juhtimise eesmärgil.
13.3.
Fondivalitseja võib Fondi valitsemise
raames Fondivalitsejale avaldatud Osakuomaniku
isikuandmeid (sh elektroonilisi kontaktandmeid)
kasutada Osakuomanikule Fondivalitseja toote või

Fondivalitseja ei edasta ilma selleks eraldi nõusolekut
küsimata osakuomanike isikuandmeid
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi
kuuluvatele teistele äriühingutele. Tingimustest on
vastavasisuline punkt eemaldatud, kuna see ei ole
asjakohane.

Muudatus puudutab üht
investeerimispiirangut, võimaldades mitte
eurofondide puhul senisest suurema
kontsentratsiooniriski võtmist. Võttes
arvesse asjaolu, et tegemist on
investeerimisfondidega ning ühe fondi
valitsetavatele erinevatele fondidele
piirangut ei ole, ei suurenda muudatus
Fondivalitseja hinnangul Fondi jaoks
oluliselt riske.
Võttes arvesse Fondi investeerimispoliitikat,
mille kohaselt Fondi vara investeeritakse
teistesse investeerimisfondidesse,
võimaladvad ka kehtivad tingimused Fondi
varaga valuutariski võtmist.
Investeerimisfondide, millesse Fondi vara
investeeritakse, välisvaluutapositsioone
arvesse võtma ei pea. Muudatus puudutab
Fondivalitseja hinnangul üksikut
investeerimispiirangut ning ei avalda
seetõttu mõju Fondi investori huvile Fondi
investeerimise vastu.
Muudatus avaldab osakuomanikele mõju
läbi selle, et Fondi arvel on edaspidi lubatud
kanda ka selliseid kulusid, mida kehtivate
tingimuste kohaselt ei olnud. Kuigi fondi
arvel kantavate kõikide kulude maksimaalne
määr jääb samaks, võib lisanduv tasuliik
Fondi jooksvate tasude määrale
teoreetiliselt mõju avaldada. Võttes arvesse
lisanduva kululiigi iseloomu, on faktiline
mõju Fondivalitseja hinnangul siiski vähene.
Muudatus ei avalda mõju osakuomanike
õigustele ega kohustustele, isikuandmete
töötlemisel lähtub Fondivalitseja
õigusaktides, enda kliendiandmete
töötlemise põhimõtetes sätestatust ja
osakuomanike antud täiendavatest
nõusolekutest.

13.3.
Fondivalitseja võib Fondi valitsemise
raames Fondivalitsejale avaldatud Osakuomaniku
isikuandmeid (sh elektroonilisi kontaktandmeid)

Mitte oluline

Oluline

Mitte oluline
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kasutada Osakuomanikule Fondivalitseja ja
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi
kuuluva äriühingu toote või teenuse pakkumiseks
ning reklaamimiseks. Osakuomanikul on igal ajal
õigus keelduda reklaamist ja pakkumistest, sh on
Osakuomanikul õigus loobuda reklaamist ja
pakkumistest
enne
nende
saamist,
Fondivalitsejale vastavasisulise sooviavalduse
esitamise teel.

teenuse pakkumiseks ning reklaamimiseks.
Osakuomanikul on igal ajal õigus keelduda
reklaamist ja pakkumistest, sh on Osakuomanikul
õigus loobuda reklaamist ja pakkumistest enne
nende saamist, Fondivalitsejale vastavasisulise
sooviavalduse esitamise teel.

15.1. Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja
nõukogu. Kui Fondi valitsemine on läinud üle
Depoopangale, otsustab Fondi likvideerimise
Depoopank. Fondi ei likvideerita, kui Fondi
valitsemist on võimalik üle anda.

15.1.
Fondi likvideerimise otsustab
Fondivalitseja juhatus. Kui Fondi valitsemine on
läinud üle Depoopangale, otsustab Fondi
likvideerimise Depoopank. Fondi ei likvideerita, kui
Fondi valitsemist on võimalik üle anda.

Fondi likvideerimise otsuse teeb vastavalt
investeerimisfondide seaduses sätestatule
Fondivalitseja juhatus. Fondivalitseja soovib Fondi
tingimuste sõnastuse ühtlustada seaduse
sõnastusega.

Muudatus puudutab Fondivalitseja sisemist
otsustusprotsessi ega avalda mõju
osakuomanike õigustele ega kohustustele.

Mitte oluline

16.4.
Tingimuste
muudatusi
ei
tule
Finantsinspektsioonis
registreerida,
kui
Fondivalitseja
muudab
Tingimusi
üksnes
tulenevalt Õigusaktides tehtud muudatustest.
Vastavas korras muudetud Tingimused esitab
Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsioonile
ning avaldab Fondivalitseja veebilehel teate
Tingimuste muutmise kohta. Teates märgitakse
vähemalt:

16.4.
Tingimuste muudatusi ei tule
Finantsinspektsioonis registreerida, kui
Fondivalitseja muudab Tingimusi üksnes tulenevalt
Õigusaktides tehtud muudatustest või millega
tehakse tingimustes või põhikirjas parandusi või
muudatusi, mis ei mõjuta osakuomanike või
aktsionäride õigusi ja kohustusi või mis on
osakuomanike või aktsionäride suhtes soodustava
iseloomuga. Vastavas korras muudetud
Tingimused esitab Fondivalitseja viivitamata
Finantsinspektsioonile ning avaldab Fondivalitseja
veebilehel teate Tingimuste muutmise kohta.
Teates märgitakse vähemalt:
16.4.1.
andmed Finantsinspektsiooni
muudatustest teavitamise kohta;
16.4.2.
andmed Tingimuste muudetud teksti
kättesaadavuse kohta.
16.5.
Tingimuste muudatused, mida
Fondivalitseja on kohustatud tegema tulenevalt
Õigusaktides tehtud muudatustest või millega
alandatakse Tingimustes kehtestatud
Fondivalitsejale makstava tasu määra, jõustuvad
Õigusaktides sätestatud korras.

Fondivalitseja on muutnud Fondi sõnastuse tingimust
selliselt, et see vastaks paremini kehtivates
õigusaktides sätestatule.

Fondivalitsejal tekib õigus muuta tingimusi
Finantsinspektsiooniga muudatusi
kooskõlastamata ka muus olukorras, kui
tingimuste õigusaktide nõuetega kooskõlla
viimiseks. Sellised muudatused ei tohi siiski
mõjutada osakuomanike õiguseid või
kohustusi.
Muudatus ei avalda osakuomanike õigustele
olulist mõju ega vähenda Fondivalitseja
hinnangul nende huvi Fondi investeerimise
vastu.

Mitte oluline

16.4.1.
andmed
Finantsinspektsiooni
muudatustest teavitamise kohta;
16.4.2.
andmed Tingimuste muudetud teksti
kättesaadavuse kohta.
16.5.
Tingimuste
muudatused,
mida
Fondivalitseja on kohustatud tegema tulenevalt
Õigusaktides tehtud muudatustest või millega
alandatakse
Tingimustes
kehtestatud
Fondivalitsejale makstava tasu määra, jõustuvad
ühe kuu möödumisel vastava teate avaldamisest,
kui teates ei ole ette nähtud hilisemat jõustumise
tähtpäeva.
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