LHV Pensionifondi Intress Pluss tingimuste muudatuste põhjendus ja olulisuse
hindamise analüüs ning fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju
analüüs

Käesolev ülevaade on Aktsiaseltsi LHV Varahaldus (edaspidi Fondivalitseja) valitsetava vabatahtliku
pensionifondi LHV Pensionifondi Intress Pluss (edaspidi Fond) tingimuste muudatuste põhjendus ja olulisuse
hindamise analüüs ning muudatustega fondi arengule ja osakuomanike huvidele avaldatava mõju analüüs.
Muudatused investeerimispoliitika ja –piirangute ning tasude osas on Fondivalitseja hinnangul olulised.
Sellest tulenevalt on Fondi osakuomanikel rohkem kui 1 kuu jooksul enne muudatuste jõustumist
võimalik investeeringust Fondi osakutesse väljuda ilma lisakuludeta, s.t Fondi osakute tagasivõtmistasu
on 0%.
Alljärgnevalt on välja toodud Fondi tingimustes tehtavad peamised muudatused:
a)

Fondi depoopank on alates 9. novembrist 2017. a AS SEB Pank;

b)

Fondi investeerimispiirangud muutuvad: kaovad emitentide suhtes kehtestatud reitingupiirangud,
lubatud avatud välisvaluuta netopositsioon suureneb, osaluse omandamise piirangud kaovad;

c)

Fondi depootasu praeguse Fondi mahu juures suureneb;

d)

kaob Fondi poolaasta aruande koostamise ja avalikustamise kohustus;

e)

lisandub Fondi kohta põhiteabe koostamise ja avalikustamise kohustus;

f)

fondi tingimuste muutmise korral ei tule edaspidi avaldada teadet üleriigilise levikuga päevalehes;

g)

fondi arvel makstavate tasude ja kantavate kulude nimekirja täiendatakse – lisanduvad õigusabikulud
ning fondi aruandluse auditeerimise kulud;

h)

Fondi osakute vahetamise avalduse täitmise aega lühendatakse;

i)

Fondi osaku puhasväärtus määratakse täpsusega 4 kohta pärast koma varasema 5 asemel;

j)

Fondi osaku puhasväärtus arvutatakse ja avalikustatakse kella 16:00-ks varasema 12:00 asemel.

Fondi tingimustes sisuliselt muutunud sätete sõnastus koos muudatuse põhjenduse, muudatusi tinginud
asjaolude, mõju analüüsi ning olulisuse hinnanguga on välja toodud Lisas 1 olevas tabelis. Fondi tingimuste
muudatused jõustuvad 6.12.2017. Lisaks eelnimetatule on Fondi tingimustes ajakohastatud ka registripidaja
andmeid.
Fondi prospektis on muudetud samu asjaolusid ning muudatuste põhjendused ning muudatusi tinginud asjaolud
langevad kokku tingimuste muudatuste omadega.
...........................
Mihkel Oja
juhatuse liige
Aktsiaselts LHV Varahaldus

LHV Varahaldus Tartu mnt 2 10145 Tallinn
Tel: 6 800 400 Faks: 6 800 402 Registrikood: 10572453

Vaata Lisa 1 – Kokkuvõttev tabel „Tingimustes on muudetud järgmisi punkte“.

LHV Varahaldus Tartu mnt 2 10145 Tallinn
Tel: 6 800 400 Faks: 6 800 402 Registrikood: 10572453
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Lisa 1
Fondi tingimustes on muudetud järgmisi punkte:
Kehtivad tingimused

Muudetud tingimused

1.3.1. Fondi depositoorium on Danske Bank
A/S, registreerimisnumber 61126228, mida
esindab Danske Bank A/S Eesti filiaal,
registrikood 11488826 (edaspidi
Depositoorium).

1.3.1.
Fondi depositoorium (edaspidi
Depositoorium) on AS SEB Pank,
asukoht Tallinn.

4.1.2. Fondi vara ei või investeerida:
4.1.2.1. aktsiatesse, muudesse
samaväärsetesse kaubeldavatesse
õigustesse ning aktsiatesse
investeerivatesse investeerimisfondidesse;
4.1.2.2. kinnisasjadesse ja kinnisasjadega
seotud väärtpaberitesse, sh
kinnisvarafondidesse;
4.1.2.3. väärismetallidesse ja
väärtpaberitesse, mis annavad õigusi
väärismetallide suhtes, ega kaubaga
seotud tuletisinstrumentidesse.

4.1.2.
Fondi vara ei või investeerida:
4.1.2.1.
aktsiatesse, muudesse
samaväärsetesse kaubeldavatesse
õigustesse ning investeerimisfondidesse, mille vara investeeritakse
olulises osas aktsiatesse või muudesse
samaväär-setesse kaubeldavatesse
õigustesse;
4.1.2.2.
kinnis- ega vallasasjadesse;
4.1.2.3.
väärismetallidesse ja
väärtpaberitesse, mis annavad õigusi
väärismetallide suhtes, ega kaubaga
seotud tuletisinstrumentidesse.

4.2.2.
Väärtpaberi emitendist või
tagajast ning riskide hajutamise
seisukohast tulenevalt, võib Fondi vara
investeerida:
4.2.2.2. EEA lepinguriigi ning
rahvusvahelise organisatsiooni, millesse
kuulub vähemalt üks EEA lepinguriik, poolt
emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse;
OECD liikmesriigi ning Tingimustes
loetletud IOSCO liikmesriigi, mille
krediidireiting rahvusvaheliste
reitinguagentuuride, s.h. kuid mitte ainult
Moody´s Investors Services´i või Standard
& Poors Corporation´i (edaspidi
Reitinguagentuurid), põhjal on vähemalt
Baa1/BBB+ või selle ekvivalent, poolt

4.2.2.
Väärtpaberi emitendist või
tagajast ning riskide hajutamise
seisukohast tulenevalt, võib Fondi vara
investeerida:
4.2.2.2.
EEA lepinguriigi ning
rahvusvahelise organisatsiooni, millesse
kuulub vähemalt üks EEA lepinguriik,
poolt emiteeritud või tagatud
Väärtpaberitesse; OECD liikmesriigi ning
Tingimustes loetletud IOSCO liikmesriigi
poolt emiteeritud või tagatud
Väärtpaberitesse, igasse neist kuni 35%
Fondi aktivate turuväärtusest.

Muudatuse põhjendus ning muudatusi
tinginud asjaolud
Muudatus on tingitud asjaolust, et
olemasolev depoopank ei soovi jätkata
depooteenuse osutamist.
Sellega seonduvalt on fondivalitseja valinud
välja uue depoopanga, kellega on sõlminud
ka depoolepingu. Depoopanga valimisel on
Fondivalitseja hinnanud depoopanga poolt
pakutava teenuse kvaliteeti ning
depoopanga nõuetele vastavust.
Muudatus on tingitud Fondivalitseja soovist
sõnastada ümber piirang, mis keelab Fondil
kinnisasjadesse investeerimise.
Kuigi Fondivalitseja ei investeeri Fondi vara
otse kinnisasjadesse ega
kinnisvarafondidesse, võib Fondivalitsejal
olla huvi investeerida Fondi vara
kinnisvarasektoris tegutsevate äriühingute
emiteeritud võlakirjadesse, kasutada
võlakirja tagatisena kinnisasju, etc.

Mõju fondile ja osakuomanike huvidele

Muudatuse olulisus

Fondi vara hoidev ning Fondi ja Fondivalitseja üle
kontrolli teostav krediidiasutus muutub. Kuivõrd
depoopankadele kehtivad samad nõuded, ei
avalda depoopanga vahetumine osakuomanikule
otsest mõju ega tohiks Fondivalitseja hinnangul
vähendada osakuomaniku huvi Fondi
investeerimise vastu.

Vähe oluline.

Kuivõrd kinnisvarasektori äriühingute
võlakirjadesse investeerimise ega ka võlakirja
tagatisena kasutamise korral ei ole tegemist
investeeringuga, mille hind või millest saadav tulu
sõltub otseselt või kaudselt kinnisvara hinnast või
selle muutusest, ei anna muudatus fondivalitsejale
otseselt võimalust Fondi varaga kinnisvarariski
võtta.
Seega ei tohiks muudatus Fondivalitseja hinnangul
avaldada olulist mõju osakuomanikele ega
vähendada nende huvi Fondi investeerimise vastu.

Vähe oluline.

Muudatus on tingimustesse sisse viidud
tulenevalt Fondivalitseja soovist vähendada
emitentide krediidireitingute osatähtsust
Fondi investeerimisotsuste tegemisel ning
lähendada Fondi tingimustes toodud
investeerimispiiranguid seadusega
sätestatud investeerimispiirangutele,
kaotades ära täiendavad kitsendused.

Kuivõrd fondi tingimuste muudatuse tulemusena
tekib Fondivalitsejal õigus investeerida rohkem kui
10% Fondi varast sellisesse väärtpaberisse, mille
lepinguriigist või rahvusvahelisest organisatsioonist
emitendile või tagajale ei ole reitinguagentuuride
poolt antud vähemalt Baa1 krediidireitingut (või
selle ekvivalenti), võimaldab piirangu kaotamine
Fondivalitsejal Fondi vara investeerimisel võtta
suuremat riski.
Seega avaldab muudatus osakuomanikule otsest
mõju ning võib vähendada osakuomaniku huvi
Fondi investeerimise vastu.

Oluline
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emiteeritud või tagatud Väärtpaberitesse,
igasse neist kuni 35% Fondi aktivate
turuväärtusest;
4.2.2.3. Fondi vara võib investeerida
Reitinguagentuuride investeerimisreitingust
Baa3/BBB- madalama või ilma reitinguta
emitentide Väärtpaberitesse kokku kuni
30% Fondi aktivate turuväärtusest.
Sätestatut ei kohaldata Eesti Vabariigi,
Eesti avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning
EEA lepinguriigi või OECD liikmesriigi poolt
emiteeritud või tagatud Väärtpaberite
suhtes.
4.5.1. Fondi vara võib investeerida:
4.5.1.1. vähemalt Baa2/BBB reitinguga
EEA lepinguriigi krediidiasutuste hoiustesse
või teiste Tingimuste punktis 4.2.1.1.
nimetatud riigis asuvate vähemalt
Baa2/BBB reitinguga krediidiasutuste
hoiustesse, kelle suhtes kehtivad
usaldatavusnormatiivid vastavad vähemalt
sama rangetele nõuetele, mis on sätestatud
Euroopa Ühenduse õigusaktides;
4.5.1.2. krediidiasutuste hoiustesse
tähtajaga kuni 12 kuud.
4.6.2. Fondi avatud välisvaluuta
netopositsioon euro ning muude Euroopa
Liidu liikmesriikide euroga fikseeritud
vahetuskursiga valuutade suhtes võib
moodustada kokku kuni 15% Fondi
varadest.
4.8.3. Fondi arvel ei või omandada ega
omada üheski isikus otseselt või kaudselt
rohkem kui:
4.8.3.1. 10% tema emiteeritud
Võlakirjadest;
4.8.3.2. 10% tema emiteeritud
Rahaturuinstrumentidest;
4.8.3.3. 25% teise Investeerimisfondi
osakutest või aktsiatest.
5.4. Osakuomanikul on järgmised õigused:
5.4.5. tutvuda Fondivalitseja asukohas
Tingimuste ja prospektiga, Fondi viimase
poolaastaaruande või aastaaruande ning
muude õigusaktides sätestatud
dokumentidega ja informatsiooniga Fondi
tegevuse kohta;

Puudub

4.5.1.

Kuivõrd fondi tingimuste muudatuse tulemusena
tekib Fondivalitsejal õigus investeerida 100% Fondi
varast sellisesse väärtpaberisse, mille emitendile ei
ole reitinguagentuuride poolt antud vähemalt Baa3
krediidireitingut (või selle ekvivalenti), võimaldab
piirangu kaotamine Fondivalitsejal võtta Fondi vara
investeerimisel suuremat riski.
Seega avaldab muudatus osakuomanikule otsest
mõju ning võib vähendada osakuomaniku huvi
Fondi investeerimise vastu.
Kuivõrd fondi tingimuste muudatuse tulemusena
tekib Fondivalitsejal õigus investeerida Fondi vara
sellise krediidiasutuse hoiustesse, millele ei ole
reitinguagentuuride poolt antud vähemalt Baa2
krediidireitingut (või selle ekvivalenti), võimaldab
piirangu kaotamine Fondivalitsejal võtta Fondi vara
investeerimisel suuremat riski.
Seega avaldab muudatus osakuomanikule otsest
mõju ning võib vähendada osakuomaniku huvi
Fondi investeerimise vastu.

Oluline

Muudatus on tingimustesse sisse viidud
tulenevalt suurendada Fondi lubatud
välisvaluutapositsiooni. Fondi
investeerimisotsuste tegemisel ning
lähendada Fondi tingimustes toodud
investeerimispiiranguid seadusega
sätestatud investeerimispiirangutele,
kaotades ära täiendavad kitsendused.
Muudatusega soovib Fondivalitseja
kasutada 2015. a investeerimisfondide
seaduse muudatusega pensionifondidele
lisandunud võimalust omandada senisest
suurem osa ühe emitendi emiteeritud
võlaväärtpaberitest või teise
investeerimisfondi väljalastud
fondiosakutest või aktsiatest.

Kuivõrd Fondivalitsejal pole tingimuste muudatuse
jõustumisel enam kohustust fondi valuutariski
samas ulatuses maandada, mis varem, on fond
senisest rohkem avatud valuutariskile.
Seega avaldab muudatus osakuomanikule otsest
mõju ning võib vähendada osakuomaniku huvi
Fondi investeerimise vastu.

Oluline

Muudatuse tulemusena tekib Fondivalitsejal
võimalus investeerida senisest suurem osa Fondi
varast ka väiksematesse fondidesse või
võlakirjaemissioonidesse.
Seega avaldab muudatus osakuomanikule otsest
mõju ning võib vähendada osakuomaniku huvi
Fondi investeerimise vastu.

Oluline

Muudatus on tehtud tulenevalt 10.01.2017
jõustunud investeerimisfondide seadusest,
millega loobuti poolaastaaruannete
koostamise kohustusest
Seega ei kuulu pensionifondi kohta
avalikustamisele kuuluvate dokumentide
hulka enam poolaastaaruanne.

Osakuomanikele tagatud piisav info ka muude
aruandluse nõuetega ja poolaasta aruande
koostamise ja avalikustamise nõudest loobumine ei
tohiks Fondivalitseja hinnangul vähendada
osakuomaniku huvi Fondi investeerimise vastu.

Vähe oluline

Muudatus on tingimustesse sisse viidud
tulenevalt Fondivalitseja soovist vähendada
emitentide krediidireitingute osatähtsust
Fondi investeerimisotsuste tegemisel ning
lähendada Fondi tingimustes toodud
investeerimispiiranguid seadusega
sätestatud investeerimispiirangutele,
kaotades ära täiendavad kitsendused.
Fondi vara võib investeerida:

4.5.1.1.
EEA
lepinguriigi
krediidiasutuste hoiustesse või teiste
Tingimuste punktis 4.2.1.1. nimeta-tud
riigis asuvate krediidiasutuste hoiustesse,
kelle
suhtes
kehtivad
usaldatavusnormatiivid
vastavad
vähemalt sama rangetele nõuetele, mis
on
sätestatud
Euroopa
Ühenduse
õigusakti-des;
4.5.1.2.
krediidiasutuste hoiustesse
tähtajaga kuni 12 kuud.
4.6.2.
Kogu välisvaluuta avatud
netopositsioon ei või moodustada rohkem
kui 100% Fondi aktivate tu-ruväärtusest.

Puudub.

5.4. Osakuomanikul
on
järgmised
õigused:
5.4.5.
tutvuda
Fondivalitseja
asukohas Tingimuste ja prospektiga,
Fondi viimase aastaaruande ning muude
õigusaktides sätestatud dokumentidega ja
informatsiooniga Fondi tegevuse kohta;

Muudatus on tingimustesse sisse viidud
tulenevalt Fondivalitseja soovist vähendada
emitentide krediidireitingute osatähtsust
Fondi investeerimisotsuste tegemisel ning
lähendada Fondi tingimustes toodud
investeerimispiiranguid seadusega
sätestatud investeerimispiirangutele,
kaotades ära täiendavad kitsendused.

Oluline
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Kuivõrd varem poolaasta aruandes esitatud
informatsioon on hõlmatud pensionifondide
suhtes kehtestatud muude aruandluse
nõuetega, ei näe fondivalitseja põhjust
poolaastaaruannete koostamist jätkata.

7.2.
Fondivalitseja arvutab Fondi
vara ja Osaku puhasväärtuse ning Osaku
tagasivõtmis- ja väljalaskehinna vähemalt
üks kord iga kalendripäeva kohta sellele
päevale järgneval pangapäeval mitte hiljem
kui kell 12:00. Osaku puhasväärtus,
väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse
täpsusega vähemalt viis kohta peale koma.
Osaku puhasväärtus määratakse eurodes.
8.6 Osakute väljalaske peatamine
Fondivalitseja võib peatada Osakute
väljalaske kuni kolmeks kuuks, kui Osakute
väljalase kahjustaks oluliselt Osakuomanike
huve. Osakute väljalaske peatamisest ja
selle põhjustest teatab Fondivalitseja
viivitamata Finantsinspektsioonile ja
Depositooriumile. Finantsinspektsioon võib
oma ettekirjutusega nõuda Fondivalitsejalt
Osakute väljalaske peatamist, kui on
kahtlus, et Osakute väljalaske või avaliku
pakkumise kohta õigusaktides sätestatud
nõudeid on rikutud, või kui on sellise
rikkumise oht või Osakute väljalaske
peatamine on muudel põhjustel vajalik
Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks.
Teate Osakute väljalaske peatamisest
avaldab Fondivalitseja viivitamata
Fondivalitseja veebilehel ja Fondi
prospektis sätestatud üleriigilise levikuga
päevalehes.
8.9 Osakuid võetakse tagasi avalduse
esitamise päeva tagasivõtmishinnaga.
Depositoorium korraldab Osakute
tagasivõtmise ja Kindlustuslepingus
ettenähtud kindlustusmakse ülekandmise
Osakuomaniku poolt avaldatud
kindlustusandja arvelduskontole hiljemalt
avalduse esitamisele järgneva kuu 5.
pangapäevaks.

7.2. Fondivalitseja arvutab Fondi vara ja
Osaku puhasväärtuse
ning Osaku
tagasivõtmis- ja väljalaskehinna vähemalt
üks kord iga kalendripäeva kohta sellele
päevale järgneval pangapäeval mitte
hiljem
kui
kell
16:00.
Osaku
puhasväärtus,
väljalaskeja
tagasivõtmishind määratakse täpsusega
vähemalt neli kohta peale koma. Osaku
puhasväärtus määratakse eurodes
8.6. Osakute väljalaske peatamine
Fondivalitseja võib peatada Osakute
väljalaske kuni kolmeks kuuks, kui
Osakute väljalase kahjustaks oluliselt
Osakuomanike huve. Osakute väljalaske
peatamisest ja selle põhjustest teatab
Fondivalitseja
viivitamata
Finantsinspektsioonile
ja
Depositooriumile.
Finantsinspektsioon
võib
oma
ettekirjutusega
nõuda
Fondivalitsejalt
Osakute
väljalaske
peatamist, kui on kahtlus, et Osakute
väljalaske või avaliku pakkumise kohta
õigusaktides sätestatud nõudeid on
rikutud, või kui on sellise rikkumise oht või
Osa-kute väljalaske peatamine on muudel
põhjustel
vajalik
Osakuomanike
õigustatud
huvide
kaitseks.
Teate
Osakute väljalaske peatamisest avaldab
Fondivalitseja viivitamata Fondivalitseja
veebilehel.
8.9 Osakuid võetakse tagasi avalduse
esitamise päeva tagasivõtmishinnaga.
Depositoorium
korraldab
Osakute
tagasivõtmise
ja
Kindlustuslepingus
ettenähtud kindlustusmakse ülekandmise
Osakuomaniku
poolt
avaldatud
kindlustusandja arvelduskontole avalduse
esitamisele
järgneval
kolmandal
pangapäeval.

Fondivalitseja soovib ühtlustada Fondi
osaku puhasväärtuse arvutamise ning
avalikustamise aega ning osaku
puhasväärtuse täpsust teiste Fondivalitseja
poolt valitsetavate vabatahtlike
pensionifondidega.

Fondi osaku puhasväärtuse määramise täpsus ja
avalikustamise aeg avaldavad mõju
osakuomanikule, ent mõju ei ole Fondivalitseja
hinnangul oluline. Osakute täpsus vastab
õigusaktidega vabatahtlike pensionifondide puhul
ettenähtud täpsusele.

Keskmiselt oluline.

Muudatus on tehtud tulenevalt 10.01.2017
jõustunud investeerimisfondide seadusest,
millest tulenevalt ei pea fondivalitseja enam
osakute väljalaske peatamise kohta teadet
üleriigilise levikuga päevalehes.
Teated osakute väljalaske peatamise kohta
on edaspidi kohustuslik avaldada ainult
Fondivalitseja veebilehel.
Võttes arvesse, milliste kanalite kaudu
fondivalitseja üldjuhul oma klientidega
suhtleb, ei tundunud üleriigilise levikuga
päevalehes teate avalikustamise kohustuse
säilitamine vabatahtlikkuse alusel
asjakohane.

Muudatuse tulemusena ei ole Fondivalitsejal enam
kohustust osakute väljalaske peatamise kohta teha
teadet üleriigilise levikuga päevalehes.
Muudatus võib avaldada mõju eelkõige isikutele,
kes lugesid teadet ajalehest ning pöördusid
seejärel fondivalitseja asukohta täpsema info
saamiseks, fondivalitseja hinnangul on selliste
isikute arv aga väga väike.

Vähe oluline

Muudatus on tingitud fondivalitseja soovist
kiirendada osakuomaniku jaoks, kes soovib
sõlmida täiendava pensionifondi
kindlustuslepingut, Fondi osakute
tagasivõtmise protsessi.

Kehtivate tingimuste kohaselt täidetakse Fondi
osakuomaniku poolt esitatud osakute
tagasivõtmise avaldus avalduse laekumise päevale
järgneva kuu alguses, mis sõltuvalt avalduse
esitamise kuupäevast võib jätta avalduse esitamise
ja täitmise vahele rohkem kui 1 kuu pikkuse
perioodi.
Vastavat perioodi lühendatakse 3-le pangapäevale.

Osakuomaniku jaoks
soodustava
iseloomuga
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8.10. Osakute tagasivõtmise peatamine
Fondivalitsejal on õigus peatada Osakute
tagasivõtmine kuni kolmeks kuuks, kui
Fondi vara puhasväärtuse arvutamine on
takistatud, Fondi kontodel olevast rahast ei
piisa tagasivõtmishinna väljamaksmiseks
või selle väljamaksmisega kahjustataks
Fondi korrapärast valitsemist ning kui Fondi
Väärtpabereid ja muud vara ei ole võimalik
viivitamata müüa või sellega kahjustataks
oluliselt teiste Osakuomanike huve. Fondi
Osakute tagasivõtmise peatamisest ja selle
põhjustest teatab Fondivalitseja
viivitamatult Finantsinspektsioonile ja
Depositooriumile. Finantsinspektsioon võib
oma ettekirjutusega kohustada
Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist
peatama, kui on kahtlus, et Osakute
tagasivõtmise kohta õigusaktides
sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on
sellise rikkumise oht või kui Osakute
tagasivõtmise peatamine on muudel
põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud
huvide kaitses. Teate Osakute
tagasivõtmise peatamisest avaldab
Fondivalitseja viivitamata Fondivalitseja
veebilehel ja Fondi prospektis sätestatud
üleriigilise levikuga päevalehes. Ajal, mil
tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtki
Osakut välja lasta ega tagasi võtta.

8.10. Osakute tagasivõtmise peatamine

Muudatus on tehtud tulenevalt 10.01.2017
jõustunud investeerimisfondide seadusest,
millest tulenevalt ei pea fondivalitseja enam
osakute tagasivõtmise peatamise kohta
teadet üleriigilise levikuga päevalehes.
Teated osakute tagasivõtmise peatamise
kohta on edaspidi kohustuslik avaldada
ainult Fondivalitseja veebilehel.
Võttes arvesse, milliste kanalite kaudu
fondivalitseja üldjuhul oma klientidega
suhtleb, ei tundunud üleriigilise levikuga
päevalehes teate avalikustamise kohustuse
säilitamine vabatahtlikkuse alusel
asjakohane.

Muudatuse tulemusena ei ole Fondivalitsejal enam
kohustust osakute tagasivõtmise peatamise kohta
teha teadet üleriigilise levikuga päevalehes.
Muudatus võib avaldada mõju eelkõige isikutele,
kes lugesid teadet ajalehest ning pöördusid
seejärel fondivalitseja asukohta täpsema info
saamiseks, fondivalitseja hinnangul on selliste
isikute arv aga väga väike.

Vähe oluline

8.13 Osakute vahetamise päevaks on
avalduse esitamise päevale järgneva kuu 5.
kalendripäev. Osakute vahetamise korral
toimub Osakute tagasivõtmine ja teise
pensionifondi osakute väljalaskmine
vahetamise päeva tagasivõtmis- ja
väljalaskehinnaga. Vahetamise tulemusel
omandab Osakuomanik Fondi Osakute
tagasivõtmishinna eest maksimaalse arvu
teise pensionifondi osakuid, tasudes
viimaste eest sama päeva väljalaskehinna
ulatuses.

8.13 Osakute vahetamise päev on
hiljemalt kolmas pangapäev vastava
avalduse
laekumisest
arvates
(väärtuspäev T+3, kus T on avalduse
laekumise
pangapäev).
Osakute
vahetamise korral toimub Osaku-te
tagasivõtmine ja teise pensionifondi
osakute väljalaskmine vahetamise päeva
tagasivõtmisja
välja-laskehinnaga.
Vahetamise
tulemusel
omandab
Osakuomanik
Fondi
Osakute
tagasivõtmishinna eest maksimaalse
arvu teise pensionifondi osakuid, tasudes
viimaste
eest
sama
päeva
väljalaskehinna ula-tuses.

Muudatus on tingitud fondivalitseja soovist
kiirendada osakute vahetamise protsessi.

Kehtivate tingimuste kohaselt täidetakse Fondi
osakuomaniku poolt esitatud osakute vahetamise
avaldus, millega soovitakse Fondi osakuid
vahetada mõne muu vabatahtliku pensionifondi
osakute vastu, avalduse laekumise päevale
järgneva kuu alguses, mis sõltuvalt avalduse
esitamise kuupäevast võib jätta avalduse esitamise
ja täitmise vahele rohkem kui 1 kuu pikkuse
perioodi.
Vastavat perioodi lühendatakse 3-le pangapäevale.
2 kalendripäeval aastas esitaud avalduste puhul
võib, sõltuvalt aastast, avalduse täitmise kuupäev
liikuda 1 pangapäeva võrra hilisemaks.
Muudatusel on osakuomanike jaoks soodustav
mõju.

Osakuomaniku jaoks
soodustava
iseloomuga

9.8 Fondivalitsejal on õigus omandada
Osakuid. Fondivalitseja teatab
Finantsinspektsioonile Osakute
omandamise või tagasivõtmise kavatsusest

9.8. Fondivalitsejal on õigus omandada
Osakuid.
Fondivalitseja
teatab
Finantsinspektsioonile
Osakute
omandamise
või
tagasivõtmise

Käesoleva muudatusega viib Fondivalitseja
Fondi tingimused kooskõlla
investeerimisfondide seaduses tehtud
muudatusega, mis ei näe Fondivalitseja

Kuivõrd fondi osakuomanikele vastavat teadet ei
tehtud, ei avalda muudatus Fondivalitseja
hinnangul osakuomanikele otsest mõju ega
vähenda nende huvi Fondi investeerimise vastu.

Puudub.

Fondivalitsejal on õigus peatada Osakute
tagasivõtmine kuni kolmeks kuuks, kui
Fondi vara puhasväärtuse arvutamine on
takistatud, Fondi kontodel olevast rahast
ei piisa tagasivõtmishinna väljamaksmiseks
või
selle
väljamaksmisega
kahjustataks Fondi korrapärast valitsemist
ning kui Fondi Väärtpabereid ja muud
vara ei ole võimalik viivitamata müüa või
sellega kahjustataks oluliselt teiste
Osakuomanike huve. Fondi Osakute
tagasivõtmise peatamisest ja selle
põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamatult
Finantsinspektsioonile
ja
Depositooriumile.
Finantsinspektsioon
võib oma ettekirjutusega kohusta-da
Fondivalitsejat Osakute tagasivõtmist
peatama, kui on kahtlus, et Osakute
tagasivõtmise
kohta
õigusaktides
sätestatud nõudeid on rikutud, või kui on
sellise rikkumise oht või kui Osakute
tagasivõtmise peatamine on muudel
põhjustel
vajalik
Osakuomanike
õigustatud huvide kaitses. Teate Osakute
ta-gasivõtmise
peatamisest
avaldab
Fondivalitseja viivitamata Fondivalitseja
veebilehel. Ajal, mil tagasivõtmine on
peatatud, ei tohi ühtki Osakut välja lasta
ega tagasi võtta.
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vähemalt kümme päeva enne Osakute
omandamist või tagasivõtmist. Osakute
omandamise või tagasivõtmise tehingu
toimumisest teavitab Fondivalitseja
Finantsinspektsiooni hiljemalt kümnendal
päeval pärast tehingu toimumist. Teates
märgitakse vähemalt Fondivalitseja poolt
omandatud või tagasivõetud Osakute arv,
tehingupäev, Osakute arv tehingupäevalja
Osaku puhasväärtus tehingupäeval ning
tehingupäevale eelnenud ja järgnenud tööpäeval.
9.13 Fondi varade juhtimiseks nimetab
Fondivalitseja fondijuhi või fondijuhid, kelle
ülesandeks on Fondi varade
investeerimine. Fondijuht peab tegutsema
Osakuomanike parimates huvides.
Fondijuht vastutab Fondivalitseja ees oma
kohustuste rikkumisega tekitatud kahju
eest, kui tema kohustuste rikkumise
tagajärjel tekitati kahju Fondile või
Osakuomanikele. Fondijuhil peab olema
kõrgharidus või sellega võrdsustatud
haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud
teadmised ja kogemused ning
laitmatu ärialane maine.
10.3 . Depositoorium vastutab oma
kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile,
Osakuomanikele või Fondivalitsejale
tekitatud otsese varalise kahju eest.

kavatsusest vähemalt kümme päeva
enne Osakute omandamist või tagasivõtmist. Teates märgitakse vähemalt
Fondivalitseja poolt omandatud või
tagasivõetud Osakute arv, tehingupäev,
Osakute arv tehingupäeval ja Osaku
puhasväärtus
tehingupäeval
ning
tehingupäevale eelnenud ja järgnenud
tööpäeval.

poolt Fondi osakute omandamise või
võõrandamise tehingu järgselt enam ette
Finantsinspektsiooni teavitamise kohustust.
Tehingu eelne informeerimiskohustus säilib.

9.13.
Fondi
varade
juhtimiseks
nimetab Fondivalitseja fondijuhi või
fondijuhid, kelle ülesandeks on Fondi varade investeerimine vastavalt õigusaktide
ja Tingimuste sätetele. Fondijuhil peavad
olema Fondi juhti-miseks küllaldased
erialased kogemused ning laitmatu äri- ja
erialane reputatsioon.

Muudatus on tingitud investeerimisfondide
seaduse muudatusest, mis enam ei sisusta
fondijuhi mõistet.
Sellega seonduvalt soovib Fondivalitseja
kaotada tingimustest varasemalt seadusest
tulenenud nõuded Fondijuhile ja viimase
vastutust reguleerivad sätted.

10.4.
Depositoorium vastutab oma
kohustuste rikkumise tagajärjel Fondile,
Osakuomanikele või Fondivalitse-jale
tekitatud otsese varalise kahju eest.
Depositoorium ei vastuta kahju eest, mis
tekib kolmandale isi-kule üle antud Fondi
väärtpaberi kaotsimineku eest, kui ta
tõendab, et väärtpaberi kaotsimineku
tingis Depositooriumist sõltumatu väline
sündmus, mille tagajärjed oleksid olnud
vaatamata Depositooriumi jõupingutustele
vältimatud või kui Depositoorium suudab
tõendada, et kõik Fondi vara hoidmise
üle-sannete edasiandmise nõuded on
olnud täidetud; Depositooriumi ja
kolmanda isiku vahel on sõlmitud kirjalik
leping, millega Depositooriumi
kohustused Fondi väärpaberite suhtes
antakse sõnaselgelt üle sellele
kolmandale isikule ja väärtpaberite
kaotsimineku korral on Fondivalitsejal,
Fondil või Depositoo-riumil Fondivalitseja
või Fondi nimel õigus esitada kahjunõue
selle kolmanda isiku vastu; depoolepingus lubatakse Depositoorium vastutusest

Tingimuste sätte muutmise eesmärgiks on
depoopanga vastutuse ulatuse
täpsustamine olukorras, kus depoopank on
fondi vara hoidmise kolmandale isikule
edasi andnud.
Tingimustes toodud depoopanga vastutuse
regulatsioon vastab investeerimisfondide
seadusega pensionifondi depositooriumile
kehtestatud vastutuse regulatsioonile.

Muudatus ei avalda otsest mõju osakuomanikele,
kuna Fondivalitseja vastutuse ulatus ei muutu ning
Fondivalitseja peab fondi vara valitsema
pensionifondivalitsejalt eeldatava hoolsusega ning
on vastutav selle kohustuse rikkumise tulemusena
Fondi osakuomanikele tekitatud kahju eest.
See, mismoodi Fondivalitseja Fondi valitsemise
ülesanded erinevate Fondivalitseja üksuste ja
töötajate vahel jaotab, on Fondivalitseja sisemine
otsus.
Seega ei avalda muudatus Fondivalitseja
hinnangul otsest mõju Fondi osakuomanikule ega
vähenda osakuomaniku huvi Fondi investeerimise
vastu.
Kuivõrd täpsustuse sisu vastab õigusaktidega
pensionifondide depositooriumile kehtestatud
vastutuse standardile, ei tohiks muudatus mõjutada
osakuomanike huvi fondi investeerimise vastu.

Vähe oluline

Vähe oluline.
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11.1 Fondivalitsejale makstakse tasu Fondi
valitsemise eest. Valitsemistasu määr on
maksimaalselt 0,002603% päevas (0,95%
aastas) Fondi aktivate turuväärtusest.
Fondivalitseja juhatus võib otsustada mõnel
perioodil rakendada madalamat
valitsemistasu määra. Andmed kehtiva
valitsemistasu määra kohta on
avalikustatud Fondi prospektis.
Depositooriumile makstakse tasu osutatud
teenuste eest arvestatuna Fondi aktivate
turuväärtusest. Depootasu määr on
0,000472% päevas (0.172% aastas)
arvestatuna igapäevaselt Fondi aktivate
turuväärtusest mahuni kuni 3 195 582.43
eurot ja 0,000236% päevas (0,086%
aastas) mahult, mis ületab 3 195 582.43
eurot. Depootasu sisaldab käibemaksu
seaduses ettenähtud määras.

vabastada ja esitatakse objektiivne
vastutusest vabastamise põhjendus.
11.1.
Fondivalitsejale makstakse
tasu Fondi valitsemise eest.
Valitsemistasu määr on maksimaalselt
0,95% aastas Fondi aktivate
turuväärtusest. Fondivalitseja juhatus
võib otsustada mõnel perioodil
rakendada madalamat valitsemistasu
määra. Andmed kehtiva valitsemistasu
määra kohta on avalikustatud Fondi
prospektis.

Muudatuse eesmärk on sätestada uus
depootasu määr, mis tuleneb Fondi
depoopangaga sõlmitud depoolepingust.

Depootasu aastane määr ilma käibemaksuta
väheneb 0,77% pealt 0,05% peale Fondi aktivate
turuväärtusest. Samas on erinevalt varasemast
depoolepingust ette nähtud depoolepingus
depootasu miinimummäär, suuruses 180 eurot
kuus. See tähendab fondi praeguse mahu juures
olulist depootasu tõusu ning avaldab mõju ka fondi
jooksvate tasude näitajale.
Seega avaldab muudatus Fondivalitseja hinnangul
olulist mõju Fondi osakuomanikule ning võib
vähendada osakuomaniku huvi Fondi
investeerimise vastu.

Oluline

Kuigi fondivalitseja fondi arvelt kantavate tasude
maksimummäära ei suurendanud, on
fondivalitsejal edaspidi õigus kanda fondi arvel
õigusabikulusid ning Fondi vara auditeerimise
kulusid. Kui fondivalitseja otsustab seda õigust
kasutada, võib sellel olla mõju ka fondi jooksvate
tasude suurusele.
Seega avaldab muudatus otsest mõju
osakuomanikele ning võib Fondivalitseja hinnangul
vähendada osakuomaniku huvi Fondi
investeerimise vastu.
Osakuomanikele tagatud piisav info ka muude
aruandluse nõuetega ja poolaasta aruande
koostamise ja avalikustamise nõudest loobumine ei
tohiks Fondivalitseja hinnangul vähendada
osakuomaniku huvi Fondi investeerimise vastu.

Oluline

11.2 Depositooriumile makstakse tasu
osutatud teenuste eest arvestatuna Fondi
aktivate turu-väärtusest. Depootasu määr
on kuni 0,05% Fondi aktivate
turuväärtusest. Depootasu
miinimummäär ja depootasu määra
vähenemise põhimõtted ning kohaldatava
depootasu määra avalikustamise koht on
täpsustatud Fondi prospektis.
Depootasule lisandub käibemaks
seaduses sätestatud määras.

11.3. Lisaks punktis 11.2. nimetatud
tasudele makstakse Fondi arvelt Fondi
arvel tehtud tehingutega ja vara hoidmisega
seotud kulud ning Fondivalitseja poolt Fondi
arvel laenu võtmisega seotud kulud.
Kõik muud Fondi valitsemisega seotud
tasud ja kulud tehakse Fondivalitseja arvel.

11.3. Lisaks punktis 11.2. nimetatud
tasudele makstakse Fondi arvelt Fondi
arvel tehtud tehingutega ja vara
hoidmisega seotud kulud ning
Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu
võtmisega seotud kulud, Fondiga seotud
õigusabi kulud ja Fondi aruandluse
auditeerimise kulud.

Muudatus on tehtud tulenevalt 10.01.2017
jõustunud investeerimisfondide seadusest,
millega lubatakse fondi arvelt kanda lisaks
valitsemis- ja depootasule ning tehingute
tegemisega kaasnevatele kuludele ka muid
fondiga seotud kulusid, mis on fondi
tingimustes välja toodud.
Fondivalitseja soovib seda võimalust
kasutada, suurendamata seejuures fondi
arvelt kantavate kulude maksimummäära.

12.5 Fondi aasta- ja poolaastaaruande ning
investeeringute aruande kinnitab
Fondivalitseja juhatus. Aruannetele
kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse
liikmed.

12.5. Fondi aastaaruande ning
investeeringute aruande kinnitab
Fondivalitseja juhatus. Aruannetele
kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse
liikmed.

Muudatused on tehtud tulenevalt
10.01.2017 jõustunud investeerimisfondide
seadusest, millega loobuti
poolaastaaruannete koostamise
kohustusest.
Seega ei kuulu pensionifondi kohta
avalikustamisele kuuluvate dokumentide
hulka enam poolaastaaruanne.
Kuivõrd varem poolaasta aruandes esitatud
informatsioon on hõlmatud pensionifondide
suhtes kehtestatud muude aruandluse
nõuetega, ei näe fondivalitseja põhjust
poolaastaaruannete koostamist jätkata.

Vähe oluline
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12.8 Fondi aastaaruanne tehakse
Fondivalitseja asukohas ja veebilehel
kättesaadavaks nelja (4) kuu jooksul pärast
Fondi majandusaasta lõppemist ja
poolaastaaruanne kahe (2) kuu jooksul
pärast poolaasta lõppemist.

12.8. Fondi aastaaruanne tehakse
Fondivalitseja asukohas ja veebilehel
kättesaadavaks nelja (4) kuu jooksul
pärast Fondi majandusaasta lõppemist.

Muudatused on tehtud tulenevalt
10.01.2017 jõustunud investeerimisfondide
seadusest, millega loobuti
poolaastaaruannete koostamise
kohustusest.
Seega ei kuulu pensionifondi kohta
avalikustamisele kuuluvate dokumentide
hulka enam poolaastaaruanne.
Kuivõrd varem poolaasta aruandes esitatud
informatsioon on hõlmatud pensionifondide
suhtes kehtestatud muude aruandluse
nõuetega, ei näe fondivalitseja põhjust
poolaastaaruannete koostamist jätkata.

Osakuomanikele tagatud piisav info ka muude
aruandluse nõuetega ja poolaasta aruande
koostamise ja avalikustamise nõudest loobumine ei
tohiks Fondivalitseja hinnangul vähendada
osakuomaniku huvi Fondi investeerimise vastu.

Vähe oluline

13.1. Fondi Osakuomanikul on
Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja
veebilehel võimalik tutvuda
järgmiste andmete ja dokumentidega:
13.1.1. Tingimused;
13.1.2. Fondi viimase kolme aasta
aastaaruanded;
13.1.3. Fondi viimane poolaastaaruanne,
kui see on kinnitatud viimasest
aastaaruandest hiljem;
13.1.4. Fondi osakute pakkumise prospekt;
13.1.5. Fondivalitseja nimi ja
kontaktandmed;
13.1.6. Fondijuhi nimi;
13.1.7. Depositooriumi nimi ja
kontaktandmed;
13.1.8. andmed Fondivalitseja osaluse
suuruse kohta Fondis;
13.1.9. Fondivalitseja viimase kolme aasta
majandusaasta aruanded;
13.1.10.Fondivalitseja sisereeglid fondi vara
puhasväärtuse määramise kohta.

13.1. Fondi Osakuomanikul on
Fondivalitseja asukohas ja Fondivalitseja
veebilehel võimalik tutvuda järgmis-te
andmete ja dokumentidega:
13.1.1.
Tingimused;
13.1.2.
Fondi viimase kolme aasta
aastaaruanded;
13.1.3.
põhiteave;
13.1.4.
Fondi osakute pakkumise
prospekt;
13.1.5.
Fondivalitseja nimi ja
kontaktandmed;
13.1.6.
Fondijuhi nimi;
13.1.7.
Depositooriumi nimi ja
kontaktandmed;
13.1.8.
andmed Fondivalitseja
osaluse suuruse kohta Fondis;
13.1.9.
Fondivalitseja viimase kolme
aasta majandusaasta aruanded;
13.1.10.
Fondivalitseja sisereeglid
fondi vara puhasväärtuse määramise
kohta.

Muudatused on tehtud tulenevalt
10.01.2017 jõustunud investeerimisfondide
seadusest, millega loobuti
poolaastaaruannete koostamise
kohustusest ning lisati koostatavate
dokumentide hulka põhiteabe dokument.
Seega ei kuulu pensionifondi kohta
avalikustamisele kuuluvate dokumentide
hulka enam poolaastaaruanne.
Kuivõrd varem poolaasta aruandes esitatud
informatsioon on hõlmatud pensionifondide
suhtes kehtestatud muude aruandluse
nõuetega, ei näe fondivalitseja põhjust
poolaastaaruannete koostamist jätkata.

Osakuomanikele tagatud piisav info ka muude
aruandluse nõuetega ja poolaasta aruande
koostamise ja avalikustamise nõudest loobumine ei
tohiks Fondivalitseja hinnangul vähendada
osakuomaniku huvi Fondi investeerimise vastu.
Põhiteabe lisandumine on osakuomanike jaoks
soodustava iseloomuga muudatus.

Vähe oluline.

13.2 Ärakirja Tingimustest, Fondi viimastest
aasta- või poolaastaaruannetest ning Fondi
prospektist annab Fondivalitseja
Osakuomanikule viimase nõudmisel tasuta.

13.2. Ärakirja Tingimustest, Fondi
viimastest aastaaruannetest ning Fondi
prospektist annab Fondivalitseja
Osakuomanikule viimase nõudmisel
tasuta.

Muudatused on tehtud tulenevalt
10.01.2017 jõustunud investeerimisfondide
seadusest, millega loobuti
poolaastaaruannete koostamise
kohustusest.
Seega ei kuulu pensionifondi kohta
avalikustamisele kuuluvate dokumentide
hulka enam poolaastaaruanne.

Osakuomanikele tagatud piisav info ka muude
aruandluse nõuetega ja poolaasta aruande
koostamise ja avalikustamise nõudest loobumine ei
tohiks Fondivalitseja hinnangul vähendada
osakuomaniku huvi Fondi investeerimise vastu.

Vähe oluline

Põhiteave, on kahe leheküljeline
kokkuvõtlik teave fondi kohta.
Põhiteave aitab investoril langetada teadliku
investeerimisotsuse. Kuivõrd põhiteabe
dokument sisaldab üksnes olulist teavet,
selle formaadile, sealhulgas teksti pikkusele
ja esitatava teabe järjekorrale on sätestatud
konkreetsed nõuded, tagatakse
pensionikoguja jaoks fondide võrdlemise
võimalus.
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Kuivõrd varem poolaasta aruandes esitatud
informatsioon on hõlmatud pensionifondide
suhtes kehtestatud muude aruandluse
nõuetega, ei näe fondivalitseja põhjust
poolaastaaruannete koostamist jätkata.

15.1 Tingimuste muutmise otsustab
Fondivalitseja nõukogu. Muudatusotsusest
teavitab Fondivalitseja viivitamata
Depositooriumi. Tingimuste muudatused
tuleb registreerida Finantsinspektsioonis.
Tingimuste kooskõlla viimisel ei tule
Tingimuste muudatusi
Finantsinspektsioonis registreerida, kui on
täidetud järgmised tingimused:
15.1.1. Tingimustes muudetakse üksnes
neid sätteid, mida Fondivalitseja on
kohustatud muutma tulenevalt õigusaktides
tehtud muudatustest;
15.1.2. muudetud Tingimused esitatakse
viivitamata Finantsinspektsioonile.
15.2 Pärast muudatuste registreerimist või
muudetud Tingimuste
Finantsinspektsioonile esitamist avaldab
Fondivalitseja viivitamata teate Tingimuste
muutmise kohta Fondi prospektis
sätestatud üleriigilise levikuga päevalehes
ja Fondivalitseja veebilehel. Tingimuste
muudetud tekst avaldatakse Fondivalitseja
veebilehel.

15.3. Teadet Tingimuste muutmise kohta ei
tule Fondi prospektis sätestatud üleriigilise
levikuga päevalehes avaldada, kui
Fondivalitseja muudab Tingimusi üksnes
tulenevalt õigusaktides tehtud
muudatustest.

15.1. Tingimuste muutmise otsustab
Fondivalitseja juhatus. Muudatusotsusest
teavitab Fondivalitseja viivitamata
Depositooriumi. Tingimuste muudatused
tuleb registreerida Finantsinspektsioonis.
Tingimuste kooskõlla viimisel ei tule
Tingimuste muudatusi
Finantsinspektsioonis registreerida, kui on
täidetud järgmised tingimused:
15.1.1.
Tingimustes muudetakse
üksnes neid sätteid, mida Fondivalitseja
on kohustatud muutma tulene-valt
õigusaktides tehtud muudatustest;
15.1.2.
muudetud Tingimused
esitatakse viivitamata
Finantsinspektsioonile.
15.2. Pärast muudatuste registreerimist
või muudetud Tingimuste
Finantsinspektsioonile esitamist avaldab
Fondivalitseja viivitamata teate
Tingimuste muutmise kohta Fondivalitseja
veebilehel vastavalt investee-rimisfondide
seaduses täpsustatud nõuetele.
Tingimuste muudetud tekst avaldatakse
Fondivalitseja veebilehel.

Puudub.

Muudatused on tehtud tulenevalt
10.01.2017 jõustunud investeerimisfondide
seadusest, millega anti tingimuste muutmise
õigus fondivalitseja juhatusele, igapäevase
majandustegevuse raames otsustamiseks.

See, milline fondivalitseja juhtorgan tingimuste
muutmise otsuse teeb, ei tohiks osakuomaniku
huvi fondi investeerimise osas mõjutada.

Vähe oluline.

Muudatus on tehtud tulenevalt 10.01.2017
jõustunud investeerimisfondide seadusest,
millest tulenevalt ei pea fondivalitseja enam
avaldama tingimuste muutmise kohta teadet
üleriigilise levikuga päevalehes.
Teated fondi tingimuste muutmise kohta on
edaspidi kohustuslik avaldada ainult
Fondivalitseja veebilehel.
Võttes arvesse, milliste kanalite kaudu
fondivalitseja üldjuhul oma klientidega
suhtleb, ei tundunud üleriigilise levikuga
päevalehes teate avalikustamise kohustuse
säilitamine vabatahtlikkuse alusel
asjakohane.
Muudatus on tehtud tulenevalt 10.01.2017
jõustunud investeerimisfondide seadusest,
millest tulenevalt ei pea fondivalitseja enam
avaldama tingimuste muutmise kohta teadet
üleriigilise levikuga päevalehes.
Teated fondi tingimuste muutmise kohta on
edaspidi kohustuslik avaldada ainult
Fondivalitseja veebilehel.
Võttes arvesse, milliste kanalite kaudu
fondivalitseja üldjuhul oma klientidega
suhtleb, ei tundunud üleriigilise levikuga
päevalehes teate avalikustamise kohustuse
säilitamine vabatahtlikkuse alusel

Fondivalitseja veebilehel kuulub avaldamisele
oluliselt rohkem andmeid kui varasemalt üleriigilise
levikuga päevalehes avaldatava info puhul nõutud
oli.
Kuivõrd ka varasemalt oli ajalehes avaldatud
teates viidatud veebilehel toodud täpsematele
andmetele just muudatuste sisu ja olulisuse osas,
saadi olulisem osa infost siiski veebilehelt.

Vähe oluline.

Muudatus võib avaldada mõju eelkõige isikutele,
kes lugesid teadet ajalehest ning pöördusid
seejärel fondivalitseja asukohta täpsema info
saamiseks, fondivalitseja hinnangul on selliste
isikute arv aga väga väike.
Fondivalitseja veebilehel kuulub avaldamisele
oluliselt rohkem andmeid kui varasemalt üleriigilise
levikuga päevalehes avaldatava info puhul nõutud
oli.
Kuivõrd ka varasemalt oli ajalehes avaldatud
teates viidatud veebilehel toodud täpsematele
andmetele just muudatuste sisu ja olulisuse osas,
saadi olulisem osa infost siiski veebilehelt.

Vähe oluline

Muudatus võib avaldada mõju eelkõige isikutele,
kes lugesid teadet ajalehest ning pöördusid
seejärel fondivalitseja asukohta täpsema info
saamiseks, fondivalitseja hinnangul on selliste
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15.4 Tingimuste muudatused jõustuvad ühe
kuu möödumisel vastava teate
avaldamisest Fondi prospektis sätestatud
üleriigilise levikuga päevalehes, kui teates
ei ole ette nähtud hilisemat jõustumise
tähtpäeva.

16.2 Fondi likvideerimise otsustab
Fondivalitseja nõukogu või
investeerimisfondide seaduses ettenähtud
juhul Depositoorium. Kui Fondi valitsemine
on läinud üle Depositooriumile, otsustab
Fondi likvideerimise Depositoorium. Fondi
ei likvideerita, kui Fondi valitsemist on
võimalik üle anda. Fondi likvideerimiseks
peab olema Finantsinspektsiooni eelnev
luba, mille taotleb Fondivalitseja. Fondi
likvideerib Fondivalitseja või Depositoorium,
juhul kui Fondi valitsemine on läinud üle
Depositooriumile või Finantsinspektsiooni
määratud likvideerija, juhul kui
Depositoorium ei ole Fondi likvideerimist
lõpetanud ettenähtud tähtaja jooksul.

15.3. Tingimuste muudatused jõustuvad
ühe kuu möödumisel vastava teate
avaldamisest, kui teates ei ole et-te
nähtud hilisemat jõustumise tähtpäeva.

16.2. Fondi likvideerimise otsustab
Fondivalitseja nõukogu juhatus või
investeerimisfondide seaduses ettenähtud
juhul Depositoorium. Kui Fondi
valitsemine on läinud üle
Depositooriumile, otsustab Fondi
likvideerimise Depositoorium. Fondi ei
likvideerita, kui Fondi valitsemist on
võimalik üle anda. Fondi likvideerimiseks
peab olema Finantsinspektsiooni eelnev
luba, mille taotleb Fondivalitseja. Fondi
likvi-deerib Fondivalitseja või
Depositoorium, juhul kui Fondi
valitsemine on läinud üle Depositooriumile
või Finantsinspektsiooni määratud
likvideerija, juhul kui Depositoorium ei ole
Fondi likvideerimist lõpetanud ettenähtud
tähtaja jooksul.

asjakohane.
Muudatus on tehtud tulenevalt 10.01.2017
jõustunud investeerimisfondide seadusest,
millest tulenevalt ei pea fondivalitseja enam
avaldama tingimuste muutmise kohta teadet
üleriigilise levikuga päevalehes.
Teated fondi tingimuste muutmise kohta on
edaspidi kohustuslik avaldada ainult
Fondivalitseja veebilehel.
Võttes arvesse, milliste kanalite kaudu
fondivalitseja üldjuhul oma klientidega
suhtleb, ei tundunud üleriigilise levikuga
päevalehes teate avalikustamise kohustuse
säilitamine vabatahtlikkuse alusel
asjakohane.
Muudatused on tehtud tulenevalt
10.01.2017 jõustunud investeerimisfondide
seadusest, millega anti fondi likvideerimise
otsuse tegemise õigus fondivalitseja
juhatusele.

isikute arv aga väga väike.
Fondivalitseja veebilehel kuulub avaldamisele
oluliselt rohkem andmeid kui varasemalt üleriigilise
levikuga päevalehes avaldatava info puhul nõutud
oli.
Kuivõrd ka varasemalt oli ajalehes avaldatud
teates viidatud veebilehel toodud täpsematele
andmetele just muudatuste sisu ja olulisuse osas,
saadi olulisem osa infost siiski veebilehelt.
Muudatus võib avaldada mõju eelkõige isikutele,
kes lugesid teadet ajalehest ning pöördusid
seejärel fondivalitseja asukohta täpsema info
saamiseks, fondivalitseja hinnangul on selliste
isikute arv aga väga väike.
See, milline fondivalitseja juhtorgan tingimuste
muutmise otsuse teeb, ei tohiks osakuomaniku
huvi fondi investeerimise osas mõjutada.

Vähe oluline

Vähe oluline
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