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Sijoitusrahasto Titanium Osake 

Rahaston säännöt  30.6.2016 

Sijoitusrahastodirektiivin (UCITS IV) mukainen sijoitusrahasto.  

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahaston säännöt 17.2.2016. 

1 § Sijoitusrahasto 

Rahaston nimi on Sijoitusrahasto Titanium Osake (jäljempänä Rahasto), 

ruotsiksi Placeringsfonden Titanium Aktie ja englanniksi Mutual Fund 

Titanium Equity. 

2 § Rahastoyhtiö 

Rahastoa hallinnoi Titanium Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä 

Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa Rahastoa omissa nimissään ja 

toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa 

olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. 

3 § Asiamiesten käyttäminen 

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. 

Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin 

käyttää asiamiestä.  

4 § Säilytysyhteisö 

Rahaston säilytysyhteisönä toimii OP Yrityspankki Oyj (jäljempänä 

Säilytysyhteisö). Säilytysyhteisö vastaa Rahaston varojen 

säilytystoiminnasta sijoitusrahastolain mukaisesti. 

5 § Rahaston sijoitustoiminnan tavoite 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa Rahastolle mahdollisimman korkea 

tuotto 6 §:ssä kuvatulla sijoitustoiminnalla sijoitusrahastolain mukaisin 

rajoituksin sekä hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. 

6 § Rahaston sijoitustoiminta  

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa kansainvälisille 

markkinoille ja jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella ja 

keskittyneellä sijoituspolitiikalla, erityisesti valikoitavia toimialoja 

painottaen, saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea tuotto. 

Toimialoja valittaessa painotetaan niiden arvostusta, kasvunäkymiä ja 

kansainvälistä makrotalouskehitystä. Rahaston varat hajautetaan 

sijoitusrahastolain ja näiden sääntöjen mukaisella tavalla. 

Rahaston varat voidaan sijoittaa:  

1) Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, kuten 

vaihtovelkakirjoihin, optiotodistuksiin, henkilöstö-optioihin, 

merkintäoikeuksiin, osaketalletustodistuksiin ja 

warrantteihin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä 

rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä 

markkinalla, tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, 

säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella 

markkinapaikalla. Luettelo kulloinkin käytettävistä 

markkinapaikoista on saatavissa Rahastoyhtiöstä. 

2) Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on 

sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi 

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa 

tarkoitetulla säännöllisellä markkinalla tai muulla 

säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja 

yleisölle avoimella markkinapaikalla vuoden kuluessa 

liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella 

todennäköisyydellä alkaa viimeistään mainitun ajan kuluessa. 

3) Talletuksiin luottolaitoksissa, joiden kotipaikka on 

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Talletusten 

on oltava vaadittaessa takaisinmaksettava tai nostettavissa ja 

erääntyä maksettavaksi viimeistään kahdentoista (12) 

kuukauden kuluessa. Talletukset voivat olla euromääräisiä tai 

muussa valuutassa.  

4) Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai 

Yhdysvalloissa toimiluvan saaneiden sijoitusrahastojen, 

vaihtoehtorahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, 

jotka voivat olla myös pörssissä vaihdettavia rahasto-

osuuksia (ETF). Nämä sijoituskohteet voivat olla myös 

muita kuin kotivaltionsa lainsäädännön mukaisesti 

sijoitusrahasto-direktiivin edellytykset täyttäviä 

sijoitusrahastoja, vaihtoehtorahastoja tai 

yhteissijoitusyrityksiä edellyttäen, että osuudenomistajien 

suoja ja varojen erillään pitoa, lainaksi ottoa ja -antoa sekä 

arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta 

tapahtuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa 

sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia, toiminnasta 

julkistetaan puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus, joiden 

nojalla sen varoista ja veloista voidaan tehdä arvio 

kertomuskaudelta, ja rahasto on kotivaltion lainsäädännön 

mukaan sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan 

yhteisön lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä 

Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin 

varmistettu. Rahasto-osuuksien arvonkehitys on sidottu 

kohdissa 1-3 tarkoitettuihin sijoituskohteisiin tai 

markkinakorkoon tai koronvaihtosopimuksiin, tai valuutan 

tai valuuttakorin arvoon, volatiliteettiin tai volatiliteetti-

indeksiin.  

5) Vakioituihin tai vakioimattomiin johdannaisiin, joiden 

kohde-etuutena voi olla kohdissa 1-4 mainitut 

sijoituskohteet, markkinakorko tai koronvaihtosopimus, 

valuutta tai valuuttakori, volatiliteetti tai volatiliteetti-indeksi 

tai edellä mainituista kohde-etuuksista muodostettu indeksi 

tai kori.  Rahasto saa ostaa, myydä ja asettaa johdannaisia 

riippumatta siitä, onko Rahastolla positiota kohde-

etuudessa. Vakioimattomien johdannaissopimusten 

vastapuolena voi olla luottolaitos, jonka kotipaikka on 

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai 

Yhdysvalloissa tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on 

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Rahasto 

käyttää johdannaisia muun muassa a) tehostaakseen 

Rahaston varojen hoitoa korvaamalla 

arvopaperimarkkinoille tehtyjä suoria sijoituksia, b) 

suojatakseen Rahaston sijoituksia erityyppisiltä riskeiltä ja c) 

muodostaakseen positioita, jotka antavat positiivisen tuoton 

laskevilla markkinoilla (negatiivinen delta).  

Sijoitusrajoitukset ja muut Rahaston varojen hallintaan vaikuttavat 

tekijät: 

Osakeposition, mukaan lukien johdannaiset, delta-korjattu arvo voi olla 

korkeintaan 100 % sijoitusrahaston varoista. 

Rahaston varoista enintään 20 prosenttia saadaan sijoittaa talletuksiin 

samassa luottolaitoksessa. 

Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa sijoitusrahastoissa, 

vaihtoehtorahastoissa tai yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai 

yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 
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prosenttia varoistaan toisten sijoitusrahastojen, vaihtoehtorahastojen tai 

yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa 

ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen, vaihtoehtorahastojen, 

yhteissijoitus-yritysten tai pörssissä vaihdettaviin osuuksiin, joiden 

vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään kolme (3) prosenttia 

sijoitusrahaston, vaihtoehtorahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. 

Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta 

sijoitusrahastosta, vaihtoehtorahastosta ja yhteissijoitusyrityksestä 

voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. 

Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston varoista enintään 20 

prosenttia saman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai 

vaihtoehtorahastojen osuuksiin. 

Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien 

rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahastoyhtiö perii hallinnointipalkkion 

myös näistä sijoituksista, mutta Rahastolta ei peritä näiden sijoitusten 

osalta merkintä- eikä lunastuspalkkiota. 

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat. 

Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun 

väliaikaiseen tarkoitukseen Rahaston sijoitustoimintaa varten luottoa 

määrän, joka vastaa enintään 10 prosenttia rahaston varoista. 

Rahaston varoista enintään 10 prosenttia voidaan sijoittaa saman 

liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Sellaisia sijoituksia saman 

liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 5 prosenttia Rahaston 

varoista, saa olla yhteensä enintään 40 prosenttia. Rajoitusta ei sovelleta 

talletuksiin eikä sijoituksiin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten 

osuuksiin eikä sijoitusrajoituksia laskettaessa oteta huomioon muiden 

sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten varoja, johon Rahaston 

varoja on sijoitettu. 

7 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuus 

Rahastoyhtiö pitää rekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi 

rahasto-osuuksien omistusten siirrot. Rahasto-osuudet rekisteröidään 

Rahastoyhtiön ylläpitämään maksuttomaan rahasto-osuusrekisteriin. 

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa 

jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista. Kaikki Rahaston rahasto-

osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-

osiin siten, että kukin osuus jaetaan kymmeneen tuhanteen (10 000) 

yhtä suureen osaan. 

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on 

hallinnointipalkkioiltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. 

Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan 

merkintäedellytyksenä olevat minimimerkinnät ja ne ilmoitetaan 

kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä.  

Rahastoyhtiö antaa kirjallisen osuustodistuksen osuudenomistajan 

pyynnöstä. Osuustodistus voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden 

murto-osia ja se voidaan antaa vain nimetylle rahasto-

osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-

osuudenomistajalta kulloinkin voimassaolevassa rahastoesitteessä 

ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.  

8 § Rahasto-osuuksien merkintä  

Rahasto-osuuksia voi merkitä kaksi (2) kertaa kuukaudessa 

(”Merkintäpäivä”). Merkintäpäivä on kunkin kalenterikuukauden 

viidestoista (15.) ja viimeinen päivä. Mikäli mainittu päivä ei ole jonain 

kuukautena pankkipäivä, Merkintäpäivä on mainittua päivää edeltävä 

pankkipäivä. Rahasto-osuuksien merkintätoimeksiantoja vastaanotetaan 

Rahastoyhtiössä pankkipäivinä.  

Rahasto-osuuksia merkitään antamalla Rahaston merkintälomakkeella 

kirjallinen toimeksianto Rahastoyhtiölle vähintään kaksi (2) 

pankkipäivää ennen Merkintäpäivää ja suorittamalla merkintäsumma 

Rahaston pankkitilille. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Merkintämaksun 

on oltava Rahaston tilillä Merkintäpäivänä viimeistään kello kaksitoista 

(12.00) Suomen aikaa.  

Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle 

on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän 

henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä 

merkintätoimeksianto tai lykätä sen toteuttamista, jos sille ei ole 

toimitettu näitä tietoja.  

Merkittävien rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla 

merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma Merkintäpäivän rahasto-

osuuden arvolla. Mikäli merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma 

ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, 

pyöristetään rahasto-osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään rahasto-

osuuden murto-osaan ja erotus lisätään Rahaston pääomaan.  

Vahvistuksena merkinnästä Rahastoon sijoittanut osuudenomistaja saa 

merkintävahvistuksen ja 7 §:ssä mainituin edellytyksin myös 

osuustodistuksen.  

9 § Rahasto-osuuksien lunastus 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi (2) kertaa kuukaudessa 

(”Lunastuspäivä”). Lunastuspäivä on kunkin kalenterikuukauden 

viidestoista (15.) ja viimeinen päivä. Mikäli mainittu päivä ei ole jonain 

kuukautena pankkipäivä, Lunastuspäivä on mainittua päivää edeltävä 

pankkipäivä. Rahasto-osuuksien lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan 

Rahastoyhtiössä pankkipäivinä. 

Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla kirjallinen toimeksianto 

Rahaston lunastuslomakkeella sekä luovuttamalla mahdollinen 

osuustodistus Rahastoyhtiölle. Lunastuspyyntö ja mahdollinen 

osuustodistus tulee toimittaa Rahastoyhtiölle viimeistään kolme (3) 

pankkipäivää ennen Lunastuspäivää. 

Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Lunastus on 

sitova ja voidaan perua vain Rahastoyhtiön suostumuksella. Rahasto-

osuudet lunastetaan Lunastuspäivän arvoon ja maksetaan 

osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille rahasto-osuuden arvon 

julkistamisen jälkeen. Mikäli Rahastolla ei ole riittäviä käteisvaroja 

lunastuksen toteuttamiseen, Rahasto hankkii varat lunastuksen 

toteuttamiseksi ryhtymällä viipymättä myymään Rahaston sijoituksia. 

Tällöin lunastus toteutetaan sen päivän rahasto-osuuden arvoon, jona 

sijoitukset on myyty. Vahvistuksena lunastuksesta sijoittaja saa 

lunastusvahvistuksen. 

Lunastustoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle 

on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot lunastajasta ja tämän 

henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä 

lunastustoimeksianto tai lykätä sen toteuttamista, jos sille ei ole 

toimitettu näitä tietoja.  

Rahastoyhtiön hallitus voi antaa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka rahasto-

osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto tapahtuvat muualla kuin 

Suomessa. 

10 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen  

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät, 

mikäli rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu 

sitä erityisesti vaatii esimerkiksi silloin, kun Rahaston sijoituskohteiden 

päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa 

luotettavia markkinatietoja, normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien 
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häiriöiden takia, tai jos rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla 

tavalla laskea.  

Myös yksittäisen merkinnän suuruutta voidaan väliaikaisesti rajoittaa 

rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa. 

11 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset 

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka 

vaihtelee osuussarjoittain ja on enintään 1,95 prosenttia vuodessa 

laskettuna Rahaston arvosta. Palkkio lasketaan Rahaston arvosta 

päivittäin (Rahaston arvo x 1/365 x hallinnointipalkkioprosentti). 

Palkkio vähennetään rahaston arvosta päivittäin ja maksetaan Rahaston 

varoista Rahastoyhtiölle kaksi kertaa kuukaudessa jälkikäteen. 

Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin voimassa olevan 

hallinnointipalkkion suuruuden rahasto-osuussarjoittain. Tieto 

sovellettavasta hallinnointipalkkiosta on kulloinkin voimassa olevassa 

rahastoesitteessä. Rahastolta saamastaan hallinnointipalkkiosta 

Rahastoyhtiö maksaa Rahaston kirjanpito- ja tilintarkastuskustannukset. 

Rahaston varoista maksetaan omaisuuden säilytyspalkkio 

Säilytysyhteisölle ja korvaukset 3 §:n mukaisille asiamiehille. 

Säilytyspalkkio ja korvaukset asiamiehille maksetaan Rahaston varoista 

todellisten kustannusten mukaisina. 

Rahaston sijoituskohteina olevista rahastoista ja yhteissijoitusyrityksistä 

peritään hallinnointi- ja säilytyspalkkio näiden rahastojen ja 

yhteissijoitusyritysten sääntöjen mukaisesti. 

12 § Rahasto-osuuden merkintä- ja lunastuspalkkiot   

Rahastoyhtiö voi veloittaa rahasto-osuuksien merkinnästä palkkiona 

enintään viisi (5) prosenttia sijoitussummasta ja lunastuksesta enintään 

yksi (1) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. 

Rekisteröitäessä rahasto-osuuden siirto omistajalta toiselle 

rekisteröinnistä voidaan periä rekisteröintipalkkio. Rahastoyhtiön 

hallitus päättää Rahaston merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioiden 

määrät sekä omistusoikeuden rekisteröintipalkkion suuruuden. 

Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevassa 

rahastoesitteessä. 

Tässä ja sääntöjen 11 §:ssä ilmoitetut palkkiot on ilmoitettu niiden 

enimmäismäärinä. Joissain tapauksissa, kuten sijoituksen koosta 

johtuen, sijoittaja saattaa maksaa palkkioita vähemmän. Tarkempia 

tietoja saa Rahastoyhtiöstä. 

13 § Rahaston arvon laskeminen 

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston kokonaisvaroista 

Rahaston velat. Rahaston arvo lasketaan jokaiselle pankkipäivälle.  

Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan Arvonlaskentapäivän 

päätöskurssiin. Jos Arvonlaskentapäivältä ei ole edellä mainittua kurssia, 

käytetään viimeisintä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on 

osto- ja myyntinoteerausten välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on 

myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alempi, käytetään joko 

osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä 

kaupankäyntikurssia. 

Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko.  

Sijoitusrahastojen, vaihtoehtorahastojen ja yhteissijoitusyritysten 

osuudet arvostetaan viimeisimpään julkistettuun osuuden arvoon. 

Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin ja 

joukkovelkakirjoihin (ETF ja ETC) arvostetaan samoin kuin 

pörssinoteeratut arvopaperit. 

Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muunnetaan 

euromääräisiksi käyttämällä Euroopan keskuspankin päivittäin 

vahvistamia valuuttakursseja.  

Jos Rahaston sijoituskohteilla ei ole saatavilla luotettavaa käypää 

markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien 

objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaan.  

14 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen 

Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeelle laskettujen 

rahasto-osuuksien lukumäärällä. 

Rahasto-osuuden arvo julkistetaan kaksi (2) kertaa kuukaudessa 

Merkintä- ja Lunastuspäiviä seuraavina pankkipäivinä. Tieto rahasto-

osuuden arvosta on saatavilla Rahastoyhtiöstä, Rahastoyhtiön 

verkkosivuilta www.titanium.fi sekä kaikista merkintäpaikoista. Rahasto-

osuuden arvo ilmoitetaan euroissa. 

15 § Rahaston tuotonjako   

Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia eikä niille makseta vuosittaista 

tuottoa.  

16 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi 

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 

17 § Rahasto-osuudenomistajien kokous 

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain 

Rahastoyhtiön hallituksen päättämänä kokouspäivänä huhtikuun 

loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous 

pidetään, jos Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos 

tilintarkastaja tai rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 

viisi (5) prosenttia kaikista liikkeessä olevista rahasto-osuuksista, 

kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.  

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön 

hallitus. Kokouskutsu julkaistaan vähintään yhdessä Suomessa 

ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan 28 

vuorokautta ja viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.  

Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä 

ainakin seuraavat asiat: 1. Valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka 

kutsuu pöytäkirjanpitäjän. 2. Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo. 3. 

Valittava kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 4. 

Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Esitettävä 

Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahaston ja 

Rahastoyhtiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset. 6. Valittava 

Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Rahastoyhtiölle ja Rahastolle 

osuudenomistajien nimeämä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä 

Rahastoyhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustaja/t 7. Käsiteltävä 

muut mahdolliset asiat. 

Saadakseen osallistua kokoukseen rahasto-osuudenomistajan on 

ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle kutsussa mainitulla tavalla ja 

viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittamispäivänä. Jokainen 

kokonainen rahasto-osuus tuottaa osuudenomistajien kokouksessa 

yhden äänen. Rahasto-osuudenomistaja voi käyttää rahasto-

osuudenomistajalle kuuluvia oikeuksia, kun hänen rahasto-osuutensa on 

rekisteröity, tai hän on ilmoittanut saantonsa Rahastoyhtiölle ja esittänyt 

siitä hyväksyttävän selvityksen. Rahasto-osuudenomistajan 

osallistumisoikeus ja äänimäärä osuudenomistajien kokoukseen 

määräytyy kymmenen (10) päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen 

mukaan. 
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Muut ilmoitukset saatetaan Rahaston osuudenomistajien tietoon 

lähettämällä osuudenomistajille kirje tämän osuudenomistajarekisteriin 

merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus yhdessä 

Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka 

lähettämällä ilmoitus rahasto-osuudenomistajalle tämän suostumuksella 

sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintää käyttäen. 

Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-

osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Rahasto-

osuudenomistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on 

kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten 

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa katsotaan 

valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan 

vaali arvalla.  

Kaikkien Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja 

vaihtoehtorahastojen rahasto-osuudenomistajien kokoukset voidaan 

pitää samanaikaisesti. Samaan aikaan pidettävistä rahasto-

osuudenomistajien kokouksista voidaan laatia yksi pöytäkirja. 

18 § Rahaston esitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus  

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus, Rahaston ja 

Rahastoyhtiön vuosikertomukset sekä mahdolliset muut 

tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat dokumentit julkistetaan voimassa 

olevan sääntelyn mukaisella aikataululla. Rahaston puolivuotiskatsaus 

julkistetaan kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden 

päättymisestä, ja vuosikertomukset kolmen (3) kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä lukien. Tässä mainitut asiakirjat ovat saatavilla 

Rahastoyhtiön toimipaikasta sen aukioloaikana. Rahastoesite, 

avaintietoesite ja nämä säännöt ovat saatavilla myös Rahastoyhtiön 

verkkosivuilla osoitteessa: www.titanium.fi. 

19 § Rahaston sääntöjen muuttaminen 

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. 

Sääntömuutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus. Sääntöjen 

muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta 

on vahvistanut muutokset ja muutos on saatettu rahasto-

osuudenomistajien tietoon tässä jäljempänä määrätyllä tavalla, ellei 

Finanssivalvonta toisin määrää. Muutosten katsotaan tulleen rahasto-

osuudenomistajien tietoon viidentenä (5.) päivänä siitä, kun ilmoitus on 

postitettu rahasto-osuudenomistajille tai sinä päivänä, kun ilmoitus on 

julkaistu Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai 

lähetetty rahasto-osuudenomistajalle tämän suostumuksella 

sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintää käyttäen. Sääntöjen 

muutosten tultua voimaan ne koskevat kaikkia rahasto-

osuudenomistajia. 

20 § Tietojen luovuttaminen 

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahasto-osuudenomistajia koskevia 

tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

21 § Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. 

 


