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SEB AKTIIVNE FONDIFOND
TINGIMUSED

(edaspidi: "Tingimused')

1. ÜLDSÄTTED

1.1. FOND

1.1.1. SES AKTIIVNE FONDIFOND (edaspidi: "Fond") on avalik avatud lepinguline investeerimisfond, mis moodustati. ..jaanuaril
2007.a.

1.1.2. Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukohi.

1.2. FONDIVALITSEJA

1.2.1. Fondi valitseb AS SES ÜHISPANGA FONDID [edaspidi: "Fondivalitseja^.

1.2.2. Fondivalitseja asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. Fond ival il sej a peakonlor asub aadressil Tornimäe 2.15010 Tallinn.

1.3. DEPOSITOORIUM

1.3.1. Fondi deposi loorin miks on AS SEB EESTI ÜHISPANK [edaspidi; -Depositaonum1).

1.3.2. Deposilooriumi asukohaks on Tallinn, eesti Vabariik. Deposilooriumi peakonlor asub aadressil Tornimäe 2,15010 Tallinn.

1.4. OSAKUD JA OSAKUTE REGISTER

1.4 1. Fondil on kahle liiki osakud [edaspidi: 'Osakud"}: A-osakud {'A-OsakutSI ja E-osakud {"E-Osakud*). Kui Tingimuste teatud sättes
pole selgesõnaliselt viidatud konkreetset liiki Osakutele, siis kehtib sellises sättes sätestatu ühtviisi nii A-Osakute kui ka
E-Osakute kohta.

1.4.2, Fondi A-Osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, mida peab AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS (edaspidi:
"EVK%

1.4.3. Fondi E-Osakute registrit peab Fondi Depositoorium.

1.5. TINGIMUSED

1.5.1. Tingimused on kinnilatud Fondivalitseja nõukogu otsusega 27 novembril 2006.a. Tingimused on registreeritud
Finantsinspektsioonis . jaanuaril 2007.a.

1.5.2. Tingimused on koostatud kooskõlas kehtivale õigusaktide sätelega. Tingimuste ja õigusaktide sätete vastuolu korral kohaldatakse
õigusaktides sätestatul. Kui Tingimuste salted on omavahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid Fondi osakuomanike
parimate huvide kohaselt.

2. FONDI TEGEVUS

2.1. FONDI TEGEVUSE ALUSED

2.1.1. Fordi tegevuse alused on määratud Tingimuste ning Eesli Vabariigi õigusaktidega.

2.2. FONDI TEGEVUSE EESMÄRK

2.2.1. Fondi tegevuse eesmärgiks on teenida Fondi osakuomanikele (edaspidi; "Osakuomanik') tulu Fondi vara investeerimisest
Tingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt.

2.2.2. Fondi investeeringud on pikaajalised ning seetõttu tuleb Fondi Osakutesse paigutatud raha käsitleda pikaajalise investeeringuna.
Fondi tegevuse eesmärgiks on Osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline kasvatamine.
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3. FONDI VARA INVESTEERIMINE

3.1. INVESTEERIMISPOLIITIKA PÕHIPRINTSIIBID

3.1.1. Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiip on Osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline kasvatamine.

3.1.2. Fondi vara investeerimisel lähtutakse Fondi tegevuse eesmärgist, Osakuomanike huvidest, heast tavast ning õigusaktides ja
Tingimustes sätestatud piirangutest.

3.1.3. Arvestades õigusaktide ning Tingimustega kehtestatud investeerimispiiranguid, investeerib Fondivalitseja Fondi vara vähemalt
80% ulatuses teiste investeerimisfondide osakutesse ja/või aktsiatesse.

3.1.4. Fondivalitseja paigutab 80-100% Fondi varadest aktsiafondide1 osakutesse ja/või aktsiatesse.

Teistesse fondidesse tehtavate investeeringute kaudu püüab Fond osaleda ülemaailmsete aktsiaturgude arengutes. Paigutusteks
välja valitud fondid võivad olla spetsialiseerunud investeerimispoliitikaga muuhulgas regionaalsuse-, investeerimisstiili,
majandussektori või turuväärtuse põhiselt. Fondi investeeringud jaotatakse tavaliselt maailma erinevate geograafiliste piirkondade
ning tööstusharude vahel, tagamaks erinevate riskide piisavat hajutatust. Fond ei ole spetsialiseerunud tööstusharude või
geograafiliste piirkondade järgi. Investeerimiseks sobilike fondide valimisel pööratakse suurt tähelepanu fondi
investeerimispoliitika sobivusele Portfelli investeerimisstrateegiaga. Samuti hinnatakse fondide senise tootluse vastavust
investeerimispoliitikaga ja edukust võrreldes konkurentidega, investeerimisprotsessi sobivust, juhtkonna professionaalsust ning
fondi kulutaset.

Lisaks aktsiafondidele võib Portfell teha paigutusi ka rahaturufondidesse, võlakirjafondidesse, segafondidesse ja alternatiivse
investeerimiskäsitlusega investeerimisfondidesse ning otsepaigutusi aktsiatesse ja võlakirjadesse.

Fondi investeerimiseesmärkide täitmise huvides on Fondivalitsejal lubatud Fondi arvel teha tehinguid tuletisväärtpaberitega, mis ei
mõjuta Fondi üldist riskitaset ning sõlmida tuletistehinguid. Fondi valitsemisel käsutab Fondivalitseja aktiivset riskijuhtimispoliitikat,
optimeerides s.h. tuletisväärtpaberite abil Fondi investeeringute riske ja tulusust.

3.1.5. Täpsem ülevaade Fondi vara investeerimise printsiipidest ning Fondi vara investeerimisega seotud peamistest riskidest on
sätestatud Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis.

3.2. INVESTEERIMISOBJEKTID

3.2.1. Fondi investeerimistegevuse eesmärgi saavutamiseks võib Fondivalitseja Tingimustes ja õigusaktides sätestatud alustel ja
ulatuses investeerida Fondi varasid alljärgnevatesse finantsinstrumentidesse:

(a) teiste investeerimisfondide osakud ja aktsiad (edaspidi osas 3 nimetatud: "fondiosakud");

(b) väärtpaberituru seaduse §-s 2 lg. 1 p. 1 nimetatud aktsiad ning muud samaväärsed kaubeldavad õigused;

(c) väärtpaberituru seaduse §-s 2 lg. 1 p. 2 nimetatud väärtpaberid, nagu võlakirjad, vahetusvõlakirjad, pandikiijad2 ning muud
emiteeritud ja kaubeldavad võlakohustused;

(d) väärtpaberituru seaduse §-s 2 lg. 1 p. 3 nimetatud märkimisõigused ja muud samaväärsed kaubeldavad õigused;

(e) väärtpaberituru seaduse §-s 2 lg. 1 p. 7 nimetatud kaubeldavad väärtpaberite hoidmistunnistused (kõik alapunktides (b) kuni
(e) nimetatud väärtpaberid edaspidi osas 3 nimetatud: "väärtpaberid');

(f) väärtpaberituru seaduse §-s 2 lg. 1 p. 5 nimetatud rahaturuinstrumendid (edaspidi osas 3 nimetatud:
"rahaturuinstrumendid');

(g) krediidiasutuste hoiused;

(h) tuletisväärtpaberid.

3.2.2. Fondi vara täpse jagunemise erinevate investeerimisobjektide vahel otsustab Fondivalitseja, sealhulgas otsustab Fondivalitseja
erinevate investeerimisobjektide, emitentide, regioonide või majandusharude omavahelised osakaalud Fondi varas, järgides
seejuures kehtivaid investeerimispiiranguid ning Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe.

3.3. INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL FONDIOSAKUTESSE

3.3.1. Fondi vara investeeritakse teiste investeerimisfondide fondiosakutesse kokku vähemalt 80% ulatuses Fondi aktivate
turuväärtusest.

3.3.2. Investeeringud Eesti või muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi eurofondidesse3 ning investeerimisfondidesse, mida Eesti
või muu riigi õigusaktide kohaselt käsitatakse avatud avalike investeerimisfondidena ning mis vastavad investeerimisfondide
seaduse §-s 264 lg. 2 sätestatud tingimustele võivad kokku moodustada kuni 100% Fondi aktivate turuväärtusest. Investeeringud
eelpool nimetamata investeerimisfondide fondiosakutesse, võivad kokku moodustada kuni 50% Fondi aktivate turuväärtusest.

3.3.3. Fondi varasse kuuluvate ühe investeerimisfondi fondiosakute väärtus võib moodustada kuni 20% Fondi aktivate turuväärtusest.

Aktsiafondideks Tingimuste tahenduses loetakse investeerimisfondid, mis otse või teiste investeerimisfondide kaudu investeerivad peamiselt aktsiatesse.

Pandikiri Tingimuste tähenduses on investeerimisfondide seaduse §-s 260 lg. 1 sätestatud väärtpaber.

Eurofond on investeerimisfondide seaduse §-s 4 sätestatud tingimustele vastav investeerimisfond.
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3.3.4. Fondi arvel võib omandada või omada Fondivalitseja voi Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluvale fondivalitsejate
valitsetavale teiste invesleerimisfondide fondiosakuid, sealhulgas selliste investeerimisfondide fondiosakuid, mida Fondivalitseja
või Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluv fondivalitseja valitseb kolmanda isikuna, kellele on fondivalitseja ülesanded edasi
antud, ainult juhul kui:

(a) selliste investeerimisfondide investeerimispoliitka on oluliselt erinev Fondi investeerimispoliitikast: ning

(b) Fondivalitseja või vastav Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluv fondivalilseja ei võta seejuures lagasivõtmis- või
väljalasketasu.

3.4. INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL VÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE

3.4.1. Fondivalitseja võib kokku kuni 20% ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest investeerida Fondi vara Tingimuste punktides 3.2.1. (b)
kuni (e) nimetatud väärtpabentesse ja rahaturuinslnimentidesse.

3.4.2. Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt väljalastud väärtpaberite ja rahaluruinstrumentide väärtus võib moodustada kuni 20%
Fondi aktivale turu väärtus esi.

3.5. INVESTEERIMISPIIRANGUD INVESTEERIMISEL KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE

3.5.1. Fondi vara võib investeerida krediidiasutuste hoiustesse tähtajaga kuni 12 kuud

3.5.2. Fondi vara võib investeerida Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi krediidiasutuste või selliste kolmandas riigis
asuvate krediidiasutuste hoiustesse, kelle suhtes kehtivad usaldalavusnormatiivid vastavad vähemail sama rangetele nõuetele,
mis on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides.

3.5.3. Krediidiasutuste hoiused võivad kokku moodustada kuni 10% Fondi aktivale turuväärtusest.

3.6. INVESTEERIMISPIIRANGUD TULETISVÄÄRTPABERITESSE INVESTEERIMISEL JA TULETISTEHINGUTE TEGEMISEL

3.6.1. Fondivalilseja investeerib Fondi vara tuletisväärtpaberitesse ning leeb Fondi vara arvelt tuletistehinguid Fondi
investeerimiseesmärkide läitmise huvides.

3.6.2. Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse tuletisväärtpaberitesse, mille alusvaraks on:

(a) krediidiasutuste hoiused,

(b) väärtpaberid ja rahaluruinstrumendid;

(c) fondiosakud;

(d) Tingimuste Lisas nr. 1 loetletud väärtpaberiindeksid;

(e) Tingimuste Lisas nr. 1 loetletud intressimäärad;

(f) Tingimuste Lisas nr. 1 loetletud valuutad.

3.6.3. Arvestades Tingimuste punktis 3.6.2. sätestatud piiranguid võib Fondi vara investeerida:

(a) Eesli või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi" reguleeritud väärtpaberituru! või Ameerika Ühendriikide, Austraalia. Bosnia
ja Hertsegoviina, Brasiilia, Bulgaaria, Hiina, Hõng Kongi. Horvaatia, India, Jaapani. Kanada, Kasahstani, Lõuna-Aafnka
Vabariigi, Lõuna-Korea, Makedoonia. Montenegro, Rumeenia, Serbia, Singapuri,Šveitsi, Taivani, Türgi. Ukraina. Uus-
Meremaa, või Vene Föderatsiooni reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavatesse tuletisväärtpaberitesse; ja

(b) ülalnimetatud reguleeritud turgude välisel! omandatavatesse tuletisväärtpaberitesse tingimusel, ei on täidetud
investeerimisfondide seaduse §-s 261 lg. 1 p-des 1 ja 2 sätestatud tingimused.

3.6.4. Lisaks tuletisväärtpaberitesse investeerimisele on Fondivalitsejal Tingimuste punktis 3.61. sätestatud eesmärgil õigus tena Fondi
arvel repo-, forvard-, (utuur- ja svaptehinguid ning muid Tingimustega, Fondi vara investeerimisega seotud riskide juhtimise
sisemiste protseduurireeglitega ning õigusaktidega lubatud tuletistehinguid.

3.6.5. Fondi vara investeerimisel reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisväärtpaberitesse kohaldatakse riskide hajulamisele
käesolevates Tingimustes väärtpaberite kohla sätestatud piiranguid.

3.6.6. Reguleeritud turu väliselt tehtava tuletistehingu avstud riski posi ts ioon ühte isikusse ei või moodustada rohkem kui 20% fondi
aktivate turu vaatlusest.

3.6.7. Fondi varasse kuuluvate tuletisväärtpaberile ning Fondi arvel tehtud tuletistehingule avatud riskiposilsioonid kokku ei või ületada
Fondi vara puhasväärtust.

3.7. OSALUSTE OMAMISE PIIRANGUD

3.7.1. Fond ei või olla täisühingu ega usaldusühingu osanik, samuti mitletulundusuhingu või ühislu liige ega sihtasutuse asutaja.
Nimetatud piirang ei kehti korteri ühistu liikmeks olemise suhles juhul, kui Fond omab korteriomandit.

Tingimuste Xinnilamise hetkel on Euroopa Ma| andus piirkonna (EEA ehK European Economic Area) lepinguiiikidek£ Austria, Balgia, Eesti, Hispaania, Holland, Immaa, Island. J
Kreeka. Kiipics. Leeou. Liechtenstein, Luxembourg, LäU. Malta, Nona. Poola, Portugal, Pranlsusmaa, Rnotsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia. Soome. Suürbrilannla. Taani, Tšehhi ja
Ungari.
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3.7.2. Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejas või Fondivalitseja tütarettevõtjas, samuti omada või omandada

nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid või rahaturuinstrumente. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata Fondivalitseja

valitsetava teise investeerimisfondi fondiosakutesse investeerimisel.

3.7.3. Fondi arvel ei või omada ega omandada osalust Fondivalitsejaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus või omandada

nimetatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnimetatud piirangut ei kohaldata

rahaturuinstrumentide omandamisele.

3.7.4. Fondi arvel ei või otseselt ega kaudselt omandada ega cmada hääleõigusega aktsiate kaudu olulist osalust üheski äriühingus.

3.7.5. Fondi arvel ei või omandada ega omada üheski isikus otseselt või kaudselt rohkem kui:

(a) 10% hääleõiguseta aktsiatest;

(b) 50% tema emiteeritud võlakirjadest;

(c) 50% tema emiteeritud rahaturuinstrumentidest.

3.8. LAENUTEHINGUD NING MUUD FONDI VARA KÄSUTAMISE ERIJUHUD

3.8.1. Fondivalitsejal on õigus teha Fondi arvel laenutehinguid, s.h. väärtpaberite laenutehinguid. Fondivalitseja ei või Fondi arvel siiski:

(a) välja lasta võlakirju;

(b) võtta laenu punktis 3.8.6. nimetatud isikutelt;

(c) võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kchustusi, välja arvatud omandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente,

mille eest ei ole täielikult tasutud; või

(d) anda laenu, välja arvatud väärtpaberilaenu.

3.8.2. Fondivalitsejal on lisaks laenutehingutele õigus tagada Fondi arvel väärtpaberite või rahaturuinstrumentide väljalaset, järgides
seejuures kehtestatud investeerimispiiranguid.

3.8.3. Fondivalitseja võib Fondi arvel võtta Tingimuste punktides 3.8.1. ja 3.8.2. sätestatud tehingutest ning repo- ja

pöördrepotehingutest tulenevaid kohustusi kokku kuni 10% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest. Fondi arvel eelnimetatud

tehingutega võetud kohustuste tähtaeg ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud.

3.8.4. Väärtpaberite laenuks andmise korral ei või laenatud väärtpaberite turuväärtus ühelgi ajahetkel kokku ületada 10% Fondi

puhasväärtusest. Seejuures peavad vastavad laenutehingud olema täies ulatuses tagatud raha, väärtpaberite või

rahaturuinstrumentidega ning laenutehingute kestus ei tohi ühelgi juhul olla pikem kui kolm kuud.

3.8.5. Fondi varasse kuuluvaid esemeid on lubatud pantida või muul viisil koormata või tagatiseks anda ainult juhul kui see toimub Fondi

arvel tehtud tehingu tagamiseks või Fondi arvel võetud laenu tagamise eesmärgil.

3.8.6. Fondi vara ei ole lubatud võõrandada:

(a) Fondivalitsejale;

(b) Fondivalitseja juhatuse ega nõukogu liikmele, audiitorile, prokuristile, fondijuhile ega tõotajale;

(c) Fondivalitseja poolt valitsetavatele teistele investeerimisfondidele, välja arvatud väärtpaberite või rahaturuinstrumentide

võõrandamisel reguleeritud turul võõrandamise he:keks väljakujunenud hinnaga;

(d) isikutele, kellel on eelnevates alapunktides nimetalud isikutega ühtiv majanduslik huvi.

3.8.7. Fondi arvel ei või omandada vara punktis 3.8.6. nimetalud isikutelt.

3.8.8. Fondi arvel ei või võõrandada väärtpabereid või rahaturuinstrumente, mis võõrandamislepingu sõlmimise hetkel ei kuulunud Fondi
varasse.

4. FONDI OSAK

4.1. OSAK

4.1.1. Fondi Osak on nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku kaasomandi osa Fondi varast. Osakuomanikul ei ole õigust

nõuda kaasomandi lõpetamist või oma osa eraldamist Fondi varast.

4.1.2. Osak on jagatav. Osakute jagamise tulemusena tekkiv murdosak näidatakse täpsusega neli kohta pärast kõma. Ümardamine
toimub järgmiste reeglite järgi: arvud XXX.XXXX0 kuni XXX.XXXX4 ümardatakse arvuks XXX.XXXX ja arvud XXX.XXXX5 kuni
XXX.XXXX9 ümardatakse arvuks XXX,XXX(X+1).

4.1.3. Fondil on kahte liiki Osakud:

(a) A-Osakud nimiväärtusega 10 krooni; ja

(b) E-Osakud nimiväärtusega 10 eurot.
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4,1,4. Kui Fondivalitseja pole kehlestanud leisiti6, siis toimub arveldamine Osakule väljalaske-ja tagasivöimistehingute tegemisel
vastavat liiki Osakute nimi vai uutas.

4.2. OSAKUTE REGISTRID

4.2.1. A-Osakule registrit peab EVK, E-Osakute registrit peab De posi toorium.

4.2.2. Osaku kohta ei väljastata osakutähte. Osakuomaniku] on õigus nõuda vastava registri pidajalt tõendil või väljavõtet registrist
temale kuuluvale Osakute kohta.

4.2.3. Registripidaja peab vastavat registril investeerimisfondide seaduses, Eesli väärtpaberite keskregistri seaduses ja selle alusel
antud õigjsakiides ning Eesti väärtpaberite keskregistri andmetööttusreegtites sätestatud tingimustel ja korras.

4.2.4. Osakute üle peab registripidaja arvestust Osaku omanikele vastavas registris avatud väärtpaberikontodel.

4.2.5. Osakuomaniku poolt omandatud Osakud registreeritakse Osakuomaniku väärtpaberikontol vastavat liiki Osakute registris.
Osakuomanikult tagasi võetavad Osakud kustutatakse Osakuomaniku väärtpaberikontolt vastaval liiki Osakute registris

4.2.6. Registripidamise täpsem kord sätestatakse Fondivalitseja ja vastava registri pidaja vahel sõlmitavas regi s trip i dan ise lepingus.

4.3. OSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSEO

4.3.1. Osakud ei anna Osakuomanikule otsustusõigust Fondi varaga tehingute tegemisel. Fondivalitseja ei korralda Osakuomanike

koosolekuid.

4.3.2. Osakuomanik on kohustatud järgima Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatul.

4 3.3. Osakuomanikul on õigus1

(a) nõuda Fondivalilsejalt talle kuuluvale Osakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele;

(b) pärandada talle kuuluvaid Osakuid;

{c) vahetada Osakuid Fondivalitseja poolt valilsetava teise investeerimisfondi osakule vastu, kui see on lubatud teise fondi

tingimustega;

(d) saada Osakute arvu ja liigiga võrdeline osa Fondi t'jlust;

(e) nõuda Fondivalitsejalt informatsiooni Fondi investeeringule kohla;

(f) Fondi asukohas tutvuda Tingimuste punkti 12.2.2. alapunktides nimetatud andmete ja dokumentidega;

(g) nõuda Fondivalitseja kulul Fondi aasta- või pool aastaaruande väljastamist ning Tingimustest ja avaliku pakkumise

prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ärakirja tegemist:

{h) nõuda registripidajalt tõendit või väljavõtet vastavas! registrist temale kuuluvate Osakute kohta;

{i) toimida muul õigusaktides või Tingimustes säteslatud viisil.

4.3 4. Osakusi tulenevad õigused ja kotiustused tekivad Osakuomanikule sellise Osaku väljalaskmisega. Osakust tulenevad õigused ja

kohustused lõppevad sellise Osaku tagasivõtmisega.

4.3.5. Osakuomanik on kohustatud Osakutest tulenevaid õigusi teostama heauskselt ning kooskõlas õigusaktide ning Tingimuste

sätetega Osakuomaniku Õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanikele, Fondivalitsejale,

registripidajale, Deposilooriumile või kolmandale isikule.

4.3.S Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohusluste eest, mida Fondivalitseja on Osakuomanike ühisel arvel võtnud, samuti

kohustuste eest, mille läitmist Fondi arvelt on Fondivalitsejal vastavalt Tingimustele õigus nõuda. Vastutus selliste kohusluste

täitmise eest on piiratud Fondi kuuluva varaga.

4.4. FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS; OSAKU VÄLJALASKE- JA TAGASIVÕTMISHIND

4.4.1. Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks vastajalt kehiivatele õigusaktidele ning Fondivalitseja poolt kehtestaiud
valitsetavate investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrale.

4.4.2. Fondi vara puhasväärtus määratakse üldreeglina selliselt et Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja muude asjade või õiguste

turuväärtusest arvatakse maha Fondi kohuslused,

4.4.3. Osaku puhasväärtus saadakse antud liigi Osakute kogupuhasväärtuse jagamisel kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja

tagasivõtmata sellist liiki Osakule arvuga,

4.4.4. Fondi vara ja mõlemat liiki Osakute puhasväärtuse määramise täpsem kord on sätestatud Fondivalitseja poolt valitsetavate
Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korras.

4.4.5. Fondi vara puhasväärtus, mõlemat liiki Osaku puhasväärtus ning väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse igal pangapäeval6

hiljemalt kell 12.50.

VaslavadjutiuQ sateslalakse Osakule avaliku paškumise prospektis.
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(a) Osaku väljalaske- ja tagasivõlmishind arvutatakse igal Osakute väljalaske või tagasivõtmise päeval.

(b) Fondi vara puhasväärtus, Osaku puhasväärtus, aga samuti Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind avalikustatakse vastavalt

Tingimuste osale 12.2.

4.4.6. Fondi vara puhasväärtus arvutatakse Eesti kroonides. Vastavat liiki Osaku puhasväärtus, aga samuti väljalaske- ja

tagasivõtmishinnad arvutatakse sellist liiki Osaku nimivaluutas. Euro kasutuselevõtmisel Eesti Vabariigi ametliku maksevahendina

arvutatakse kõik eelnimetatud väärtused väljendatuna eurodes.

4.4.7. Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega neli kohta pärast kõma.

4.4.8. Kui peale Fondi vara puhasväärtuse ja Osaku puhasväärtuse arvutamist vastaval pangapäeval toimub või saab teatavaks

erakorraline sündmus või asjaolu, mis Fondivalitseja parima professionaalse hinnangu kohaselt oluliselt mõjutab Fondi vara ja

Osaku puhasväärtust ning kahjustab selle kaudu Osakuomanike parimaid huve, siis on Fondivalitsejal õigus eelmisena arvutatud

Fondi vara ja Osaku puhasväärtus viivitamata tühistada ning arvutada uus, valitsevatele asjaoludele vastav Fondi vara ja Osaku

puhasväärtus.

4.4.9. Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku väljalaskehinnaks on osaku puhasväärtus, millele võib olla lisatud Osaku

väljalasketasu. Vastava ostutaotluse alusel väljalastavate Osakute väljalaskehind arvutatakse selle puhasvääruse alusel, mis

määratakse vastava ostutaolluse laekumise päevale7 järgneval pangapäeval. Osaku väljalasketasu piirmäär on mõlemat liiki

Osakute puhul kuni 3% Osaku puhasväärtusest. Osaku väljalasketasu täpse suuruse määrab Fondivalitseja juhatus oma

otsusega. Kehtiv Osaku väljalasketasu määr avalikustatakse Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis.

4.4.10. Osak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Osaku tagasivõtmishinnaks on osaku puhasväärtus, millest võib olla maha arvestatud
Osaku tagasivõtmistasu. Vastava tagasimüügitaotluse alusel tagasi võetavate Osakute tagasivõtmishind arvutatakse selle
puhasvääruse alusel, mis määratakse vastava lagasimüügitaotluse laekumise päevale8 järgneval pangapäeval. Osaku
tagasivõtmistasu piirmäär on mõlemat liiki Osakute puhul kuni 2% Osaku puhasväärtusest. Osaku tagasivõtmistasu täpse suuruse
määrab Fondivalitseja juhatus oma otsusega. Kehtiv Osaku tagasivõtmistasu määr avalikustatakse Fondi Osakute avaliku
pakkumise prospektis.

4.4.11. Osaku väljalaske- ja tagasivõtmistasu tasutakse Fondivalitsejale Osaku omandanud või tagastanud Osakuomaniku arvelt. Fondi
Osakute avaliku pakkumise prospektis sätestatud juhtudel on Fondivalitsejal õigus loobuda väljalaske- ja/või
tagasivõtmistasudest.

5. OSAKUTE VÄLJALASE

5.1. VÄLJALASKE ÜLDTINGIMUSED

5.1.1. Osakute emitendiks on Fondivalitseja.

5.12. Osakute väljalase on avalik ning ajaliste ja mahuliste piiranguteta.

5.1.3. Osak loetakse väljalastuks Osaku registreerimisest Osakuomaniku väärtpaberikontol vastavas registris.

5.1.4. Osakuid lastakse välja ainult raha eest.

5.1.5. A-Osakuid saab omandada Depositooriumi või Eesti väärtpaberite keskregistri mistahes muu kontohalduri vahendusel. E-Osakuid
saab omandada Depositooriumi või Vahendajate9 kaudu.

5.1.6. Osakute väljalaset korraldab vastavat liiki Osakute registripidaja, mis teostab esitatud ostutaotluste alusel väljalastud Osakute
kanded väärtpaberikontodele10.

5.2. VÄLJALASKE KÄIK

5.2.1. Osakute omandamiseks esitab Osakuid omandada sooviv isik (edaspidi: 'Taotleja') vastavat liiki Osakute registripidajale
ostutaotluse.

5.2.2. Ostutaotluse esitamisega kinnitab Taotleja, et ta aktsepteerib Tingimusi ning kohustub neid täitma.

5.2.3. Ostutaotlus A-Osakute omandamiseks esitatakse Depositooriumi või Eesti väärtpaberite keskregistri muu kontohalduri kaudu.
Ostutaotluse esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad on sätestatud Osakute avaliku pakkumise prospektis ja
lihtsustatud prospektis.

Pangapäev tähendab igat katendripaeva, mis ei ole laupäev, pühapäev või Eesli Vabariigi rahvuspüha või riigipüha.

Ostutaolluse laekumise päevaks on pangapäev, millel ostutaotlus laekub vastavale registripidajale. Vastaval pangapäeval peale 16.» registripidajale laekunud oslutaoüus loetakse
esitatuks järgneval pangapäeval. Kui registripidajaks on EVK loetakse ostutaolluse laekumiseks hetk. mil ostutaolluse alusel Fondi investeeritav rahasumma laekus Fondi käsuks EVK
sellekohasele erikontole Eesti Pangas.

Tagasimüügitaotluse laekumise päevaks on pangapäev, millel Osakuomaniku lagasimüügilaotlus laekub vastavale registripidajale. Vastaval pangapäeval peale 16.» registripidajale
laekunud lagasimüügilaotlus loelakse esitatuks järgneval pangapäeval.

Informatsioon Vahendajate kohta on avaldatud Osakute avaliku pakkumise prospektis.

Taotleja väärtpaberikontoks võib olla ka vastavas registris kolmandale isikule avatud esindajatonto. male kaudu Taotleja teostab onu väärtpaberile hoidmisi
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(a) Depositooriumi kaudu esitatavaks osluiaolluseks on vormikohane väärtpaberitehingu korraldus, mille alusel Depositoorium
debileenb Taoiieja pooli oslulaotluses näidalud investeeringusumma Taotleja arvelduskontolt ning kannab selle Taatleja
nimel EVK sellekohasele erikontole Eesti Pangas (edaspidi: 'EVK konto").

{b) Eesli väärtpaberite keskregistri muu kontohafduri kaudu esilalavaks ostu la oti us eks on vastavasisuline maksekorraldus,
millega Taotleja kannab investeeringusumma EVK kontole.

5.2.4. Ostulaollus E-Osakute omandamiseks esitatakse Depostooriumile otse või Vahendaja kaudu. Vahendaja kaudu esitatava
ostutaotluse esitamise lapsena protseduuri ning vajalikud üksikasjad määrab vastav Vahendaja, kelle käesi on võimalik saarja ka
sellekohast täpsemal informatsiooni,

52.5. Taollejale väljalastavate Osakule arv saadakse, kui Taalleja poolt Fondi investeeritav rahasumma jagatakse vastavat liiki Osakute
väljalaskel! in naga. Juhul kui jagamise tulemus ei ole täisarv, kantakse taotleja poolt näidatud väärtpaberikontole vasiav
murdosak,

5.2.6. Ostuiaotluse alusel väljalastavad Osakud kantakse Taotleja poolt näidatud väärtpaberikontole vaslava ostutaotluse laekumisele
järgneval (T+1) pangapäeval.

5.2 7. Osak loetakse väljalastuks ning kõik sellest tulenevad õigused lekkinuks Osaku registreerimisega Taotleja poolt näidatud
väärtpaberikontol vastavas registris.

6. OSAKUTE TAGASIVÕTMINE

6.1. TAGASIVÕTMISE ÜLDTINGIMUSED

6.1.1. Osakuomaniku nõudel võtab Fondivalilseja Osakuomaniku poolt soovilud koguse sellisele Osakuomanikule kuuluvaid Osakuid
tagasi

6.1.2. Osakuid voetakse tagasi ainult raha eest.

6.1.3. Osak loetakse tagasivõetuks ja kõik sellisest Osakust tulenevad õigused lõppenuks Osaku kustutamisega Osakuomaniku
väärtpaberikontolt vastavas regislris,

6.1.4. A-Osakuid saab tagasi müüa Depositooriumi või Eesti väärtpaberite keskregistri mistahes muu kontohafduri vahendusel. E-
Osakuid saab tagasi müüa Depositooriumi või vastavate Vahendajate" kaudu.

6.1.5. Osakute tagasivõtmist korraldab vastavat liiki Osakule registripidaja, mis kustutab tagasivõetud Osakud väärtpaberikontodelt

6.2. TAGASIVÕTMISE KÄIK

6.2.1. Osakute tagasi võimiseks esitab Osakuomanik vastavate registri pidajale vormikohase lagasimuügitaotluse.

6.2.2. A-Osakute tagasimüügitaotluse esitab Osakuomanik Depositooriumi või Eesti väärtpaberile keskregistri muu kontohalduri
vahendusel. E-Osakute tagasimüügitaolluse esitab Osakuomanik Depositooriumi või Vahendaja kaudu.

6.2.3. Tagasimüügitaolluse esilamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad on sätestatud Osakute avaliku pakkumise prospektis
ja lihtsustatud prospektis. Kui tag asi müügi taoti us esitatakse Vahendaja kaudu, määrab tagasimüügitaotluse esilamise läpsema
protseduuri ning vajalikud üksikasjad vastav Vahendaja.

6.2.4. Osakuomanikule Osakute tagasivõtmise tulemusena väljamakstav summa (lagesimiügisummai saadakse korrutades
!ag as ivöe (avate Osakute arvu la g as ivõtm is hi nn ag a.

6.2.5. Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisili või kui Osakuomanik ei ole tag asi müügi taoti us es sätestanud teistsugust väljamakse
päeva, siis tehakse tagasimüügisumma väljamakse tagasimüügitaotluse vastavale registripidajale laekumise päevale järgneval
kolmandal pangapäeval (T+3) ning samaaegselt kustutatakse Osakuomaniku väärtpaberikontolt tagasimüügitaotluse alusel
lagasivõetavad Osakud.

6.2.6. Juhul kui vastaval pangapäeval laekunud lagasimüügitaotlustega lagasi müüd avate Osakute kogus kokku on suurem kui 3% (kolm
protsenti) väljalastud ning tagasivõtmata Osakute koguarvust, siis on Fondivalitsejal õigus teha tag asi müügisummade
väljamaksed vasiaval päeval laekunud tagasimüügilao;luste alusel hiljemalt lagasimüügilaolluste laekumise päevale järgneval
k ü m nen d a! pa n g apäeval (T+10).

6.3. OSAKUTETAGASIVOTMISE PEATAMINE

6.3.1. Osakute tagasivõtmine peatatakse Fondivalitseja otsusega või Finanlsmspektsiooni vastavasisulise ettekirjuluse alusel.

Kui Osakud on soelalud Vahendaja kaudu ja neri hoilakse Vahendaja nimel avalud esindäjakontol. sus tuleb vastavale Osakule tagasimüügitaollus esiteda sellele Vahendajale
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6.3.2. Fondivalitseja võib kuni kolmeks kuuks peatada Osakute tagasivõtmise, kui Fondi kontodel olevast rahast ei piisa Osakute
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.

6.3.3. Osakute tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsioonile ja
Depositooriumile, aga samuti kõigi nende riikide finantsjärelevalve asutustele, kus Fondi Osakuid pakutakse.

6.3.4. Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega kohustada Fondivalitsejat Osakule tagasivõtmist peatama, kui see on vajalik
Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks.

6.3.5. Teate tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata Tingimuste punktis 12.2.4. sätestatud viisil.

6.3.6. Ajal, mil Osakute tagasivõtmine on peatatud, ei tohi ühtegi Osakut välja lasta ega tagasi võtta.

7. OSAKUTE VAHETAMINE

7.1. VAHETAMISE ÜLDTINGIMUSED

7.1.1. Osakuomanikul on õigus vahetada Osakuid Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu kui selle teise
Fondivalitseja poolt valitsetava investeerimisfondi tingimustes ei ole sätestatud osakute vahetamise keeldu.

7.1.2. Olenemata liigist vahetatakse Osakuid ainult samas registris12 hoitavate Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi
osakute vastu. Osakute vahetamine teises registris registreeritud osakute vastu ei ole lubatud.

7.1.3. Osakuomanik saab Osakuid vahetada registri kontohalduri või Vahendajate kaudu.

7.1.4. Osakute vahetamist korraldab vastav registripidaja, mis võtab vastu Osakuomanike vahetamise taotlusi ning asendab
vahetatavad Osakud ettenähtud ajal teise investeerimisfondi osakutega.

7.2. VAHETAMISE KÄIK.

7.2.1. Osakute vahetamiseks esitab Osakuomanik vastavale registripidajale vormikohase vahetamise teate. Vahetamise teate esitab
Osakuomanik tagasimüügitaotluse kohta sätestatud tingimustel.

7.2.2. Vahetamise teadete esitamise täpsem protseduur ning vajalikud üksikasjad on sätestatud Osakute avaliku pakkumise prospektis.
Kui vahetamise teade esitatakse Vahendaja kaudu, määrab vahetamise teate esitamise täpsema protseduuri ning vajalikud
üksikasjad vastav Vahendaja.

7.2.3. Osakute vahetamise päeval toimub Osakute tagasivõtmine ja teise investeerimisfondi osakute väljalaskmine, kusjuures
Osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamise päevaks on vahetamise teate laekumise päevale13 järgnev kolmas
pangapäev.

7.2.4. Osakute tagasivõtmishind ning teise investeerimisfondi osakute väljalaskehind vastavates tehingutes määratakse vahetamise
teate laekumise päevale järgneval (kui vahetamise teade laekus Depositooriumile enne kella 16.29) või ülejärgneval (kui
vahetamise teade laekus Depositooriumile peale kella 16.25) pangapäeval kehtivate puhasväärtuste alusel.

7.2.5. Vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Osakute tagasimüügisumma ulatuses maksimaalse hulga teise investeerimisfondi
osakuid, võimalusel ka murdosakuid.

7.2.6. Muus osas viiakse Osakute vahetamisel Osakute tagasivõtmine ning teise investeerimisfondi osakute väljalase läbi kooskõlas
vastava investeerimisfondi tingimustes sellise investeerimisfondi osakute tagasivõtmise või väljalaske kohta sätestatuga.

8. FONDIVALITSEJA

8.1. FONDIVALITSEJA TEGEVUSE ALUSED

8.1.1. Fondivalitseja tegevus Fondi valitsemisel on määratud Fondivalitseja põhikirjaga, Tingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega,

8.1.2. Fondivalitsejale on rahandusministri poolt väljastatud fondivalitseja tegevusluba koos õigusega osutada investeerimisfondide
seaduse §-s 13 lg. 1 p.-des 1-3 sätestatud teenuseid.

" A-OsakLad saab vahetada ainult selliste Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu, millised on samuti registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. E-
Osakuid saab vahetada ainult selliste Fondivalitseja poolt valitsetava teise investeerimisfondi osakute vastu, milliste registrit peab Depositoorium. Eelnevast johtuvalt ei ole lubatud ka
A-Osakute vahetamine E-Osakute vastu ja vastupidi.

11 Vahetamise teate laekumise päevaks on pangapäev, millel Osakuomaniku poolt esitatud vahetamise teade laekub vastavale registripidajale. Vastaval pangapäeval peale 16 £
registripidajale jõudnud vahetamise teade loetakse laekunuks järgneval pangapäeval.
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8.2. FONDIVALITSEJA ÜLESANDED

8.2.1. Fondivalitseja teeb tehinguid Fondi varaga oma nimel ja Osakuomanike ühisel arvel. Fondivalitsejal on vasiavali Tingimustele
õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning muud sellest tulenevad õigused.

8.2.2. Fondivalitseja peab tegutsema Osakuomanike parimates huvides Fondi eesmärgi saavutamiseks ning tema tegevus peab
vastama õigusaktidele. Fondivalitseja põhikirjale ja Tingimustele.

8.2.3. Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus Fondivalitseja enda varast, teiste lema valitsetavale investeerimisfondide varadest ja
muudest va rak agu mi test, Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja
võlausaldajate nõudeid.

8.2.4. Fondivalitseja rakendab piisavaid sisekontrolli meetmeid.

8.2.5. Fondivalitseja esindab Osakuomanike huve kõigis Fondi tegevusi puudutavates küsimustes suheies kolmandate isikutega.

3.3. FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.3.1. Fondivalitseja tegutseb Fondi valitsemisel Osakuomanike parimates huvides.

8.3 2. Fondivalitseja on kohustatud:

(a) oma tegevustes üles näitama piisavat asjatundlikkust, aususi, täpsust ja hoolikust, et tagada Fondi ja Osakuomanike
parimate huvide kaitse ning finantsturgude usaldusväärne ja korrapärane toimimine;

(b) tagama oma tegevuseks vajalike protseduuride kehlestamise ja rakendamise ning Fondi valitsemiseks vajalike vahendite
olemasolu ja nende efektiivse käsutamise;

(c) vällima lehinguid, millest tulenevad Fondivalitseja huvid on vastuolus Fondi ja Osakuomanike huvidega (huvide konflikt) ning
vällimatu huvide konflikti puhul tegutsema Fondi ja Osakuomanike huvidest lähtuvalt:

{d) hoolitsema selle eest, et Fondivalitseja ja Osakuomaniku või Fondivalitseja ja Fondi või Fondivalitseja kiientide ja
Fondivalitseja valitsetavale teiste fondide vahelisi huvide konllikte välditaks või need oleksid võimalikult väiksed.

8.3.3. Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel:

(a) hankima piisavat teavet vara kohla, mida la Fonci arvel kavalseb omandada või on omandanud,

(b) jälgima selle emitendi finantsmajanduslikku olukorda, kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on
omandanud;

(c) hankima piisavat teavet selle isiku maksejõulisuse kohla, kellega Fondi arvel tehinguid tehakse

8.3.4. Fondivalilseja tagab Fondi vara investeerimisel Fondi investeeringute piisava hajutamise erinevatesse väärtpaberitesse ja muusse
varasse lähtuvail Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipidest ja kohaldatavatest investeerimispiirangutest.

8.3.5. Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded Deposilooriumi või teiste isikule vastu, kui
nimetatud nõuete esitamala jätmine toob Osakuomanitele kaasa või võib ksasa luua olulise kahju tekkimise. Fondivalitseja ei o!e
kohustatüd esitama nimetatud nõudeid, kui Osakuomanikud on nõuded juba esitanud,

8.3.6. Fondivalitseja korraldab Fondi raamatupidamist vastavalt Tingimustele ning koh aid at avale le õigusaktidele.

8.3.7. Fondivalitseja määrab igal pangapäeval kindlaks Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse ning Osaku väljalaske- ning
tagasi võtmishinnad.

8.3.8. Fondivalitsejal on õigus Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras saada Fondi arvelt lasu Fondi valitsemise eest.
Fondivalitseja omakorda kannab oma arvelt Fondi valitsemisega seotud kulutused vastavalt Tingimuste osale 10.

8.4. FONDIVALITSEJA ÜLESANNETE EDASIANDMINE

8.4.1. Fondivalitsejal on investeerimisfondide seaduse §-s 73 lg. 1 alapunktides sätestatud li ngimu st ei õigus oma kohustuste paremaks
täilmiseks anda Fondi valitsemisega seotud tegevusi edasi kolmandale isikule. Fondivalitseja võib õigusaktidega kehtestatud
korras anda kolmandale isikule edasi ainu!) järgmisi Fondi valilsemisega seotud tegevusi:

(a) Fondi vara investeerimine;

(b) Fondi Osakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine;

(c) vajaduse korral omandiõigusl tõendavale dokumentide väljastamine Fondi Osakuomanikule;

(d) Fondi Osaku omanikele vajaliku teabe edastamine ning muu kliendileenindus;

(e) Fondi Osakule turustamise korraldamine;

(f) Fondi vara üle arvestuse pidamine ning Fondi raamatupidamise korraldamine;

(g) Fondivarapuhasväärtusemääramine,

(h) Fondi Osakute registri pidamise korraldamine;

(i) Fondi tulu arvestamine;

(j) Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadusele ja muudele õigusaktidele vaslavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase
sisekontrollisüsteemi rakendamine;

(k) muud eelloetletud legevusiega otseselt seotud tegevused.
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8.4.2. Fondi vara investeerimist võib edasi anda üksnes teisele fondivalitsejale, krediidiasutusele või investeerimisühingule, kellel on
tegevusluba väärtpaberituru seaduse §-s 43 p. 5 nimetatud teenuse osutamiseks. Fondi vara investeerimist võib edasi anda ka
välisriigis asutatud fondivalitsejale, krediidiasutusele või investeerimisühingule, kellel on vastavalt oma tegevusloale õigus osutada
väärtpaberiportfelli valitsemise teenust Fondi vara investeerimist ei või edasi anda Depositooriumile ega sellisele kolmandale
isikule, kelle puhul võib ilmneda huvide konflikt kolmanda isiku ja Fondivalitseja, Fondi või Osakuomanike vahel.

8.4.3. Ülevaade Fondivalitseja poolt kolmandatele isikutele üle antud Fondi valitsemisega seotud tegevustest on toodud avaliku
pakkumise prospektis.

8.5. FONDIJUHI NIMETAMINE

8.5.1. Fondivalitseja nimetab Fondile fondijuhi, kelle ülesandeks on koordineerida Fondi vara investeerimist ja muid Fondi valitsemisega
seotud tegevusi ning jälgida, et Fondi valitsetaks vastavalt õigusaktides ja Tingimustes sätestatule.

8.5.2. Fondijuhil peavad olema kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus, ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused
ning laitmatu ärialane maine.

8.5.3. Fondijuht vastutab Fondivalitseja ees oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, kui tema kohustuste rikkumise tagajärjel
tekitati kahju Fondile või Osakuomanikele.

8.6. FONDIVALITSEJA POOLT OSAKUTE OMANDAMISE JA TAGASIVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

8.5.1. Fondivalitseja võib omada Fondi Osakuid, kui õigusakfdes ei ole sätestatud teisiti.

8.6.2. Osakute omandamise või tagasivõtmise tehingu toimumisest teatab Fondivalitseja Finantsinspektsioonile hiljemalt kümnendal
päeval pärast tehingu toimumist.

8.7. FONDIVALITSEJA VASTUTUS

8.7.1. Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuomanikele oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest.

8.7.2. Fondivalitseja ülesannete edasiandmine kolmandale isikule ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega.

8.7.3. Fondivalitseja pankrotimenetluse võib algatada üksnes Finantsinspektsiooni või likvideerijate avalduse alusel. Fondivalitseja
suhtes pankrotihoiatust ei esitata.

8.7.4. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja võlausaldajate nõudeid.

9. DEPOSITOORIUM

9.1. DEPOSITOORIUMI TEGEVUSE ALUSED

9.1.1. Depositooriumi tegevus depooteenuste osutamisel on määratud Depositooriumi põhikirjaga, depoolepinguga, Tingimustega ja
Eesti Vabariigi õigusaktidega.

9.1.2. Depositooriumile on Eesti Panga poolt väljastatud krediidiasutuse tegevusluba.

9.2. DEPOSITOORIUMI ÜLESANDED

9.2.1. Depositoorium täidab järgmisi ülesandeid:

(a) hoiab Fondi raha, väärtpabereid ja muud likviidset vara vastavalt depoolepingule;

(b) teostab Fondi varaga arveldusi ja tehinguid ning peab selle kohta arvestust;

(c) hoolitseb, et Osakute väljalase, tagasivõtmine ja vahetamine toimuks vastavalt õigusaktides ja Fondi tingimustes ettenähtud
nõuetele;

(d) hoolitseb, et Fondi vara ja Osaku puhasväärtus: arvutataks vastavalt õigusaktidele ning Fondi tingimustele;

(e) jälgib, et väljamakseid Fondist tehtaks vastavail õigusaktidele ning Fondi tingimustele;

(f) täidab Fondivalitseja korraldusi niivõrd, kuivõrd need ei ole Depositooriumile teadaolevalt vastuolus õigusaktide, Tingimuste
või depoolepinguga;

(g) hoolitseb, et kõik ülekanded (arveldused) Fondi vara võõrandamisel ja Fondile vara omandamisel teostatakse täies ulatuses
ja selleks õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul, selle puudumisel aga ülekandeks tavapäraselt vajaliku tähtaja jooksul;

(h) korraldab Fondi Osakute vahetamist;

(i) täidab muid õigusaktidest või lepingutest tulenevaid ülesandeid.

9.2.2. Depositoorium jälgib, et Fondivalitseja asjakohased protseduurid ning Fondivalitseja sõlmitud lepingud oleksid kooskõlas seaduse
ja Tingimustega. Depositoorium teostab perioodiliselt kontrolli, et tuvastada, kas Fondivalitseja tegevus on kooskõlas seaduse ja
tingimustega või Fondivalitseja kehtestatud protseduuridega.

9.2.3. Depositoorium tegutseb Fondivalitsejast sõltumatult ja Osakuomanike huvides.
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9.2.4. Tehinguid Fondi varaga leeb Fondivalitseja üksnes Depositooriumi vahendusel või Depositooriumi eelneval nõusolekul
depoolepingus ettenähtud korras.

9.2.5. Raha Osakule väljalaskes! ja Fondi vara võõrandamisest, samuti dividendid, intressid ja muud rahalised vahendid laekuvad
Depositooriumi poolt avatud Fondi arvelduskontole väi -kontodele.

9.2.6. Väljamakseid Fondi arvelduskontol! teeb Oeposiloorium ainul! Fondivalitseja korraldusel vastavalt õigusaktidele, depoolepingule
või Tingimustele.

9.2.7. Deposftoorium hoiab Fondi vara, sealhulgas Depositooriumis või krediidiasutuses arvelduskontol nõuavast rahast lulenevaid
nõudeid, eraldi oma varast ja peab Fondi vara kohta eraldi arvestust. Depositoorium võib hoida Fondi vara oma nimel, kui selleks
on Fondivalitseja nõusolek ja on tagatud Fondi vara kohta eraldi arvestuse pidamine.

9.2 Q. Õigusaklides ja/või depoolepingus sätestatud juhtudel ja korras läheb Fondi valilsemiseõigus Fondivalitsejalt üle Deposilooriurnile
Depositooriurnil on sellisel juhul kõik Fondivalitseja Õigused ja kohuslused.

9.3. DEPOSITOORIUMI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.31. De positoori urnil on õigus ja kohuslus esitada oma nimel Osakuomanike nõuded Fondivalitseja vaslu, kui nende nõuete esitamine
on otstarbekas Deposiloorium ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Osakuomanikud on nõuded juba esiianud.

5.3 2. Depositooriurnil on õigus ja kohustus esitada oma nimel vastuväide või vara aresti alt vabastamise taotlus, kui Fondi varas!
teostatakse sundtäitmist või vara on arestitud nõude katteks, mille eest Fondi varaga ei vastutaia.

9.3.3. Kui Fondivalitseja tegevus Deposi toorium iie teadaolevale! andmelel on oluliselt vastuolus õigusaktide. Tingimuste või
depoolepinguga, teavitab Depositoorium sellest viiviiamala Finantsinspektsiooni ja Fondivalitseja nõukogu,

9.3 4. Deposilooriumil on õigus saada Tingimustes ja depoolepingus saleslatud lingimustel ja korras depootasu ja hüvitisi
depooteenuste osutamisel tehtud kulutuste eest.

9.4. DEPOSITOORIUMI ÜLESANNETE EDASIANDMINE

9.4.1. Deposi toorium il on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks, sellega arvelduste
tegemiseks ja muude Deposiloohumi ülesannete edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega.

9.4.2. Depositoorium valib Fondi vara või väärtpabereid hoidva kolmanda isiku vajaliku hoolsusega, et lagada selle kolmanda isiku
usaldusväärsus. Deposiloorium kontrollib enne ülesannete edasiandmist ning ka edaspidi, kas kolmanda isiku organisatsioonilise
ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased lema lepingujärgsete kohustusle täitmiseks. Depositoorium teostab
jooksvalt järelvalvet kolmandalele isikutele edasiantud ülesannete täilmise üle.

9.4.3. Nimetatud lepingule sõlmimine ei vabasla Depositocriumi vastutusest õigusaklides ja depoolepingus ettenählud kohusiuste
täitmise eest.

9.5. DEPOSITOORIUMI VASTUTUS

9.5.1. Oma kohusiuste mittetäitmise eest vaslutab Deposiioonum vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja depoolepingule.

9.5.2. Depositooriumi ülesannete edasiandmisel kolmandale isikule vastutab Deposiloorium Tingimuste punktis 9.4.2. sätestatud
kori ustuse rikkumise eest.

9.5.3. Fondi vara ei kuulu Ds posi toonu mi pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Depositooriumi võlausaldajale nõudeid

10. FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD JA HUVITATAVAD KULUD

10.1. ÜLDREEGLID

10.1.1. Fondi arvelt makstakse järgmised lasud ning hüvilatakse järgmised kulud;

(a) tasu Fondivalitsejale Fondi valitsemise eest (edaspidi: 'Valitssmislasu1);

(b) tasu Deposilooriumile Tingimuste ja depoolepinguga sätestatud ülesannete täitmise eest (edaspidi: 'Depoolasu"];

(c) Fondi arvel tehingute tegemise ja vara hoidmisega seotud kulud.

(d) Fondivalitseja pooli Fondi arvel laenu võimisega seotud kulud.

10.1.2. Kõik muud Fondi valitsemisega seotud tasud ja kulud lasutakse Fondivalitseja arvel.

10.1.3. Kalendriaasta jooksul Fondi arvelt makstavad tasud ja kaetavad kulutused ei või kokku ületada 3% Fondi vaiade aasia
keskmisest puhasväärtusest, kui õigusaktides ei ole sätestatud väiksemat määra.

10.1.4. Kui Tingimustes! või õigusaktidest ei tulene teisiti, siis arvestatakse Tingimustes sätestatud tasud 355-päevase aasta baasil.

10.1.5. Kui Tingimustest ei lulene leisiti, siis on Valilsemis- ja Depootasude ning Fondi valitsemisega seotud muude kulude
arvestusperioodiks kalendrikuu.
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10.2. VALITSEMISTASU

10.2.1. Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale Valitsemistasu, mille suurus on kuni 2% aastas Fondi varade igapäevasest
puhasväärtusest. Valitsemistasu täpse suuruse määrao Fondivalitseja juhatus ning see avalikustatakse Fondi Osakute avaliku
pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

10.2.2. Valitsemistasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ning arvestusperioodi jooksul kogunenud Valitsemistasu makstakse
Fondivalitsejale välja üks kord kuus hiljemalt vastavale arvestusperioodile järgneva kuu viiendaks pangapäevaks.

10.3. DEPOOTASU1"

10.3.1. Fondi arvelt makstakse Depositooriumile igakuist Depootasu, mille suurus on kuni 0,2% aastas Fondi varade igapäevasest
puhasväärtusest, kuid mitte väiksem kui 3 000 EEK kalendrikuus. Depootasu täpne suuruse määratakse Fondivalitseja ja
Depositooriumi kokkuleppega ning see avalikustatakse Fondi Osakute avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud prospektis.

10.3.2. Depootasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ning arvestusperioodi jooksul kogunenud Depootasu makstakse
Depositooriumile välja üks kord kuus hiljemalt vastavale arvestusperioodile järgneva kuu viiendaks pangapäevaks.

10.4. FONDI VALITSEMISEGA SEOTUD MUUD KULUD

10.4.1. Lisaks Valitsemistasule ja Depootasule tasub Fondivalitseja Fondi arvelt:

(a) Fondi varaga tehingute tegemise ning vara hoidmisega seotud kulud nagu tehingutasud, maakleritasud, väärtpaberite ja
raha ülekandetasud, märkimistasud, bõrsitasud, .egistritasud, riigilõivud, väärtpaberikontode hooldustasud; ning

(b) Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtmisega seotud kulud.

10.4.2. Fondivalitseja tasub oma arvelt alljärgnevad Fondi varade valitsemisega seotud muud kulud, milledeks on:

(a) Fondi auditeerimisega seotud kulud;

(b) Fondi tutvustava või Fondi tegevust puudutava teabe avaldamise ja levitamisega seotud kulud.

10.4.3. Fondi likvideerimise korral võib Fondi arvelt katta Fordi likvideerimise kulusid kuni 2% ulatuses Fondi vara puhasväärtusest Fondi
likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeval.

11. FONDI TULU KÄSUTAMINE

11.1. OSAKUOMANIKU TULU

11.1.1. Fondi vara investeerimisel teenitud tulu ei maksta Osakuomanikele välja, vaid reinvesteeritakse. Selliselt saavutatud Fondi vara
väärtuse kasv või kahanemine kajastub Fondi vara puhasväärtuse vastavas kasvus või kahanemises ning selle kaudu ka Osaku
puhasväärtuse kasvus või kahanemises.

11.1.2. Osakuomanikule kuuluvate Osakute tagasivõtmisel Fondist väljamakstud Osakute tagasimüügisumma(de) ja nende Osakute
väljalaskmisel tasutud investeeringusumma(de) vahe moodustab Osakuomaniku kasumi või kahjumi investeeringu tegemisest
Fondi.

11.2. TULUMAKSUSTAMINE

11.2.1. Vastavalt Tingimuste kinnilamise hetkel kehtivale tulumaksuseadusele, maksustatakse Fondist Osakuomanikule või tema pärijale
tehtavad väljamaksed tulumaksuga seaduses sätestatud määras.

11.2.2. Täpsema ülevaate saamiseks punktis 11.2.1. säteslatud väljamaksete maksustamise kohta on Osakuomanikul soovitav pöörduda
Maksu-ja Tolliametisse või käsutada professionaalsete maksunõustajate teenuseid.

12. FONDI RAAMATUPIDAMINE JA ARUANDLUS

12.1. FONDI RAAMATUPIDAMINE

12.1.1. Fondi raamatupidamist korraldab Fondivalitseja, Fondi raamatupidamist peab Fondivalitseja lahus enda raamatupidamisest ja
teiste tema poolt valitsetavate investeerimisfondide raamatupidamisest.

" Vastavalt käibemaksuseaduse muudatustele, maksustatakse alates 01 . jaanuarist 2007.a. käibemaksuga järgmised senimaani mrttemaksustatud finantsteenused: (a) vara vaHsemine
(vaja arvatud fondivalitsemine avalike investeerimisfondide puhul, sealhulgas pensionifondide puhul) ning investeerimisalane nõustamine; (b) väärtpaberite hoidmine ning haldamine; ja
(c) vara hoidmine. Eeltoodust johtuvalt maksustatakse alates 01. jaanuaris! 2007.a käibemaksuga Depootasu ning muud Fondi vara hoidmisega seotud kulud. Käibemaks ei sisaldu
ülaäsätestatud Depoolasu määrades ning see lisatakse vastavatele tasudele. Dopootasu suurus koos käibemaksuga sätestatakse Osakule avaliku pakkumise prospektis ja lihtsustatud
prospektis.
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12.1.2. Fondivalitseja ja fondi raamatupidamisi ja aruandlust korraldatakse lähtudes raamatupidamise seaduses!, investeerimisfondide
seadusest, muudest õigusaktidest ning Fondivalitseja raamatupidamise siseeeskirjast.

12.1.3. Fondi majandusaastaks on Fondivalitseja majandusaasta. Fondi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

12 1.4. Fondivalitseja koostab Fondi kohta Fondi aasta-ja poolaastaaruande. Fondi aastaaruanne koostatakse lõppenud majandusaasta
kohta ning pool aastaaruanne iga majandusaasta kuue esimese kuu kohta

12.1.5. Fondi aasta- ja pool aas la aru ande kinnilab Fondivalitseja juhatus. Aruannetele kirjulavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse liikmed.

121.6. Enne Fondi aastaaruande kinnitamist kontrollib seda Fondi audiitor. Audiitor peab muu hulgas kontrollima Fondi tegevuse
vastavust seaduses ja Fondi tingimustes ettenähtud nõuetele.

121.7. Fondi audiitorkontrollile koh aida lakse investeerimisfondide seaduses, raamatupidamise seaduses, äriseadustikus ja muudes
õigusaktides audiitorkontrolli kohta sätestatut.

12.2. FONDI ARUANDLUSE NING FONDI PUUDUTAVA TEABE AVALIKUSTAMINE

12.2.1. Fondivalitseja avaldab Õigusaktides ning Tingimustes sätestatud andmeid ja teeb Tingimustes sätestatud dokumendid
kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas ning fondivalitseja veebilehel või kontserni, millesse Fondivalitseja kuulub, veebilehel.

12.2.2. Fondi asukohas on igal isikul igal pangapäeval õigus tutvuda järgmiste dokumentidega ja andmetega:

(a) Fondi lingi mused;

(b) Fondi viimane aasta- või pool a as taaru anne;

(c) avaliku pakkumise prospekt ja lihtsustatud prospekt;

(d) Fondivalitseja nimi ja kontaktandmed;

(e) Fondivalitseja juhatuse ja nõukogu liikmele nimekiri;

(f) Fondijuhi nimi;

(g) Deposi toori urni nimi ja kontaktandmed,

(h) Valitsetavate investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise kord;

(i) Fondi vara investeerimisega seolud riskide juhtimise sisemised protseduurireeglid;

(j) Fondi v ai i I sej a raam alu pidam i se s ise-eeski rj ad,

(k) andmed kehliva Valitsemis- ja Depootasu määrade kohla;

(I) andmed kehtivate väljalaske- ja tagasivõtmistasu määrade kohta;

(m) andmed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis.

12.2.3. Fondi vara puhasväärtus. Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaske- ja tagasivõtmishind avaldatakse vähemalt üks kord kähe
nädala jooksul, kuid mitte harvem kui igal Osakute väljalaske ja/või tagasivõtmise päeval.

12.2.4. Punktis 12.2.3. sätestatud informatsioon ning Tingimuste või õigusaktide kohaselt ajakirjanduses avalikustamisele kuuluv muu
Fondi puudutav teave avaldatakse avaliku pakkumise prospektis sätestatud ajalehes, aga samuti Fondivalitseja või kontserni,
millesse Fondivalitseia kuulub, veebilehel.

12.2.5. Hiljemalt neli kuud pärast Fondi majandusaasta lõppu ja kaks kuud pärast poolaasta lõppu pannakse Fondivalitseja juhatuse poolt
kinnitaiud aruanded välja tutvumiseks Fondi asukohas.

12.2.6. Osakuomaniku nõudmisel väljastatakse talle Fondivalitseja kulul Fondi aasta- ja/või pool aastaaruanded ning võimaldatakse
Tingimustest ja avaliku pakkumise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ärakirja tegemine.

13. LÕPPSÄTTED

13.1. FONDI VALITSEMISE ÜLEANDMINE

13.1.1. Finants inspektsiooni loal võib Fondivalitseja anda Fondi valitsemise kokkuleppel teise fondivalitsejaga temale üle. Fondi
valitsemise üleandmise ja vastava lepingu sõlmimise otsustab Fondivalitseja nõukogu.

13.1.2. Fondivalitseja avalikustab teate Fondi valitsemise üleandmise kohta Tingimuste punktis 12.2.4. sätestatud viisil. Fondi
valitsemisega seotud õigused ja kohustused lähevad uuele fondivalitsejale iile Fondi valitsemise üleandmise lepingus ettenähtud
ajal, kuid mitle varem kui ühe kuu möödumisel eelnimetatud teaie avaldamisest,

13.1.3. Kui Fondivalitseja õigus londi valitseda lõpeb muul kui Tingimuste punktis 13.1.1. sätestatud alusel, läheb Fondi valitsemine üle
Depositooriurnile. Depositoorium peab kolme kuu jooksul pärast taile Fondi valitsemise õiguse üleminekut Fondi valitsemise üle
andma uuele fondivalitsejale. Deposiloorium avalikustab teate uuele fondivalitsejale Fondi valitsemise üleandmise kohta
Tingimuste punktis 12.2.4. sätestatud viisil või saadab selle teate registris margitud Osakuomanike postiaadressil.

13.1.4. Kui Fondi üleandmine Tingimuste punkti 13.1.3. järgi ei olnud võimalik, peab Depositoorium Fondi seaduses ja Tingimustes
sätestatud korras likvideerima.
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13.2. FONDI ÜMBERKUJUNDAMINE; FONDI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

13.2.1. Fondi ei või ümber kujundada teist liiki investeerimislondiks,

13.2.2. Fondi jagunemine ei ole lubatud.

13.2.3. Fondi võib ühendada üksnes leise investeerimisfondiga.

13.2.4. Ühinemisotsuse teeb Fondivalitseja nõukogu. Fcnöi ühinemiseks ieise investeerimisfondiga laotleb Fondivalitseja
Fmarrtsinspeklsioonilt vastava loa. Fondivalitseja avalikustab Fondi ühinemise ning vajaduse korral Fondi valitsemise üleandmise
ja Fondi tingimuste muudatuste registreenmise Tingimuste punktis 12.2.4. sätestatud viisil.

13.3. FONDI LIKVIDEERIMINE

13.3.1. Fondi likvideerimise võib otsustada üksnes juhul, kui Fondi valitsemise üleandmine ei ole olnud võimalik. Fondi likvideerimise
otsustab Fondivalitseja nõukogu või Tingimuste punktis 13.1.4. sätestatud juhul Depositoorium.

13.3.2. Fondi likvideerib Fondivalitseja või Tingimuste punktis 13.1.4. salastatud juhul Deposi loori urn.

13.3.3. Fondi likvideerimiseks taotleb likvideerija Finanlsinspeklsioonilt sellekohase loa, Viivitamata pärast likvideerin is loa andmise
otsusest teadasaamisi avaldatakse teade Fondi likvideerimise kohla Tingimuste punktis 12.2.4. sätestatud viisil.

13.3.4. Likvideerimismenetlus aigab likvideerimiste ate avaldaiiisele järgnevasl päevast ning lõppeb likvideeri mi säru an de esitamisega,
Likvideerimine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, arvates likvideerimisteale avaldamisest. Finantsinspektsiooni loal võib nimetatud
lähiaega pikendada, kuid pikendamise tulemusena ei või likvideerimise lähtaeg ületada 18 kuud.

13.3.5- Fondi likvideerimisel võõrandab likvideerija võimalikult kiiresti ning Osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuab sisse Fondi
võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded, sealhulgas läidab Tingimustes ettenähtud kohustused Fondivalitseja ja
Depositooriumi ees. Fondi likvideerimise käigus võib Fondi arvel leha üksnes tehinguid, mis on vajalikud Fondi likvideerimiseks.

13.3.6. Likvideerimisel vara võõrandamisest saadud vahendeid on kuni Tingimuste punktis 13.3.5. sätestatud kohustuste täitmiseni õigus
paigutada investeerimisfondide seaduse §-s 252 lg. 1 nimetatud varadesse, mille emitendi või krediidiasutuse investeerimisjärgu
krediidireiling on vähemalt Saa) (Moody'sj või selle ekvivalent, Tehinguid tuletisväärtpaberitega võib teha üksnes Fondi vara
väärtuse kõikumistest tulenevate riskide maandamiseks.

13.3.7. Pärast Tingimusle punktis 13.3.5. nimetatud kõigi toimingute tegemist kinnitab likvideerija Fondi lõppbilansi ja vara jaotamise
kava. Teade jaotamisele kuuluva vara jaotamise kohts avaldatakse Tingimuste punktis 12.2.4. sätestatud viisil.

13.3.8. Fondivalitseja jaotab likvideerimisel järelejäänud vara Os3kuomanike vahel vastavalt igale Osakuomanikule kuulunud Osakule
arvule ja puhasväärtusele. Väljamakseid Osakuomani<ele võib teha üksnes rahas.

13.3.9. Väljamakse tegemise päevast alales Osak kustulatakse ning sellest tulenevad õigused ja kohuslused lõpevad. Osaku
kustutamisel ei võeta tagasivõlmistasu.

13.3.10. Kui Osakuomanikule ei ole tähtpäevaks võimalik temale kuuluval raha või vara välja maksta, tuleb väljamaksmiseks ettenähtud
raha või vara deponeerida Depositooriumis.

13.4. TINGIMUSTE MUUTMINE

13.4.1. Tingimuste muutmise otsuslab Fondivalitseja nõukogu. Tingimuste muudatusotsusest teatatakse viivitamatult Deposilooriumi
juhatusele

13.4.2. Tingimusle muudatused registreeritakse Finantsinspeklsioonis. Päras! muudatuste registreerimist, avaldab Fondivalitseja
ajakirjanduses teate Tingimusle muutmise kohla Tingimuste punktis 12.2.4. sätestatud viisil.

13 4.3. Tingimuste muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel Tingimuste punktis 13.4.2. sätestatud teate avaldamisest, kui teates ei
ole ette nähtud hilisemat jõuslumise tähtpäeva.
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LISA NR. 1
SEB AKTIIVSE FONDIFONDI TINGIMUSTELE

1, Tuletisväärtpaberite alusvarana aktsepteeritavad vaartpabenindeksid

Indeksi nimetus

Dtw Jones Industrial Average

Nasdaq 100

Nikkei Stock Average

Russell 2000

SjaP500

OAX

FOX

SMI

HEX25

BUX

WIG20

UK FTSE 100 Index

UK FTSE Eurolop 10D Index

UK FTSE Eurctop30O Index

OJSTOXX50

DJEuroSTOXX50

DJEuroSTOXX Energy

DJEumSTOXX Technology

CTX

HTX

PTX

RTX

ROX

DJ i-Traxx

MSCI Euro Index

DJ iBoxx

Selgitus

USA 30 suurfirma aktsiaindeks

USA tehnoloogia börsi Nasdaq aktsiaindeks

Jaapani urmade aktsiaindeks

USA 2000 firma aktsiaindeks

USA 500 suurfirma aktsiaindeks

XETRA Saksa suurfirmade börsiindeks

Stockholmi börsi aktsiaindeks

Shveitsi börsi aklsiaindeks

Helsingi börsi 25 suurfirma aktsiaindeks

Budapesti börsi aktsiaindeks

Varssavi börsi aktsiaindeks

Suurbritannia 100 suurfirma aktsiaindeks

Euroopa 100 suurfirma aklsiaindeks

Euroopa 300 suurfirma aksiamdeks

Euroopa 50 suurfirma aktsiaindeks

Euro tsooni 50 suurfirma aktsiaindeks

Euroisooni suurimale energiafirmade aktsiaindeks

Euralsooni suurimale tehnoloogiafirmade aklsiaindeks

Auslria börsi arvutatud Tshehlii firmade aktsiaindeks

Auslria börsi arvutatud Ungari firmade aktsiaindeks

Auslria börsi arvutatud Poo^ firmade aktsiaindeks

Austria börsi arvutatud Vene firmade aktsiaindeks

Austria börsi arvutatud Vene firmade aktsiate
hoid mislunn istus te indeks

Etlevalete krediidiriski indeksid

Eurovõlakirjade indeks

Võlakirjade indeksid

!. Tuletisväärtpaberile alusvarana aktsepteeri lav ad intressimäärad

Intressimäära nimetus

3M Euribor

Euro Bund Schatz 2 year

Euro Bund 5 years

Euro Bund 10 years

2 year Euro Swapnote

5 year Euro Swapnole

10 year Euro Swapnote

UST-bill90days

US T-note 2 yeais

US T-no!e 5 years

US T-note 10 years

UST-bond15years

2yearUSDS*apnote

5 year USD Swapnnte

Selgitus

Euroopa rabaturgude 3-kuuline euro intress

Saksa riigi 2-aasiasle euro võlakirjade intressimäär

Saksa 5-aaslaste euro võlakirjade intressimäär

Saksa 10-aästaste eurovõlakirjade intressimäär

Euro 2 aaslase intress isvapi intressimäär

Euro 5 aastase intressisvapi inuessimääi

Euro 10 aaslase iniressisvapi intressimäär

USA nigi 90 päevaste võlakohustuste intressimäär

USA riigi 2 aastaste võlakirjade intressimäär

USA nigi 5 aastaste võlakirjade intressimäär

USA nigi 10 aastaste võlakirjade intressimäär

USA riigi 15 aastaste võlakirjade intressimäär

USD 2 aastase mliessisvapi iniressimäär

USD 5 aastase intiessisvapi intressimäär

Börs

CBT

CME

CME

CME

CME

Eurei

Eurex

Eurex

HEX

Budapest

Warsaw

LIFFE

LIFFE

LIFFE

Eurex

Eurex

Eurex

Eurex

Austrian Futures and Options Exchange

Austrian Futures and Options Exchange

Austrian Futures and Options Exchange

Austnan Futures and Options Exchange

Austrian Futures and Options Exchange

Börs

Eurex

Euiex

Eurex

Eurex

LIFFE

LIFFE

UFFE

CUE

CBT

CBT

CBT

CBT

LIFFE

LIFFE



10yearUSDSwapnote USD 10 aastase intressisvapi intressimäär LIFFE

1-month BUBOR Ungari rahaturu 1 kuu intressimäär Budapest

3-month BUBOR Ungari rahaturu 3 kuu intressimäär Budapest

Hungary Government Bond 3 years Ungari riigi 3 aastaste võlakirjade intressimäär Budapest

Hungary Government Bond 5 years Ungari riigi 5 aastaste võlakirjade intressimäär Budapest

1-month WIBOR Poola rahaturu 1 kuu intressimäär Varssav

3-month WIBOR Poola rahaturu 3 kuu intressimäär Varssav

10-y Treasury Notes PLN Poola riigi 10 aastaste võlakohustuste intressimäär Varssav

3. Tuletisväärtpaberite alusvarana aktsepteeritavad valuutad

Euro Tšehhi kroon Horvaatia kuna

US dollar Venemaa rubla Rumeenia leu

Jaapani jeen Läti latt Türgi liir

Inglise nael Leedu litt Ukraina grivna

Šveitsi frank Slovakia kroon Taani kroon

Poola zlott Sloveenia talaar Rootsi kroon

Ungari forint Bulgaaria lev Norra kroon


