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(edaspidi Tingim used) 

 

1 ÜLD SÄTTED  

1.1 FOND 

1.1.1  SEB  PR O G RESSIIVN E PEN SIO N IFO N D  (edaspidi 
Fond) on kohustusliku kogum ispensioni võim aldam iseks loodud 
lepinguline investeerim isfond, m is m oodustati 04. m ail 2002.a. 
Kuni 01. jaanuarini 2008.a oli Fondi nim etus SEB Ühispanga 
Progressiivne Pensionifond. 

1.1.2  Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja 
selle raha investeerim isest saadud m uu vara kogum , m is kuulub 
ühiselt osakuom anikele (edaspidi Osakuom anikud) ja m ida valitseb 
Fondivalitseja. Fond ei ole juriidiline isik. 

1.1.3  Fondi asukohaks on Fondivalitseja asukoht. 

1.2 FONDIVALITSEJA 

1.2.1  Fondi valitseb AS SEB  VAR AH A LD U S  (edaspidi 
Fondivalitseja). 

1.2.2  Fondivalitseja asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 
Fondivalitseja peakontor asub aadressil Tornim äe 2, 15010 
Tallinn. 

1.3 DEPOSITOORIUM 

1.3.1  Fondi depositoorium iks on AS  SEB  PAN K  (edaspidi 
Depositoorium ). 

1.3.2  Depositoorium i asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 
Depositoorium i peakontor asub aadressil Tornim äe 2, 15010 
Tallinn. 

1.4 OSAKUD JA OSAKUTE REGISTER 

1.4.1  Fondil on ühte liiki osakud (edaspidi Osakud). 

1.4.2  Fondi Osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite 
keskregistris (edaspidi Register), m ida peab AS EESTI 
VÄÄR TPA BER IK ESK US  (edaspidi Registripidaja). 

2 FO N D I TEG EVUS 

2.1 FONDI TEGEVUSE ALUSED 

2.1.1  Fondi tegevuse alused ning Osakuom anike suhted 
Fondivalitsejaga on m ääratud Tingim uste ning õigusaktidega. 

2.1.2  Tingim uste ja õigusaktide sätete vastuolu korral 
kohaldatakse õigusaktides sätestatut. Kui Tingim uste sätted on 
om avahel vastuolus, siis tõlgendatakse selliseid sätteid lähtuvalt 
Osakuom anike parim atest huvidest. 

2.1.3  Kui Tingim ustes pole konkreetsel juhul sätestatud teisiti, 
siis tähendab Tingim ustes toodud iga viide kellaajale viidet Eesti 
kohalikule ajale. 

2.2 FONDI TEGEVUSE EESMÄRK 

2.2.1  Fond pakub Osakuom anikele võim alust raha kogum iseks 
ja investeerim iseks Tingim ustes sätestatud põhim õtete kohaselt 
võim aldam aks Osakuom anikule pensionieas lisaks riiklikule 
pensionile täiendavat sissetulekut. Fondi tegevuse eesm ärgiks on 
Fondi paigutatud raha ostujõu suurendam ine. 

2.3 RISKID JA MUUD OLULISED ASJAOLUD 

2.3.1  Fondi eelm iste perioodide tootlus ega senine tegevuse 
ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgm iste 
perioodide tootluse või tegevuse eesm ärkide täitm ise kohta. 

2.3.2  Fondi tehtud investeeringud võivad Osakuom anikule tuua 
nii kasum it kui ka kahjum it, Fondi investeeritud rahasum m a 
väärtuse säilim ine ei ole garanteeritud. Investeering Fondi on alati 
seotud teatud riskidega, m is realiseerum isel võivad vähendada 
investeeringu väärtust. Koostoim es või erakorralises 
turusituatsioonis võib riskide realiseerum ise m õju investeeringu 
väärtusele olla suur. Riskide m õju täpset ulatust ei ole võim alik 
prognoosida. Teatud juhtudel võib Fondi tehtud investeeringu 
väärtus m uutuda enam  kui on tavaliselt om ane Fondiga 
analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrum entidele. 

2.3.3  Täpsem  ülevaade Fondi vara investeerim isega seotud 
peam istest riskidest on sätestatud Fondi Osakute avaliku 
pakkum ise prospektis. 

3 FO N D I VAR A  IN VESTEERIM IN E 

3.1 IN VESTEERIMISPOLIITIKA PÕ HIPRIN TSIIBID 

3.1.1  Fondi vara investeerim isel lähtutakse Fondi tegevuse 
eesm ärgist, Osakuom anike huvidest, heast tavast ning 
õigusaktides ja Tingim ustes sätestatud piirangutest. 

3.1.2  Arvestades kehtestatud investeerim ispiiranguid, 
investeerib Fondivalitseja Fondi vara aktsiatesse, võlakirjadesse, 
rahaturuinstrum entidesse, krediidiasutuste hoiustesse ning 
m uudesse eelnim etatutega sarnast investeerim isriski kandvatesse 
varaklassidesse hajutatult üle kogu m aailm a. 

3.2 IN VESTEERIMISOBJEKTID 

3.2.1  Fondi investeerim istegevuse eesm ärgi saavutam iseks 
võib Fondivalitseja Tingim ustes ja õigusaktides sätestatud alustel 
ja ulatuses investeerida Fondi vara alljärgnevatesse 
varaklassidesse: 
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3.2.1.1  aktsiad ning m uud sam aväärsed kaubeldavad õigused ja 
nende m ärkim isõigused; 
3.2.1.2 võlakirjad, vahetusvõlakirjad, pandikirjad1 ning m uud 
em iteeritud ja kaubeldavad võlakohustused ning nende 
m ärkim isõigused; 
3.2.1.3 kaubeldavad väärtpaberite hoidm istunnistused (kõik 
alapunktides 3.2.1.1 kuni 3.2.1.3 nim etatud väärtpaberid edaspidi 
nim etatud väärtpaberid); 
3.2.1.4 rahaturuinstrum endid ja nende m ärkim isõigused 
(edaspidi nim etatud rahaturuinstrum endid); 
3.2.1.5 teiste investeerim isfondide osakud ja aktsiad (edaspidi 
nim etatud fondiosakud); 
3.2.1.6 krediidiasutuste hoiused; 
3.2.1.7 tuletisinstrum endid; 
3.2.1.8 kinnisasjad. 

3.2.2  Fondi vara täpse jagunem ise erinevate 
investeerim isobjektide vahel otsustab Fondivalitseja, sealhulgas 
otsustab Fondivalitseja erinevate investeerim isobjektide, 
em itentide, regioonide või m ajandusharude om avahelised 
osakaalud Fondi varas, järgides seejuures kehtivaid 
investeerim ispiiranguid ning Fondi investeerim ispoliitika 
põhiprintsiipe. 

3.3 IN VESTEERIMISPIIRANGUD IN VESTEERIMISEL 
VÄÄRTPABERITESSE JA RAHATURUINSTRUMENTIDESSE 

3.3.1  Fondivalitseja võib kokku kuni 100%  ulatuses Fondi 
aktivate turuväärtusest investeerida Fondi vara sellistesse 
väärtpaberitesse, m is on vabalt võõrandatavad ning vastavad 
vähem alt ühele järgm istest tingim ustest: 
3.3.1.1  vastavate väärtpaberitega kaubeldakse Eesti või m uu 
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi2 (edaspidi lepinguriik) 
reguleeritud väärtpaberiturul; 
3.3.1.2 vastavate väärtpaberitega kaubeldakse Albaania, 
Am eerika Ühendriikide, Arm eenia, Austraalia, Bosnia-
Hertsegoviina, Bulgaaria, G ruusia, H iina, Horvaatia, Iisraeli, India, 
Jaapani, Kanada, Kasahstani, Kosovo, Makedoonia, Mehhiko, 
Moldova, Montenegro, Rum eenia, Serbia, Singapuri, šveitsi, Türgi, 
Ukraina, Uus-Merem aa, Valgevene või Vene Föderatsiooni 
reguleeritud väärtpaberiturul; või 
3.3.1.3 vastavate väärtpaberite em iteerim ise tingim uste 
kohaselt võetakse sellised väärtpaberid punktides 3.3.1.1 või 
3.3.1.2 nim etatud riigi reguleeritud turul kauplem isele hiljem alt 12 
kuu jooksul pärast vastavate väärtpaberite em iteerim ist. 

3.3.2  Lisaks punktis 3.3.1 sätestatud väärtpaberitele võib 
Fondivalitseja kokku kuni 50%  ulatuses Fondi aktivate 
turuväärtusest investeerida Fondi vara ka 
rahaturuinstrum entidesse, m illega üldjuhul kaubeldakse rahaturul, 

                                                           

1  Pandikiri Tingim uste tähenduses on investeerim isfondide seaduse §-s 260 lg 1 
sätestatud väärtpaber. 

2 Tingim uste kinnitam ise hetkel on Euroopa Majanduspiirkonna (EEA ehk European 
Econom ic Area) lepinguriikideks Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, H ispaania, 
Holland, Iirim aa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, 
Luxem bourg, Läti, Malta, N orra, Poola, Portugal, Prantsusm aa, Rootsi, Rum eenia, 
Saksam aa, Slovakkia, Sloveenia, Soom e, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari. 

m is on likviidsed, m ille väärtus on igal ajal täpselt m ääratav ning 
m is vastavad vähem alt ühele järgm istest tingim ustest: 
3.3.2.1  rahaturuinstrum endi on em iteerinud või taganud riik, 
lepinguriigi osariik või lepinguriigi regionaalne või kohaliku 
om avalitsuse üksus, Euroopa Liit, lepinguriigi keskpank, Euroopa 
Keskpank, Euroopa Investeerim ispank või rahvusvaheline 
organisatsioon, m ille liige, aktsionär või osanik on lepinguriik; 
3.3.2.2 rahaturuinstrum endi on em iteerinud isik, kelle 
em iteeritud m istahes väärtpaberitega kaubeldakse punktides 
3.3.1.1 või 3.3.1.2 nim etatud reguleeritud turul; 
3.3.2.3 rahaturuinstrum endi on em iteerinud või taganud 
lepinguriigis asutatud fondivalitseja, investeerim isühing, 
kindlustusandja või krediidiasutus või kui eelnim etatud isik on 
asutatud Küm ne Grupi (G10)3 riikide hulka kuuluvas Majandusliku 
Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikm esriigis või 
eelnim etatud isikule on om istatud vähem alt investeerim isjärgu 
reiting või rahaturuinstrum endi em itendi kohta koostatud 
üksikasjaliku analüüsi alusel võib tõendada, et em itendi suhtes 
kohaldatavad usaldatavusnorm atiivid on vähem alt sam a ranged kui 
Euroopa Ühenduse õigusaktides sätestatud 
usaldatavusnorm atiivid4; 
3.3.2.4 rahaturuinstrum endi em itent kuulub teise lepinguriigi 
järelevalveasutuse poolt tunnustatud em itentide hulka vastavalt 
investeerim isfondide direktiivi5 artikli 19 § 1 (h) alapunktis 4 
nim etatud tingim ustele; 
3.3.2.5 rahaturuinstrum endi em itent vastab rahandusm inistri 
kehtestatud tingim ustele. 

3.3.3  Fondivalitseja võib kokku kuni 10%  ulatuses Fondi 
aktivate turuväärtusest investeerida Fondi vara ka 
väärtpaberitesse ja rahaturuinstrum entidesse, m is ei vasta 
punktides 3.3.1 või 3.3.2 sätestatud tingim ustele. 

3.3.4  Fondi varasse kuuluvate ühe isiku poolt väljalastud 
väärtpaberite ja rahaturuinstrum entide väärtus võib m oodustada 
kuni 5%  Fondi aktivate turuväärtusest. Ühte konsolideerim isgruppi 
kuuluvate isikute poolt väljalastud väärtpaberite ja 
rahaturuinstrum entide väärtus kokku võib m oodustada kuni 20%  
Fondi aktivate turuväärtusest. Fondivalitsejaga sam asse 
konsolideerim isgruppi kuuluva äriühingu poolt väljalastud 
väärtpaberite ja rahaturuinstrum entide väärtus võib kokku 
m oodustada kuni 5%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.3.5  Punktis 3.3.4 sätestatut ei kohaldata riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide poolt em iteeritud või tagatud 
väärtpaberite ja rahaturuinstrum entide suhtes. 
3.3.5.1  Kui väärtpaberi või rahaturuinstrum endi em itendiks või 
tagajaks on Eesti Vabariik või m uu lepinguriik, Am eerika 

                                                           

3  Tingim uste kinnitam ise hetkel arvatakse Küm ne G rupi (G10) liikm eteks Am eerika 
Ühendriigid, Belgia, Holland, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusm aa, Rootsi, 
Saksam aa, Suurbritannia ja Šveits. 

4  Finantsinspektsioonil on õigus m äärata, kas rahaturuinstrum endi em iteerijaks või 
tagajaks olev fondivalitseja, investeerim isühing, kindlustusandja või krediidiasutus 
vastab eelnim etatud nõuetele. 

5  Euroopa Liidu N õukogu direktiiv 85/611/EMÜ siirdväärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevate seaduste, m ääruste ja 
haldusnorm ide kooskõlastam ise kohta (EÜT L 375, 31.12.1985, lk 3–18). 
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Ühendriigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Šveits või Vene 
Föderatsioon või rahvusvaheline organisatsioon, m illesse kuulub 
vähem alt üks lepinguriik, siis võib iga vastava riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni poolt em iteeritud või tagatud 
väärtpaberite ja rahaturuinstrum entide väärtus m oodustada kuni 
35%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.3.6  Aktsiatesse, aktsiafondidesse6 ja m uudesse aktsiatega 

sarnastesse instrum entidesse7 võib kokku investeerida kuni 50%  
Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.3.7  Kui Tingim uste või õigusaktidega ei ole kehtestatud 
teisiti, võivad igasse Tingim uste punktides 3.3.1.1 ja 3.3.1.2 
loetletud riiki tehtud Fondi investeeringud8 m oodustada kuni 100%  
Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.3.8  Fondi varasse kuuluvate ühe isiku em iteeritud 
väärtpaberite9, rahaturuinstrum entide ja sellesse isikusse 
paigutatud hoiuste väärtus ning tuletisinstrum entide avatud 
positsioonid selles isikus võivad kokku m oodustada kuni 20%  
Fondi aktivate turuväärtusest.  

3.3.9  Fondi varasse kuuluvate ühe isiku em iteeritud 
väärtpaberite, rahaturuinstrum entide, pandikirjade, 
tuletisinstrum entide ning sellesse isikusse paigutatud hoiuste 
väärtus võivad kokku m oodustada kuni 35%  Fondi aktivate 
turuväärtusest. 

3.4 IN VESTEERIMISPIIRANGUD IN VESTEERIMISEL 
FONDIOSAKUTESSE 

3.4.1 Fondi vara võib kokku kuni 100%  ulatuses Fondi aktivate 
turuväärtusest investeerida: 
3.4.1.1 Eesti või m uu lepinguriigi eurofondide10 fondiosakutesse; 
ning 
3.4.1.2 Selliste investeerim isfondide fondiosakutesse, m ida 
Eesti või m uu riigi õigusaktide kohaselt käsitatakse avatud avalike 
investeerim isfondidena ning m is vastavad investeerim isfondide 
seaduse §-s 264 lg. 2 sätestatud tingim ustele. 

3.4.2 Punktis 3.4.1 nim etam ata investeerim isfondide 
fondiosakutesse võib Fondi vara investeerida kuni 50%  ulatuses 
Fondi aktivate turuväärtusest, kui selliste fondiosakute väärtust 

                                                           

6  Aktsiafondiks käesoleva punkti tähenduses arvatakse investeerim isfond, m ille vara 
fondi tingim uste või põhikirja kohaselt otse või teiste investeerim isfondide kaudu 
paigutada aktsiatesse. 

7  Aktsiatega sarnastesse instrum entidesse tehtud investeeringuteks arvatakse 
investeeringud väärtpaberitesse, hoiustesse või m uudesse instrum entidesse, m ille 
hind või m illest saadav tulu sõltub osaliselt või täielikult aktsia või m uu sarnase 
instrum endi hinnast või selle m uutusest. 

8  Investeeringuks vastavasse riiki arvatakse investeeringud sellise riigi või seal 
registreeritud em itendi poolt em iteeritud väärtpaberitesse, 
rahaturuinstrum entidesse või fondiosakutesse. 

9 Välja arvatud sellise isiku poolt em iteeritud pandikirjad. 

10 Eurofond on investeerim isfondide seaduse §-s 4 sätestatud tingim ustele vastav 
investeerim isfond. 

saab kindlaks m äärata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna või 
m uu asjakohase hindam issüsteem i alusel. 

3.4.3  Ühe investeerim isfondi fondiosakute väärtus võib 
m oodustada kuni 10%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.4.4  Fondi arvel võib om andada või om ada Fondivalitseja või 
Fondivalitsejaga sam asse konsolideerim isgruppi kuuluvate 
fondivalitsejate valitsetavate teiste investeerim isfondide 
fondiosakuid, sealhulgas selliste investeerim isfondide 
fondiosakuid, m ida Fondivalitseja või Fondivalitsejaga sam asse 
konsolideerim isgruppi kuuluvate fondivalitseja valitseb kolm anda 
isikuna, kellele on fondivalitseja ülesanded edasi antud, ainult juhul 
kui: 
3.4.4.1 selliste investeerim isfondide investeerim ispoliitika on 
oluliselt erinev Fondi investeerim ispoliitikast; ning 
3.4.4.2 Fondivalitseja või vastav Fondivalitsejaga sam asse 
konsolideerim isgruppi kuuluv fondivalitseja ei võta seejuures 
tagasivõtm is- või väljalasketasu. 

3.4.5  Fondivalitseja enese valitsetavate teiste 
investeerim isfondide fondiosakute väärtus kokku m oodustada kuni 
10%  Fondi aktivate turuväärtusest. Fondivalitsejaga sam asse 
konsolideerim isgruppi kuuluvate fondivalitsejate valitsetavate 
m uude investeerim isfondide fondiosakute väärtus kokku 
m oodustada kuni 50%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.4.6 Fondi arvel ei või om andada ega om ada rohkem  kui 25%  
teise investeerim isfondi fondiosakutest. 

3.5 IN VESTEERIMISPIIRANGUD IN VESTEERIMISEL 
KREDIIDIASUTUSTE HOIUSTESSE 

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

3.5.2  Fondi vara võib investeerida Eesti või m uu lepinguriigi 
krediidiasutuste või selliste kolm andas riigis asuvate 
krediidiasutuste hoiustesse, kelle suhtes kehtivad 
usaldatavusnorm atiivid vastavad vähem alt sam a rangetele 
nõuetele, m is on sätestatud Euroopa Ühenduse õigusaktides. 

3.5.3  Krediidiasutuste hoiused võivad kokku m oodustada kuni 
50%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.5.4  Fondi vara ei või ühes krediidiasutuses või sam asse 
konsolideerim isgruppi kuuluvates krediidiasutustes kokku 
hoiustada rohkem  kui 10%  ulatuses Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.5.5  Depositoorium is Fondile avatud arvelduskontole ja/või 
ajutiselt üleöödeposiiti paigutatud raha ei käsitata hoiusena 
ülalsätestatud investeerim ispiirangute m õistes ning need võivad 
m oodustada kuni 100%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.6 IN VESTEERIMISPIIRANGUD TULETISINSTRUMENTIDEGA 
TEHINGUTE TEGEMISEL 

3.6.1  Fondivalitseja investeerib Fondi vara reguleeritud 
turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrum entidesse ja reguleeritud 
turu väliselt om andatavatesse tuletisinstrum entidesse nii Fondi 
investeerim iseesm ärkide saavutam iseks kui ka Fondi vara 
esem ete hindade kõikum istest tulenevate riskide m aandam iseks. 
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3.6.2  Fondi vara võib investeerida üksnes sellistesse 
tuletisinstrum entidesse, m ille alusvaraks on järgm ised varaklassid 
või m ille hind sõltub otseselt või kaudselt järgm istest 
m õjuteguritest: 
3.6.2.1  krediidiasutuste hoiused; 
3.6.2.2 väärtpaberid ja rahaturuinstrum endid; 
3.6.2.3 fondiosakud; 
3.6.2.4 Tingim uste Lisas nr. 1 loetletud väärtpaberiindeksid; 
3.6.2.5 Tingim uste Lisas nr. 1 loetletud intressim äärad; 
3.6.2.6 Tingim uste Lisas nr. 1 loetletud valuutad. 

3.6.3  Arvestades Tingim uste punktis 3.6.2 sätestatud 
piiranguid võib Fondi vara investeerida: 
3.6.3.1  Tingim uste punktides 3.3.1.1 ja 3.3.1.2 nim etatud 
reguleeritud turgudel kaubeldavatesse tuletisinstrum entidesse; ja 
3.6.3.2 ülalnim etatud reguleeritud turgude väliselt 
om andatavatesse tuletisinstrum entidesse tingim usel, et on 
täidetud investeerim isfondide seaduse §-s 261 lg 1 punktides 1 ja 
2 sätestatud tingim used. 

3.6.4  Fondi vara investeerim isel reguleeritud turgudel 
kaubeldavatesse tuletisinstrum entidesse, kohaldatakse riskide 
hajutam isele Tingim ustes reguleeritud turgudel kaubeldavate 
väärtpaberite kohta sätestatud piiranguid. 

3.6.5  Lisaks tuletisväärtpaberitesse investeerim isele on 
Fondivalitsejal Tingim uste punktis 3.6.1 sätestatud eesm ärgil 
õigus teha Fondi arvel repo-, forvard- ja vahetustehinguid (swap) 
ning m uid Tingim ustega ning õigusaktidega pensionifondidele 
lubatud tuletistehinguid. 

3.6.6  Tingim uste punktides 3.3.1.1 ja 3.3.1.2 nim etatud 
reguleeritud turul kaubeldavate tuletisväärtpaberite ja selliste 
reguleeritud turgude väliselt om andatavate tuletisväärtpaberitega 
ning Fondi arvel tehtavate tuletistehingutega võib Fondi arvel võtta 
Fondile kohustusi kokku kuni 10%  ulatuses Fondi aktivate 
turuväärtusest, välja arvatud Fondi valuutariski m aandam iseks 
tehtud tehingud, m illega Fondi arvel on om andatud vara tehingu 
aluseks olevas valuutas. 

3.7 OSALUSTE OMAMISE PIIRANGUD 

3.7.1  Fond ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu 
täisosanik, sam uti m ittetulundusühingu või ühistu liige ega 
sihtasutuse asutaja. N im etatud piirang ei kehti korteriühistu 
liikm eks olem ise suhtes juhul, kui Fond om ab korteriom andit. 

3.7.2 Fondi arvel ei või om ada ega om andada osalust 
Fondivalitsejas või Fondivalitseja tütarettevõtjas, sam uti om ada või 
om andada nim etatud isikute poolt väljalastud väärtpabereid või 
rahaturuinstrum ente. Eelnim etatud piirangut ei kohaldata 
Fondivalitseja valitsetava teise investeerim isfondi fondiosakutesse 
investeerim isel. 

3.7.3 Fondi arvel ei või om ada ega om andada osalust 
Fondivalitsejaga sam asse konsolideerim isgruppi kuuluvas 
äriühingus või om andada nim etatud isikute poolt väljalastud 
väärtpabereid teisiti kui reguleeritud turu vahendusel. Eelnim etatud 
piirangut ei kohaldata rahaturuinstrum entide om andam isele. 

3.7.4 Fondi arvel ei või otseselt ega kaudselt om andada ega 
om ada hääleõigusega aktsiate kaudu olulist osalust üheski 
äriühingus. 

3.7.5 Fondi arvel ei või om andada ega om ada üheski isikus 
otseselt või kaudselt rohkem  kui: 
3.7.5.1 10%  hääleõiguseta aktsiatest; 
3.7.5.2 10%  tem a em iteeritud võlakirjadest; 
3.7.5.3 10%  tem a em iteeritud rahaturuinstrum entidest. 

3.7.6 Tingim uste punktides 3.7.4 ja 3.7.5 sätestatud 
piiranguid ei kohaldata punktis 3.3.5.1 nim etatud riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni em iteeritud või tagatud 
väärtpaberite om andam isel ega om am isel. 

3.8 IN VESTEERIMISPIIRANGUD IN VESTEERIMISEL 
KINN ISASJADESSE 

3.8.1  Investeeringud kinnisasjadesse võivad kokku 
m oodustada kuni 10%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.8.2 Ühe kinnisasja soetusväärtus ei või om andam ise ajal 
ületada 2%  Fondi aktivate turuväärtusest. 

3.9 LAENUTEHINGUD N ING  FONDI VARA KÄSUTUSPIIRANGUD 

3.9.1  Fondivalitsejal on õigus teha Fondi arvel laenutehinguid, 
sh väärtpaberite laenutehinguid. Fondivalitseja ei või Fondi arvel 
siiski: 
3.9.1.1  välja lasta võlakirju; 
3.9.1.2 võtta laenu punktis 3.9.6 nim etatud isikutelt; 
3.9.1.3 võtta käendus- või garantiilepingust tulenevaid kohustusi, 
välja arvatud om andada väärtpabereid või rahaturuinstrum ente, 
m ille eest ei ole täielikult tasutud; või 
3.9.1.4 anda laenu, välja arvatud väärtpaberilaenu. 

3.9.2  Fondivalitsejal on lisaks laenutehingutele õigus tagada 
Fondi arvel väärtpaberite või rahaturuinstrum entide väljalaset, 
järgides seejuures kehtestatud investeerim ispiiranguid. 

3.9.3  Fondivalitseja võib Fondi arvel võtta Tingim uste 
punktides 3.9.1 ja 3.9.2 sätestatud tehingutest ning repo- ja 
pöördrepotehingutest tulenevaid kohustusi kokku kuni 10%  
ulatuses Fondi vara puhasväärtusest. Fondi arvel eelnim etatud 
tehingutega võetud kohustuste tähtaeg ei tohi ühelgi juhul olla 
pikem  kui 3 kuud. 

3.9.4  Väärtpaberite laenuks andm ise korral ei või laenatud 
väärtpaberite turuväärtus ühelgi ajahetkel kokku ületada 10%  
Fondi puhasväärtusest. Seejuures peavad vastavad laenutehingud 
olem a täies ulatuses tagatud raha, väärtpaberite või 
rahaturuinstrum entidega ning laenutehingute kestus ei tohi ühelgi 
juhul olla pikem  kui kolm  kuud. 

3.9.5  Fondi varasse kuuluvaid esem eid on lubatud pantida või 
m uul viisil koorm ata või tagatiseks anda ainult juhul kui see toim ub 
Fondi arvel tehtud tehingu tagam iseks või Fondi arvel võetud laenu 
tagam ise eesm ärgil. 

3.9.6  Fondi vara ei ole lubatud võõrandada: 
3.9.6.1  Fondivalitsejale; 
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3.9.6.2  Fondivalitseja juhatuse ega nõukogu liikm ele, audiitorile, 
fondijuhile ega töötajale; 
3.9.6.3 Fondivalitseja poolt valitsetavatele teistele 
investeerim isfondidele, välja arvatud väärtpaberite või 
rahaturuinstrum entide võõrandam isel võõrandam ise hetkeks 
reguleeritud turul väljakujunenud turuhinnaga; 
3.9.6.4 isikutele, kellel on eelnevates alapunktides nim etatud 
isikutega ühtiv m ajanduslik huvi. 

3.9.7  Fondi arvel ei või om andada vara punktis 3.9.6 
nim etatud isikutelt. 

3.9.8  Fondi arvel ei või võõrandada väärtpabereid või 
rahaturuinstrum ente, m is võõrandam islepingu sõlm im ise hetkel ei 
kuulunud Fondi varasse. 

4 FO N D I O SAK  

4.1 OSAK 

4.1.1  Fondi Osak on nim eline väärtpaber, m is väljendab 
Osakuom aniku kaasom andi osa Fondi varast. Osakuom anikul ei 
ole õigust nõuda kaasom andi lõpetam ist või om a osa eraldam ist 
Fondi varast. 

4.1.2  Osakud on ühte liiki. Osaku nim iväärtus on 10 krooni. 

4.1.3  Osak on jagatav. Osakute jagam ise tulem usena tekkiv 
m urdosak näidatakse täpsusega kolm  kohta pärast kom a. 
Üm ardam isel üm ardatakse üm ardatav arv allapoole selliselt, et 
arvud XXX,XXX0 kuni XXX,XXX4 üm ardatakse arvuks XXX,XXX ning 
arvud XXX,XXX5 kuni XXX,XXX9 üm ardatakse arvuks XXX,XX(X+ 1). 

4.1.4  Osakuid võivad om andada ja om ada füüsilised isikud ja 
Fondivalitseja või Fondivalitsejana tegutsenud isik. 

4.1.5  Osak ei või kuuluda üheaegselt m itm ele isikule. Osak ei 
kuulu abikaasade ühisvarasse. 

4.1.6  Osakuid ei või võõrandada ega koorm ata. Osakutega ei 
kaubelda ühelgi väärtpaberibörsil. 

4.1.7  S issenõude pööram ine Osakutele on keelatud. 

4.2 OSAKUTE REGISTER 

4.2.1  Osakud on registreeritud Eesti väärtpaberite 
keskregistris. 

4.2.2  Osaku kohta ei väljastata osakutähte. Osakuom anikul on 
õigus saada Registripidajalt või Registri kontohaldurpangalt tõendit 
või väljavõtet Registrist tem ale kuuluvate Osakute kohta. 

4.2.3  Registripidaja peab Registrit investeerim isfondide 
seaduses, kogum ispensionide seaduses, Eesti väärtpaberite 
keskregistri seaduses ja selle alusel antud õigusaktides ning Eesti 
väärtpaberite keskregistri andm etöötlusreeglites sätestatud 
tingim ustel ja korras. 

4.2.4  Osakute üle peab Registripidaja arvestust 
Osakuom anikele Registris avatud pensionikontodel. 

4.2.5  Pensionikonto on väärtpaberikonto eriliik, m illel 
registreeritakse üksnes kogum ispensionide seaduses sätestatud 
kohustusliku pensionifondi osakud. 

4.2.6  Pensionikonto avatakse üksnes isikule, kellel on vastavalt 
kogum ispensionide seadusele õigus om ada kohustusliku 
pensionifondi osakuid. Pensionikonto avatakse Tingim uste osas 
5.2 sätestatud valikuavalduse alusel. 

4.2.7  Isikul võib olla vaid üks pensionikonto. 

4.2.8  Osakuom aniku poolt om andatud Osakud registreeritakse 
Osakuom aniku pensionikontol. 

4.2.9  Osakuom anikult kogum ispensioni kindlustuslepingu 
sõlm im isel, Osakute vahetam isel või pärim ise käigus 
tagasivõetavad Osakud kustutatakse Osakuom aniku 
pensionikontolt. 

4.3 OSAKUTEGA SEOTUD Õ IGUSED JA KOHUSTUSED 

4.3.1  Osakud annavad Osakuom anikele võrdsetel alustel 
võrdsed õigused. 

4.3.2  Osak ei anna Osakuom anikule hääleõigust. Fondivalitseja 
ei korralda Fondi üldkoosolekuid. 

4.3.3  Osakuom anik on kohustatud järgim a Tingim ustes ja 
õigusaktides sätestatut. 

4.3.4  Osakuom anikul on õigus: 
4.3.4.1  nõuda Fondivalitsejalt talle kuuluvate Osakute 
tagasivõtm ist vastavalt Tingim ustele ja Eesti Vabariigi 
õigusaktidele; 
4.3.4.2 sõlm ida tagasivõetud Osakute kogusum m a eest 
pensionileping; 
4.3.4.3 pärandada talle kuuluvaid Osakuid; 
4.3.4.4 vahetada Osakuid teise kohustusliku pensionifondi 
osakute vastu; 
4.3.4.5 saada Osakute arvuga võrdeline osa Fondi tulust; 
4.3.4.6 nõuda Fondivalitsejalt Fondivalitseja poolt om a 
kohustuste rikkum isega tekitatud kahju hüvitam ist; 
4.3.4.7 nõuda Fondivalitsejalt inform atsiooni Fondi 
investeeringute kohta; 
4.3.4.8 Fondi asukohas tutvuda punktis 12.2.2 sätestatud 
andm ete ja dokum entidega; 
4.3.4.9 nõuda Fondivalitseja kulul Fondi aasta- või 
poolaastaaruande väljastam ist ning Tingim ustest ja avaliku 
pakkum ise prospektist ning lihtsustatud prospektist tasuta ärakirja 
tegem ist; 
4.3.4.10 saada Registripidajalt või Registri kontohaldurpangalt 
tõendit või väljavõtet Registrist tem ale kuuluvate Osakute kohta; 
4.3.4.11 toim ida m uul õigusaktides või Tingim ustes sätestatud 
viisil. 

4.3.5  Osakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad 
Osakuom anikule sellise Osaku väljalaskm isega. Osakust tulenevad 
õigused ja kohustused lõpevad sellise Osaku tagasivõtm isega. 

4.3.6  Osakuom anik on kohustatud Osakutest tulenevate 
õiguste teostam isel toim im a heauskselt ja kooskõlas õigusaktide 
ning Tingim uste sätetega, ning arvestam a teiste Osakuom anike 
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õigustatud huvide ning ausa ja eetilise käitum ise põhim õtetega. 
Osakuom aniku õiguste teostam ise eesm ärgiks ei tohi olla kahju 
tekitam ine teistele Osakuom anikele, Fondivalitsejale, Registrile, 
Depositoorium ile või kolm andale isikule. 

4.3.7  Osakuom anik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, 
m ida Fondivalitseja on Osakuom anike ühisel arvel võtnud, sam uti 
kohustuste eest, m ille täitm ist Fondi arvelt on Fondivalitsejal 
vastavalt Tingim ustele õigus nõuda. Vastutus selliste kohustuste 
täitm ise eest on piiratud Fondi kuuluva varaga. 

4.3.8 Maksukohustus seoses Fondi tehtud investeeringuga 
tekib Osakuom anikul õigusaktides ettenähtud alustel ja korras. 
Ülevaade m aksustam ise üldpõhim õtetest on toodud Osakute 
avaliku pakkum ise prospektis. 

4.4 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS; OSAKU VÄLJALASKE- JA 
TAGASIVÕ TMISHIND 

4.4.1  Fondi vara puhasväärtus m ääratakse üldreeglina 
selliselt, et Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite ja m uude asjade 
või õiguste turuväärtusest arvatakse m aha Fondi kohustused. 
Osaku puhasväärtuse m ääram iseks jagatakse Fondi vara 
puhasväärtus kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtm ata 
Osakute arvuga. 

4.4.2  Täpsem ad Fondi vara ja Osaku puhasväärtuse 
m ääram ise põhim õtted on sätestatud Fondivalitseja poolt 
kehtestatud “Valitsetavate investeerim isfondide vara 
puhasväärtuse m ääram ise korras”, m is on avalikustatud 
Fondivalitseja veebilehel ning on tasuta kättesaadav Fondivalitseja 
asukohas. 

4.4.3 Fondi vara puhasväärtus ja Osaku puhasväärtus, aga 
sam uti Osaku väljalaske- ja tagasivõtm ishinnad arvutatakse 
väljendatuna Eesti kroonides (Fondi baasvääring). Euro 
kasutuselevõtm isel Eesti Vabariigi seadusliku m aksevahendina, 
arvutatakse eelnim etatud väärtused väljendatuna eurodes. 

4.4.4  Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaske- ja 
tagasivõtm ishind m ääratakse täpsusega neli kohta pärast kom a. 

4.4.5  Fondi vara puhasväärtus, Osaku puhasväärtus ja Osaku 
väljalaske- ja/või tagasivõtm ishind m ääratakse vähem alt üks kord 
nädalas, kuid m itte harvem  kui igal pangapäevaks11 oleval 
Osakute väljalaske ja/või tagasivõtm ise päeval. Vastaval hetkel 
m ääratud Osaku puhasväärtus ning Osaku väljalaske- ja/või 
tagasivõtm ishind kehtib kuni järgm ise vastava väärtuse või hinna 
m ääram iseni. Fondi vara puhasväärtus, Osaku puhasväärtus, aga 
sam uti Osaku väljalaske- ja/või tagasivõtm ishind avalikustatakse 
vastavalt Tingim uste punktile 12.2.3. 

4.4.6  Kui pärast Fondi vara puhasväärtuse ja Osaku 
puhasväärtuse m ääram ist vastaval pangapäeval toim ub või saab 
teatavaks erakorraline sündm us või asjaolu, m is Fondivalitseja 
parim a professionaalse hinnangu kohaselt oluliselt m õjutab Fondi 
vara ja Osaku puhasväärtust ning kahjustab selle kaudu 

                                                           

11 Pangapäev tähendab igat kalendripäeva, m is ei ole laupäev, pühapäev või Eesti 
Vabariigi rahvuspüha või riigipüha. 

Osakuom anike parim aid huve, siis on Fondivalitsejal õigus 
eelm isena m ääratud Fondi vara ja Osaku puhasväärtus viivitam ata 
tühistada ning m äärata uus, teatavaks saanud asjaoludele vastav 
Fondi vara ja Osaku puhasväärtus. 

4.4.7  Osak lastakse välja väljalaskehinnaga. Osaku 
väljalaskehinnaks on Osakuom aniku arvel Fondi tehtava 
sissem akse laekum ise päeval kehtiv Osaku puhasväärtus. Osakute 
väljalaskm isel ei võta Fondivalitseja väljalasketasu. 

4.4.8  Osak võetakse tagasi tagasivõtm ishinnaga. Osaku 
tagasivõtm ishinnaks on tagasivõtm ise hetkel kehtiv Osaku 
puhasväärtus, m illest võib olla m aha arvestatud Osaku 
tagasivõtm istasu. Osaku tagasivõtm istasu piirm äär on kuni 1%  
Osaku puhasväärtusest. Osaku tagasivõtm istasu täpse suuruse 
m äärab Fondivalitseja juhatus om a otsusega. Osaku 
tagasivõtm istasu täpne suurus on m ärgitud avaliku pakkum ise 
prospektis ja lihtsustatud prospektis. 
4.4.8.1  Erandina eeltoodust, ei võeta tagasivõtm istasu 
Osakuom anikult, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduses 
sätestatud vanaduspensionieas või kellel on sellesse ikka 
jõudm iseni jäänud 5 aastat või vähem . 

4.4.9  Kui Osakuid vahetatakse Fondivalitseja poolt valitsetava 
teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu või vastupidi, siis 
on Fondivalitsejal õigus väljalaske- ja/või tagasivõtm istasusid 
vähendada või nendest loobuda. 

4.4.10  Osaku väljalaske- ja tagasivõtm istasu tasutakse 
Fondivalitsejale Osaku om andanud või tagastanud Osakuom aniku 
arvelt. 

5 O SAK UTE VÄLJALASE 

5.1 VÄLJALASKE ÜLDTINGIMUSED 

5.1.1  Osakute em itendiks on Fondivalitseja. 

5.1.2  Osakute väljalase on avalik ning ajaliste ja m ahuliste 
piiranguteta. 

5.1.3  Osakud arvatakse väljalastuks ning kõik sellest tulenevad 
õigused tekkinuks Osaku registreerim ise hetkest Osakuom aniku 
pensionikontol. 

5.1.4  Osakuid lastakse välja ainult raha eest. 

5.2 VALIKUAVALDUS 

5.2.1  Sissem aksete tegem ise alustam iseks Fondi ning 
pensionikonto avam iseks esitab kohustatud isik12 isiklikult või 
selleks kirjalikult volitatud esindaja kaudu valikuavalduse või varem  
esitatud valikuavalduse m uutm ise avalduse, m illes m ärgib Fondi 
tem a poolt valitud kohustuslikuks pensionifondiks. Andm ed 
valikuavalduselt või selle m uutm ise avalduselt edastab Registri 
kontohaldur Registripidajale. 

5.2.2  Valikuavalduse või selle m uutm ise avaldusega 
esitam isega kohustub kohustatud isik tegem a kohustusliku 

                                                           

12 Kohustatud isik tähendab kogum ispensionide seaduse §-s 6 sätestatud isikut. 
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kogum ispensioni m akseid seaduses sätestatud tingim ustel ja 
korras ning nõustub Tingim ustega. 

5.2.3  Valikuavalduse esitam isele ja m uutm isele kohaldatakse 
kogum ispensionide seaduses ja selle alusel antud õigusaktides 
sätestatut. 

5.3 OSAKUTE OMANDAMINE 

5.3.1  Kohustusliku kogum ispensioni m akse peab seaduses 
sätestatud isik (s.o. tööandja või m õni teine seaduses sätestatud 
isik) kinni Osakuom anikule m akstavatelt ja õigusaktidega 
ettenähtud tasudelt ning kannab sellise m akse üle Maksu- ja 
Tolliam eti arvelduskontole. 

5.3.2  Maksu- ja Tolliam et kontrollib kinnipeetud m akse 
korrektsust ning edastab korrektsed m aksed ning õigusaktidega 
ettenähtud täiendava sissem akse sum m ad ja andm ed 
eelnim etatud sum m ade kohta edasi Registripidajale. 

5.3.3  Registripidaja arvutab investeeringusum m a ja selle kohta 
käivate andm ete laekum isel Osakuom anikule väljalastavate 
Osakute koguse, m is seejärel registreeritakse koheselt 
Osakuom aniku pensionikontol. Osakute koguse registreerim isega 
sam aaegselt kannab Registripidaja väljalastud Osakute kogusele 
vastava sum m a edasi Fondi arvelduskontole. Osakuom anikule 
väljalastavate Osakute arv saadakse, kui investeeringusum m a 
jagatakse Osakute väljalaskehinnaga. 

6 O SAK UTE TAG ASIVÕ TM IN E 

6.1 TAGASIVÕ TMISE ÜLDTING IMUSED 

6.1.1  Osakuom anikul on õigus kohustuslikule 
kogum ispensionile vanaduspensioniikka jõudm isest arvates. 

6.1.2  Kogum ispensioni saam iseks on Osakuom anikul õigus: 
6.1.2.1 sõlm ida kindlustusandjaga pensionileping vastavalt 
Tingim uste osale 6.2 ning kehtivatele õigusaktidele; 
6.1.2.2 leppida Fondivalitsejaga kokku fondipension; või 
6.1.2.3 taotleda Fondist ühekordset väljam akset. 

6.2 PEN SIONILEPING   

6.2.1  Pensionileping on Osakuom aniku ja kindlustusandja vahel 
sõlm itud kohustusliku kogum ispensioni kindlustusleping, m ille 
alusel kindlustusandja kohustub tegem a lepingus kokkulepitud 
tingim ustel ja korras lepingu sõlm inud Osakuom anikule (edaspidi 
kindlustusvõtja) pensionim akseid kuni tem a surm ani ning 
kindlustusvõtja kohustub tasum a kindlustusandjale 
kindlustusm akse. 

6.2.2  Pensionilepingu sõlm im isel võetakse tagasi kõik 
kindlustusvõtjale kuuluvad pensionifondide osakud või vähem alt 
700-kordsele riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel 
kehtestatud rahvapensioni m äärale (edaspidi rahvapensioni m äär) 
vastavad pensionifondide osakud ning nende tagasivõtm ishindade 
sum m a eest tehakse ühekordne kindlustusm akse isiku valitud 
kindlustusandjale. 

6.2.3  Osakute tagasivõtm ise ja kindlustuslepingus ettenähtud 
kindlustusm akse ülekandm ise Osakuom aniku poolt avaldatud 
kindlustusandja arvelduskontole korraldab Registripidaja. 

6.2.4  Kui Osakuom anikule kuuluvate osakute koguväärtus on 
suurem  kui 700-kordne rahvapensioni m äär, on Osakuom anikul 
õigus sõlm ida pensionileping, m ille alusel tasutakse 
kindlustusandjale ühekordne kindlustusm akse osakute ulatuses, 
m is pensionilepingu sõlm im isel vastab vähem alt nim etatud 
m äärale. Osakuom anikul on õigus jätta ülejäänud osakud 
pensionikontole, sõlm ida nende suhtes teine pensionileping, 
tasuda täiendav kindlustusm akse, leppida kokku fondipension või 
esitada avaldus ühekordseks väljam akseks. 

6.2.5  Pensionilepingu sõlm im ise ja selle alusel 
pensionim aksete tegem ise tingim used ja täpsem  kord on 
sätestatud kogum ispensionide seaduse 8. jao 2. jaotises. 

6.3 FONDIPEN SION  

6.3.1  Fondipension on Osakuom aniku ja Fondivalitseja vahel 
kokku lepitud kava, m ille alusel tehakse Osakuom anikule 
perioodilisi väljam akseid Fondist kuni fondipensioni lõppem iseni. 

6.3.2  Osakuom anikul on õigus leppida kokku fondipension, kui 
talle kuuluvate osakute koguväärtus on väiksem  kui 50-kordne 
rahvapensioni m äär, sam uti punktis 6.2.4 sätestatud juhul. 

6.3.3  Osakuom anikule fondipensioni väljam akse tegem isel 
võetakse ettenähtud arv Osakuid tagasi ning nende 
tagasivõtm ishindade sum m a eest tehakse väljam akse. Osakute 
tagasivõtm ise ja Osakuom anikule väljam akse tegem ise korraldab 
Registripidaja. 

6.3.4  Fondipensioni kokkuleppim ise ja selle alusel 
väljam aksete tegem ise tingim used ja täpsem  kord on sätestatud 
kogum ispensionide seaduse 8. jao 3. jaotises. 

6.4 ÜHEKORDNE VÄLJAMAKSE FONDIST 

6.4.1  Kui Osakuom anikule kuuluvate osakute koguväärtus on 
võrdne küm nekordse rahvapensioni m ääraga või on sellest 
väiksem , on Osakuom anikul õigus nõuda kõigi Osakute 
tagasivõtm ist ning nende tagasivõtm ishindade sum m a korraga 
väljam aksm ist. 

6.4.2  Kui Osakuom anik om andab pärast ühekordse väljam akse 
avalduse esitam ist, kuid enne ühekordse väljam akse tegem ist, 
täiendavalt osakuid: 

6.4.2.1  võetakse kõik Osakuom anikule kuuluvad osakud tagasi ja 
tehakse ühekordne väljam akse, kui täiendavalt om andatud 
osakute väärtus ei ole suurem  kui küm nekordne rahvapensioni 
m äär; 

6.4.2.2 võetakse tagasi osakud, m is kuulusid Osakuom anikule 
ühekordse väljam akse avalduse esitam isel, ja tehakse vastavas 
sum m as väljam akse, kui täiendavalt om andatud osakute väärtus 
on suurem  kui küm nekordne rahvapensioni m äär. 
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6.4.3  Eeltoodut kohaldatakse ka juhul, kui osakute 
koguväärtus on punktis 6.4.1 nim etatud sum m ani vähenenud 
fondipensioni väljam aksete tulem usel. 

6.5 OSAKUTE PÄRIMINE 

6.5.1  Osakud on päritavad. 

6.5.2  Osakuid saab pärandada üksnes füüsilisele isikule. 

6.5.3  Kui pärijaks on kohustatud isik, võib ta ühel korral ühe 
aasta jooksul arvates talle pärim istunnistuse väljastam isest nõuda 
kõigi päritud Osakute tagasivõtm ist või kandm ist enda 
pensionikontole, esitades selleks kontohalduri kaudu 
Registripidajale avalduse päritud Osakute tagasivõtm iseks ja 
kandm iseks pensionikontole. 

6.5.4  Kui kohustatud isikust pärija ei ole punktis 6.5.3 
nim etatud tähtaja jooksul avaldust päritud Osakute 
tagasivõtm iseks ja kandm iseks pensionikontole esitanud, on tal 
õigus nõuda küm ne aasta jooksul, alates pärandi avanem isest, 
üksnes päritud Osakute kandm ist tem a pensionikontole. 

6.5.5  Kui Osakute pärijaks on isik, kes ei ole kohustatud isik, 
on tal õigus nõuda üksnes Osakute tagasivõtm ist ühel korral 
küm ne aasta jooksul pärandi avanem isest arvates. 

6.5.6  Päritud Osakute tagasivõtm ise või kandm ise pärija 
pensionikontole korraldab Registripidaja kolm e tööpäeva jooksul 
vastavasisulise avalduse saam isest arvates vastavalt 
õigusaktidele, Tingim ustele ning Registripidaja poolt Fondivalitseja 
ja Depositoorium iga sõlm itud lepingule. 

6.5.7  Pärijate puudum isel Osakud tühistatakse ning 
pärim isseaduse § 18 ei kohaldata. Tühistatud Osakutest tulenevad 
õigused ja kohustused arvatakse lõppenuks ning Osakutele vastav 
raha jääb Fondi. 

6.6 OSAKUTE TAGASIVÕ TMISE PEATAMINE 

6.6.1  Osakute tagasivõtm ine peatatakse Fondivalitseja 
otsusega või Finantsinspektsiooni vastavasisulise ettekirjutuse 
alusel. 

6.6.2  Osakute tagasivõtm ise peatam iseks taotleb 
Fondivalitseja Finantsinspektsioonilt vastava loa. Fondivalitseja 
võib taotleda tagasivõtm ishinna väljam aksm ise peatam ist, kui 
Fondi kontodel olevast rahast ei piisa tagasivõtm ishinna 
väljam aksm iseks või väljam aksm isega kahjustataks Fondi 
korrapärast valitsem ist ning kui Fondi väärtpabereid ja m uud vara 
ei ole võim alik viivitam ata m üüa või sellega kahjustataks oluliselt 
teiste Osakuom anike huve. 

6.6.3  Osakute tagasivõtm ise peatam isest ja selle põhjustest 
teatab Fondivalitseja viivitam ata Depositoorium ile. 

6.6.4  Finantsinspektsioon võib om a ettekirjutusega kohustada 
Fondivalitsejat Osakute tagasivõtm ist peatam a, kui see on vajalik 
Osakuom anike õigustatud huvide kaitseks. 

6.6.5  Teate tagasivõtm ise peatam isest avaldab Fondivalitseja 
viivitam ata avaliku pakkum ise prospektis sätestatud ajalehes ja 
Fondivalitseja veebilehel. 

6.6.6  Ajal, m il Osakute tagasivõtm ine on peatatud, ei tohi 
ühtegi Osakut välja lasta ega tagasi võtta. 

7 O SAK UTE VAH ETAM IN E 

7.1 OSAKUTE VAHETAMISE ÜLDTIN GIMUSED 

7.1.1  Osakuom anikul õigus vahetada Osakud teise 
kohustusliku pensionifondi osakute vastu. 

7.1.2  Osakute vahetam iseks peab Osakuom anikule kuulum a 
vahetam ise avalduse esitam ise päeva seisuga vähem alt 500 
Osakut. 

7.1.3  Osakute vahetam isel Osakuom anikule väljam akseid ei 
tehta. 

7.1.4  Kõik Osakuom anikule kuuluvad ühe Fondi Osakud 
vahetatakse korraga. 

7.1.5  Osakute vahetam isel m akstakse Osakuom aniku arvel 
ettenähtud tagasivõtm is- ja väljalasketasud. 

7.2 OSAKUTE VAHETAMISE KÄIK 

7.2.1  Osakute vahetam iseks esitab Osakuom anik om a 
kontohalduri vahendusel Registripidajale vastava avalduse. 

7.2.2  Osakute vahetam ise korraldab Registripidaja koos 
Depositoorium iga. 

7.2.3  Fondi Osakud vahetatakse üks kord aastas 1. jaanuarile 
järgneval esim esel tööpäeval. 

7.2.4  Fondi osakute vahetam iseks 1. jaanuari seisuga peab 
nõuetele vastav avaldus olem a esitatud ja avalduses m ärgitud 
andm ed Registripidajale laekunud hiljem alt vahetam isele eelneva 
aasta 31. oktoobril. Ajavahem ikul 1. novem brist kuni 31. 
detsem brini esitatud avalduse alusel tekib õigus uue pensionifondi 
osakute om andam iseks ülejärgm ise aasta 1. jaanuaril. 

7.2.5  Osakute vahetam ise päeval toim ub Osakute 
tagasivõtm ine ja teise pensionifondi osakute väljalaskm ine 
Osakute vahetam ise päeval kehtiva tagasivõtm is- ja 
väljalaskehinnaga. 

7.2.6  Vahetam ise tulem usel om andab Osakuom anik Osakute 
tagasivõtm ishinna ulatuses m aksim aalse hulga teise pensionifondi 
osakuid, võim alusel ka m urdosakuid. 

8 FO N D IVALITSEJA  

8.1 FONDIVALITSEJA TEGEVUSE ALUSED 

8.1.1  Fondivalitseja tegevus Fondi valitsem isel on m ääratud 
Fondivalitseja põhikirjaga, Tingim ustega ja õigusaktidega. 

8.1.2  Fondivalitsejale on väljastatud tegevusluba, m is annab 
lisaks investeerim isfondi (sh nii vabatahtliku kui kohustusliku 
pensionifondi) valitsem ise õigusele õiguse osutada 
investeerim isfondide seaduse §-s 13 lg 1 punktides 1 ja 2 
nim etatud teenuseid. 
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8.2 FONDIVALITSEJA ÜLESANDED 

8.2.1  Fondivalitseja teeb tehinguid Fondi varaga om a nim el ja 
Osakuom anike ühisel arvel. Fondivalitsejal on vastavalt 
Tingim ustele õigus Fondi vara käsutada ja vallata ning m uud 
sellest tulenevad õigused. 

8.2.2  Fondivalitseja peab tegutsem a Osakuom anike parim ates 
huvides Fondi eesm ärgi saavutam iseks ning tem a tegevus peab 
vastam a õigusaktidele, Fondivalitseja põhikirjale ja Tingim ustele. 

8.2.3  Fondivalitseja valitseb Fondi vara lahus Fondivalitseja 
enda varast, teiste tem a valitsetavate investeerim isfondide varast 
ja m uudest varakogum itest. Fondi vara ei kuulu Fondivalitseja 
pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada Fondivalitseja 
võlausaldajate nõudeid. 

8.2.4  Fondivalitseja on kohustatud rakendam a piisavaid 
sisekontrolli m eetm eid. 

8.2.5 Fondivalitseja esindab Osakuom anike huve kõigis Fondi 
tegevust puudutavates küsim ustes suhetes kolm andate isikutega. 

8.3 FONDIVALITSEJA Õ IGUSED JA KOHUSTUSED 

8.3.1  Fondivalitseja tegutseb Fondi valitsem isel Osakuom anike 
parim ates huvides. Fondi vara hoidm iseks on Fondivalitseja 
kohustatud sõlm im a lepingu (depooleping) Depositoorium iga. 

8.3.2  Fondivalitseja on kohustatud: 
8.3.2.1  om a tegevustes üles näitam a piisavat asjatundlikkust, 
ausust, täpsust ja hoolikust, et tagada Fondi ja Osakuom anike 
parim ate huvide kaitse ning finantsturgude usaldusväärne ja 
korrapärane toim im ine; 
8.3.2.2 tagam a om a tegevuseks vajalike protseduuride 
kehtestam ise ja rakendam ise ning Fondi valitsem iseks vajalike 
vahendite olem asolu ja nende efektiivse kasutam ise; 
8.3.2.3 vältim a tehinguid, m illest tulenevad Fondivalitseja huvid 
on vastuolus Fondi ja Osakuom anike huvidega (huvide konflikt) 
ning vältim atu huvide konflikti puhul tegutsem a Fondi ja 
Osakuom anike huvidest lähtuvalt; 
8.3.2.4 hoolitsem a selle eest, et Fondivalitseja ja Osakuom aniku 
või Fondivalitseja ja Fondi või Fondivalitseja klientide ja 
Fondivalitseja valitsetavate teiste fondide vahelisi huvide konflikte 
välditaks või need oleksid võim alikult väiksed. 

8.3.3  Fondivalitseja peab Fondi vara investeerim isel: 
8.3.3.1 hankim a piisavat teavet vara kohta, m ida ta Fondi arvel 
kavatseb om andada või on om andanud; 
8.3.3.2 jälgim a selle em itendi finantsm ajanduslikku olukorda, 
kelle väärtpabereid ta Fondi arvel kavatseb om andada või on 
om andanud; 
8.3.3.3 hankim a piisavat teavet selle isiku m aksejõulisuse kohta, 
kellega Fondi arvel tehinguid tehakse. 

8.3.4  Fondivalitseja tagab Fondi vara investeerim isel Fondi 
investeeringute piisava hajutam ise erinevatesse väärtpaberitesse 
ja m uusse varasse lähtuvalt Fondi investeerim ispoliitika 
põhiprintsiipidest ja kohaldatavatest investeerim ispiirangutest. 

8.3.5  Fondivalitsejal on õigus ja kohustus esitada om a nim el 
Osakuom anike nõuded Depositoorium i või teiste isikute vastu, kui 

nim etatud nõuete esitam ata jätm ine toob Osakuom anikele kaasa 
või võib kaasa tuua olulise kahju tekkim ise. Fondivalitseja ei ole 
kohustatud esitam a nim etatud nõudeid, kui Osakuom anikud on 
nõuded juba esitanud. 

8.3.6  Fondivalitseja korraldab Fondi raam atupidam ist vastavalt 
Tingim ustele ning kohaldatavatele õigusaktidele. 

8.3.7  Fondivalitseja m äärab Fondi vara ja Osaku 
puhasväärtuse ning Osaku väljalaske- ning tagasivõtm ishinnad 
vastavalt Tingim uste osale 4.4. 

8.3.8  Fondivalitsejal on õigus Tingim ustes sätestatud 
tingim ustel ja korras saada Fondi arvelt tasu Fondi valitsem ise 
eest. Fondivalitseja om akorda kannab om a arvelt Fondi 
valitsem isega seotud kulutused vastavalt Tingim uste osale 10. 

8.4 FONDIVALITSEJA ÜLESAN NETE EDASIANDMINE 

8.4.1 Fondivalitsejal on investeerim isfondide seaduse §-s 73 
lg. 1 alapunktides sätestatud tingim ustel õigus om a kohustuste 
parem aks täitm iseks anda Fondi valitsem isega seotud tegevusi 
edasi kolm andale isikule. Fondivalitseja võib õigusaktidega 
kehtestatud korras anda kolm andale isikule edasi ainult järgm isi 
Fondi valitsem isega seotud tegevusi: 
8.4.1.1  Fondi vara investeerim ine; 
8.4.1.2 Fondi Osakute väljalaske ja tagasivõtm ise korraldam ine; 
8.4.1.3 vajaduse korral om andiõigust tõendavate dokum entide 
väljastam ine Fondi Osakuom anikule; 
8.4.1.4 Fondi Osakuom anikele vajaliku teabe edastam ine ning 
m uu klienditeenindus; 
8.4.1.5 Fondi Osakute turustam ise korraldam ine; 
8.4.1.6 Fondi vara üle arvestuse pidam ine ning Fondi 
raam atupidam ise korraldam ine; 
8.4.1.7 Fondi vara puhasväärtuse m ääram ine; 
8.4.1.8 Fondi Osakute registri pidam ise korraldam ine; 
8.4.1.9 Fondi tulu arvestam ine; 
8.4.1.10 Fondivalitseja ja Fondi tegevuse seadusele ja m uudele 
õigusaktidele vastavuse jälgim ine, sealhulgas asjakohase 
sisekontrollisüsteem i rakendam ine; 
8.4.1.11 m uud eelloetletud tegevustega otseselt seotud 
tegevused. 

8.4.2  Fondi vara investeerim ist võib edasi anda üksnes teisele 
fondivalitsejale, krediidiasutusele või investeerim isühingule, kellel 
on tegevusluba väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 
nim etatud teenuse osutam iseks. Fondi vara investeerim ist võib 
edasi anda ka välisriigis asutatud fondivalitsejale, krediidiasutusele 
või investeerim isühingule, kellel on vastavalt om a tegevusloale 
õigus osutada väärtpaberiportfelli valitsem ise teenust. Fondi vara 
investeerim ist ei või edasi anda Depositoorium ile ega sellisele 
kolm andale isikule, kelle puhul võib ilm neda huvide konflikt 
kolm anda isiku ja Fondivalitseja, Fondi või Osakuom anike vahel. 

8.4.3  Ülevaade Fondivalitseja poolt kolm andatele isikutele üle 
antud Fondi valitsem isega seotud tegevustest on toodud avaliku 
pakkum ise prospektis. 
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8.5 FONDIJUHI NIMETAMINE 

8.5.1  Fondivalitseja nim etab Fondile fondijuhi, kelle ülesandeks 
on koordineerida Fondi vara investeerim ist ja m uid Fondi 
valitsem isega seotud tegevusi ning jälgida, et Fondi valitsetaks 
vastavalt õigusaktides ja Tingim ustes sätestatule. 

8.5.2  Fondijuhil peavad olem a kõrgharidus või sellega 
võrdsustatud haridus, ülesannete täitm iseks vajalikud teadm ised ja 
kogem used ning laitm atu ärialane m aine ning om am a seaduses 
sätestatud töökogem ust kohustusliku pensionifondi juhtim iseks. 

8.5.3  Fondijuht vastutab Fondivalitseja ees om a kohustuste 
rikkum isega tekitatud kahju eest, kui tem a kohustuste rikkum ise 
tagajärjel tekitati kahju Fondile või Osakuom anikele 

8.6 FONDIVALITSEJA POOLT OSAKUTE OMANDAMISE JA 
TAGASIVÕ TMISE TING IMUSED JA KORD  

8.6.1  Fondivalitseja on kohustatud pidevalt om am a vähem alt 
1%  Fondi Osakutest, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 

8.6.2  Fondivalitseja teatab Finantsinspektsioonile Osakute 
om andam ise või tagasivõtm ise kavatsusest vähem alt küm m e 
päeva enne Osakute om andam ist või tagasivõtm ist. 

8.6.3  Osakute om andam ise või tagasivõtm ise tehingu 
toim um isest teatab Fondivalitseja Finantsinspektsioonile hiljem alt 
küm nendal päeval pärast tehingu toim um ist. 

8.7 FONDIVALITSEJA VASTUTUS 

8.7.1  Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuom anikele om a 
kohustuste rikkum isega tekitatud kahju eest. 

8.7.2  Fondivalitseja ülesannete edasiandm ine kolm andale 
isikule ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi 
valitsem isega. 

8.7.3  Fondivalitseja pankrotim enetluse 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. 
Fondivalitseja om andis olevad Fondi Osakud ei kuulu Fondivalitseja 
pankrotivara hulka. 

8.7.5  Fondivalitseja pankroti korral rahuldatakse 
Osakuom anike nõuded Fondivalitseja vastu esim eses järgus 
pärast pandiga tagatud nõudeid. 

8.8 KAHJU  HÜVITAMINE FONDIVALITSEJALE KUULUVATE 
OSAKUTE ARVELT 

8.8.1  Kui Finantsinspektsioon on tuvastanud õigusaktides või 
Tingim ustes sätestatud nõuete rikkum ise ning on alust arvata, et 
see rikkum ine on põhjustanud kahju Fondi Osakuom anikele, 
võetakse Fondivalitsejale kuuluvad Osakud tagasi ja kahju 
kannatanud Osakuom anikule lastakse välja uued Osakud. 

8.8.2  Kahju suuruse m ääram isel võetakse arvesse kogu 
tekitatud varaline kahju, sealhulgas saam ata jäänud tulu, võrreldes 
olukorraga, kui rikkum ist ei oleks toim unud ning rikkum isega 
seotud Fondi vara oleks investeeritud sarnaselt Fondi m uu varaga. 
Kahju suuruse m äärab Fondivalitseja Finantsinspektsiooni 
ettekirjutuse alusel. Teate Finantsinspektsiooni ettekirjutuse kohta 
avaldab Fondivalitseja om a veebilehel kolm e tööpäeva jooksul 
alates selle tegem isest. 

8.8.3  Tagasivõetud om aosakute arvel lastakse kahju 
kannatanud Osakuom anikule tekitatud kahju ulatuses välja selle 
pensionifondi osakuid, kuhu laekub või peaks laekum a 
Osakuom aniku kohustusliku kogum ispensioni m akse. Kui 
Osakuom anik on sõlm inud kohustusliku kogum ispensioni 
kindlustuslepingu või kui ta on surnud, lastakse välja selle 
pensionifondi osakuid, kuhu laekus tem a viim ane kohustusliku 
kogum ispensioni sissem akse. 

8.9 OSAKUOMANIKE KAITSE SKEEM 

8.9.1  Osakuom anikele Fondivalitseja poolt õigusaktides või 
Fondi Tingim ustes sätestatud nõuete rikkum isega tekitatud kahju, 
m ida Fondivalitseja ei ole hüvitanud, hüvitatakse Tagatisfondi 
seaduses sätestatud tingim ustel ja korras. 

8.9.2  Hüvitam isotsuse võtab vastu Finantsinspektsioon. 
Osakuom anikule ei hüvitata kahju seaduses sätestatud juhtudel, 
eelkõige, kui Osakuom anik oli kahju tekkim ise perioodil: 
8.9.2.1  Fondivalitseja juhatuse või nõukogu liige või audiitor; 
8.9.2.2 Depositoorium i juhatuse või nõukogu liige; 
8.9.2.3 Fondi fondijuht; 
8.9.2.4 Fondivalitseja em aettevõtja juhatuse või nõukogu liige; 
8.9.2.5 eelnim etatud isikute abikaasa või faktiline abikaasa. 

8.9.3  Osakuom aniku kahju kuni 10 000 eurot hüvitatakse täies 
ulatuses. Kahjusum m a, m is ületab 10 000 eurot iga 
Osakuom aniku konkreetse kahjujuhtum i kohta hüvitatakse 90%  
ulatuses. 

8.9.4  Määratud hüvitissum m a eest om andatakse 
Osakuom anikule ilm a väljalasketasuta m aksim aalne arv selle 
pensionifondi osakuid, kuhu Osakuom anik teeb hüvitam ise ajal 
kohustusliku kogum ispensioni sissem akseid.  

8.10 PENSIONIKAITSE OSAFONDI OSAMAKSETE TEGEMISE 
TIN GIMUSED JA KORD 

8.10.1  Fondivalitseja teeb om a arvel osam akseid pensionikaitse 
osafondi Tagatisfondi seaduses sätestatud tingim ustel ja korras. 

8.10.2  Ühekordse osam akse tasub Fondivalitseja 1 kuu jooksul 
alates Tingim uste registreerim ist. Ühekordse osam akse suurus 
Fondi kohta on 15 000 krooni. 

8.10.3  Kvartaliosam akseid tasub Fondivalitseja regulaarselt iga 
kvartali teise kuu 15. kuupäevaks. 

8.10.4  Kvartaliosam akse arvutatakse lähtudes kõigi 
Fondivalitseja poolt valitsetavate pensionifondide vara 
puhasväärtusest osam akse tasum isele eelneva kvartali viim ase 
päeva seisuga. Osam akse suurus saadakse kõigi Fondivalitseja 
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poolt valitsetavate pensionifondide vara puhasväärtuse sum m a 
korrutam ise teel osam akse m ääraga. 

8.10.5  Osam akse m äära kehtestab Tagatisfondi nõukogu. 
Osam akse m äär on kuni 0,1% . Kui pensionikaitse osafondi vara 
väärtus on suurem  kui 1 000 000 eurot, on kvartaliosam akse 
m ääraks kuni 0.025% . 

8.10.6  Kvartaliosam aksete tasum ine peatatakse juhul, kui 
pensionikaitse osafondi väärtus on suurem  kui 1 000 000 eurot ja 
1%  kõikide Eesti Vabariigis registreeritud pensionifondide vara 
puhasväärtusest ning Tagatisfondi seaduse §86 lõike 2 punktis 1 
nim etatud laenud ning sam a lõike punkti 2 kohaselt osafondi 
kohustuste täitm iseks teistelt osafondidelt saadud raha koos 
arvestatud intressiga on täielikult tagastatud. 

9 D EPO SITO O R IU M  

9.1 DEPOSITOORIUMI TEGEVUSE ALUSED 

9.1.1  Depositoorium i tegevus depooteenuste osutam isel on 
m ääratud Depositoorium i põhikirjaga, depoolepinguga, 
Tingim ustega ja õigusaktidega. 

9.1.2  Depositoorium ile on Eesti Panga poolt väljastatud 
krediidiasutuse tegevusluba. 

9.2 DEPOSITOORIUMI ÜLESANDED 

9.2.1  Depositoorium  täidab järgm isi ülesandeid: 
9.2.1.1  hoiab Fondi raha, väärtpabereid ja m uud likviidset vara 
vastavalt depoolepingule; 
9.2.1.2 teostab Fondi varaga arveldusi ja tehinguid ning peab 
selle kohta arvestust; 
9.2.1.3 hoolitseb, et Osakute väljalase, tagasivõtm ine, 
tühistam ine, hüvitam ine ja vahetam ine toim uks vastavalt 
õigusaktides ja Fondi tingim ustes ettenähtud nõuetele; 
9.2.1.4 hoolitseb, et Fondi vara ja Osaku puhasväärtust 
arvutataks vastavalt õigusaktidele ning Fondi tingim ustele; 
9.2.1.5 jälgib, et väljam akseid Fondist tehtaks vastavalt 
õigusaktidele ning Fondi tingim ustele; 
9.2.1.6 täidab Fondivalitseja korraldusi niivõrd, kuivõrd need ei 
ole Depositoorium ile teadaolevalt vastuolus õigusaktide, 
Tingim uste või depoolepinguga; 
9.2.1.7 hoolitseb, et kõik ülekanded (arveldused) Fondi vara 
võõrandam isel ja Fondile vara om andam isel teostatakse täies 
ulatuses ja selleks õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul, selle 
puudum isel aga ülekandeks tavapäraselt vajaliku tähtaja jooksul; 
9.2.1.8 korraldab Fondi Osakute tagasivõtm ist pensionilepingu 
sõlm im iseks; 
9.2.1.9 korraldab koos Registripidajaga Fondi Osakute 
vahetam ist; 
9.2.1.10 korraldab koos Registripidaja ja kindlustusandjaga 
pensionilepingu sõlm im ist; 
9.2.1.11 täidab m uid õigusaktidest või lepingutest tulenevaid 
ülesandeid. 

9.2.2  Punkti 9.2.1 alapunktides sätestatud ülesannete 

täitm iseks jälgib Depositoorium , et Fondivalitseja asjakohased 
protseduurid ning Fondivalitseja sõlm itud lepingud oleksid 

kooskõlas seaduse ja Tingim ustega. Depositoorium  teostab 
perioodiliselt kontrolli, et tuvastada, kas Fondivalitseja tegevus on 
kooskõlas seaduse ja tingim ustega või Fondivalitseja kehtestatud 
protseduuridega. 

9.2.3  Depositoorium  tegutseb om a ülesandeid ja kohustusi 
täites ning om a õigusi teostades Fondivalitsejast sõltum atult ja 
Osakuom anike huvides. 

9.2.4  Tehinguid Fondi varaga teeb Fondivalitseja üksnes 
Depositoorium i vahendusel või Depositoorium i eelneval nõusolekul 
depoolepingus ettenähtud korras. 

9.2.5  Raha Osakute väljalaskest ja Fondi vara võõrandam isest, 
sam uti dividendid, intressid ja m uud rahalised vahendid laekuvad 
Depositoorium i poolt avatud Fondi arvelduskontole või -kontodele. 

9.2.6  Väljam akseid Fondi arvelduskontolt teeb Depositoorium  
ainult Fondivalitseja korraldusel vastavalt õigusaktidele, 
depoolepingule või Tingim ustele. 

9.2.7  Depositoorium  hoiab Fondi vara, sealhulgas 
Depositoorium is või krediidiasutuses arvelduskontol hoitavast 
rahast tulenevaid nõudeid, eraldi om a varast ja peab Fondi vara 
kohta eraldi arvestust. Depositoorium  võib hoida Fondi vara om a 
nim el, kui selleks on Fondivalitseja nõusolek ja on tagatud Fondi 
vara kohta eraldi arvestuse pidam ine. 

9.2.8  Õ igusaktides ja/või depoolepingus sätestatud juhtudel ja 
korras läheb Fondi valitsem iseõigus Fondivalitsejalt üle 
Depositoorium ile. Depositoorium il on sellisel juhul kõik 
Fondivalitseja õigused ja kohustused. 

9.3 DEPOSITOORIUMI Õ IGUSED JA KOHUSTUSED 

9.3.1  Depositoorium il on õigus ja kohustus esitada om a nim el 
Osakuom anike nõuded Fondivalitseja vastu, kui nende nõuete 
esitam ine on otstarbekas. Depositoorium  ei ole kohustatud 
esitam a nim etatud nõudeid, kui Osakuom anikud on nõuded juba 
esitanud. 

9.3.2  Depositoorium il on õigus ja kohustus esitada om a nim el 
vastuväide või vara aresti alt vabastam ise taotlus, kui Fondi varast 
teostatakse sundtäitm ist või vara on arestitud nõude katteks, m ille 
eest Fondi varaga ei vastutata. 

9.3.3  Kui Fondivalitseja tegevus Depositoorium ile 
teadaolevatel andm etel on oluliselt vastuolus õigusaktide, 
Tingim uste või depoolepinguga, teavitab Depositoorium  sellest 
viivitam ata Finantsinspektsiooni ja Fondivalitseja nõukogu. 

9.3.4  Depositoorium il on õigus saada Tingim ustes ja 
depoolepingus sätestatud tingim ustel ja korras depootasu ja 
hüvitisi depooteenuste osutam isel tehtud kulutuste eest. 

9.4 DEPOSITOORIUMI ÜLESANNETE EDASIANDMINE 

9.4.1  Depositoorium il on õigus vastavalt depoolepingus 
ettenähtud korrale sõlm ida Fondi vara hoidm iseks, sellega 
arvelduste tegem iseks ja m uude Depositoorium i ülesannete 
edasiandm iseks lepinguid kolm andate isikutega. 
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9.4.2  Depositoorium  valib Fondi vara või väärtpabereid hoidva 
kolm anda isiku vajaliku hoolsusega, et tagada selle kolm anda isiku 
usaldusväärsus. Depositoorium  kontrollib enne ülesannete 
edasiandm ist ning ka edaspidi, kas kolm anda isiku 
organisatsioonilise ja tehnilise korralduse tase ning finantsseisund 
on küllaldased tem a lepingujärgsete kohustuste täitm iseks. 

9.4.3  N im etatud lepingute sõlm im ine ei vabasta 
Depositoorium i vastutusest õigusaktides ja depoolepingus 
ettenähtud kohustuste täitm ise eest. 

9.5 DEPOSITOORIUMI VASTUTUS 

9.5.1  Om a kohustuste m ittetäitm ise eest vastutab 
Depositoorium  vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja 
depoolepingule. 

9.5.2  Depositoorium i ülesannete edasiandm isel kolm andale 
isikule vastutab Depositoorium  Tingim uste punktis 9.4.2 
sätestatud kohustuse rikkum ise eest. 

9.5.3  Fondi vara ei kuulu Depositoorium i pankrotivara hulka ja 
selle arvel ei saa rahuldada Depositoorium i võlausaldajate 
nõudeid. 

10  FO N D I ARVELT M AK STAVAD  TASU D  JA  
H ÜVITATAVAD  K ULUD  

10.1 ÜLDREEGLID 

10.1.1  Fondi arvelt m akstakse järgm ised tasud ning hüvitatakse 
järgm ised kulud: 
10.1.1.1 Valitsem istasu – tasu Fondivalitsejale Fondi valitsem ise 
eest; 
10.1.1.2 Tehingukulud – Fondi arvel tehtavate tehingutega 
vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud; 
10.1.1.3 Laenukulud – Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu 
võtm isega seotud kulud. 

10.1.2 Kõik m uud Fondi valitsem isega seotud tasud ja kulud, 
kaasa arvatud depootasu, registritasu ja osam aksed 
pensionikaitse osafondi tasutakse Fondivalitseja arvel. 

10.1.3  Kalendriaasta jooksul Fondi arvelt m akstavad 
valitsem istasu, tehingukulud ja laenukulud kokku ei või ületada 5%  
Fondi aktivate aasta keskm isest turuväärtusest, kui õigusaktides 
ei ole sätestatud väiksem at m äära. 

10.1.4  Kui Tingim ustest või õigusaktidest ei tulene teisiti, siis 
arvestatakse Tingim ustes sätestatud tasud 365-päevase aasta 
baasil. 

10.1.5  Kui Tingim ustest ei tulene teisiti, siis on valitsem is- ja 
depootasu ning Fondi valitsem isega seotud m uude kulude 
arvestusperioodiks kalendrikuu. 

10.2 VALITSEMISTASU  

10.2.1  Fondi arvelt m akstakse Fondivalitsejale valitsem istasu, 
m ille suurus on 1,5%  aastas Fondi aktivate igapäevasest 

turuväärtusest. Valitsem istasu m äära vähendatakse sõltuvalt Fondi 
aktivate turuväärtusest järgm iselt: 
10.2.1.1 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 100 000 001 
eurot kuni 200 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 1,35%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.2 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 200 000 001 
eurot kuni 300 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 1,215%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.3 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 300 000 001 
eurot kuni 400 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 1,093%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.4 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 400 000 001 
eurot kuni 500 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 0,984%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.5 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 500 000 001 
eurot kuni 600 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 0,885%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.6 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 600 000 001 
eurot kuni 700 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 0,797%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.7 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 700 000 001 
eurot kuni 800 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 0,717%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.8 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 800 000 001 
eurot kuni 900 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 0,645%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.9 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 900 000 001 
eurot kuni 1 000 000 000 eurot, rakendatakse valitsem istasu 
m äära 0,581%  Fondi aktivate igapäevasest turuväärtusest; 
10.2.1.10 Fondi aktivate turuväärtusele vahem ikus 
1 000 000 001 eurot kuni 1 100 000 000 eurot, rakendatakse 
valitsem istasu m äära 0,523%  Fondi aktivate igapäevasest 
turuväärtusest; 
10.2.1.11 Fondi aktivate turuväärtusele, m is ületab 1,1 m iljardit 
eurot, rakendatakse valitsem istasu m äära 0,5%  Fondi aktivate 
igapäevasest turuväärtusest. 

10.2.2  Valitsem istasu kajastatakse igapäevaselt Fondi 
kohustusena ning arvestusperioodi jooksul kogunenud 
valitsem istasu m akstakse Fondivalitsejale välja üks kord kuus 
hiljem alt vastavale arvestusperioodile järgneva kuu viiendaks 
pangapäevaks. 

10.3 FONDI VALITSEMISEGA SEOTUD MUUD KULUD 

10.3.1  Lisaks valitsem istasule tasub Fondivalitseja Fondi arvelt: 
10.3.1.1 Fondi varaga tehingute tegem ise kulud nagu 
tehingutasud, m aakleritasud, väärtpaberite ja raha ülekandetasud, 
m ärkim istasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud; ning 
10.3.1.2 Fondivalitseja poolt Fondi arvel laenu võtm isega seotud 
kulud. 

10.3.2  Fondivalitseja tasub om a arvelt Depositoorium ile igakuist 
Fondi depootasu, m ille suurus on 0,12%  aastas Fondi aktivate 
igapäevasest turuväärtusest, kuid m itte väiksem  kui 3 000 EEK 
kalendrikuus. Depootasule lisandub käibem aks. Depootasu täpne 
suurus m ääratakse Fondivalitseja ja Depositoorium i kokkuleppega 
ning see avalikustatakse Fondi Osakute avaliku pakkum ise 
prospektis. 
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10.3.3  Lisaks depootasule tasub Fondivalitseja om a arvelt kõik 
Fondi vara valitsem isega seotud m uud kulud, m illedeks on: 
10.3.3.1 Registritasu; 
10.3.3.2 osam aksed pensionikaitse osafondi; 
10.3.3.3 Fondi varasse kuuluvate väärtpaberite hoidm iseks avatud 
kontode hooldustasud; 
10.3.3.4 Fondi auditeerim isega seotud kulud; 
10.3.3.5 Fondi tutvustava või Fondi tegevust puudutava teabe 
avaldam ise ja levitam isega seotud kulud. 

10.3.4 Fondi likvideerim ise korral võib Fondi arvelt katta Fondi 
likvideerim ise kulusid kuni 2%  ulatuses Fondi vara puhasväärtusest 
Fondi likvideerim ise otsuse vastuvõtm ise päeval. 

11 FO N D I TULU  K ASUTAM IN E 

11.1 OSAKUOMANIKU TULU  

11.1.1  Fondi vara investeerim isel teenitud tulu ei m aksta 
Osakuom anikele välja, vaid see reinvesteeritakse. Selliselt 
saavutatud Fondi vara väärtuse kasv või kahanem ine kajastub 
Fondi vara puhasväärtuse vastavas kasvus või kahanem ises ning 
selle kaudu ka Osaku puhasväärtuse kasvus või kahanem ises. 

11.1.2  Osakuom anikule kuuluvate Osakute tagasivõtm isel 
Fondist väljam akstud Osakute tagasim üügisum m a(de) ja nende 
Osakute väljalaskm isel tasutud investeeringusum m a(de) vahe 
m oodustab Osakuom aniku kasum i või kahjum i investeeringu 
tegem isest Fondi. 

11.2 TULU MAKSUSTAMINE 

11.2.1  Vastavalt Tingim uste kinnitam ise hetkel kehtivale 
tulum aksuseadusele, m aksustatakse Fondist Osakuom aniku 
pärijale ja kohustusliku kogum ispensioni kindlustuslepingu alusel 
soodustatud isikule tehtavad väljam aksed tulum aksuga seaduses 
sätestatud m ääras. 

11.2.2  Ülevaade Fondist teenitud tulu m aksustam isest on 
toodud Osakute avaliku pakkum ise prospektis. 

12 FO N D I R AAM ATU PID AM IN E JA  AR U AN D LUS 

12.1 FONDI RAAMATUPIDAMINE 

12.1.1  Fondi raam atupidam ist korraldab Fondivalitseja. Fondi 
raam atupidam ist peab Fondivalitseja lahus enda 
raam atupidam isest ja teiste tem a poolt valitsetavate 
investeerim isfondide raam atupidam isest. 

12.1.2  Fondivalitseja ja fondi raam atupidam ist ja aruandlust 
korraldatakse, lähtudes raam atupidam ise seadusest, 
investeerim isfondide seadusest, m uudest õigusaktidest ning 
Fondivalitseja raam atupidam ise sise-eeskirjast. 

12.1.3  Fondi m ajandusaastaks on Fondivalitseja m ajandusaasta. 
Fondi m ajandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsem bril. 

12.1.4  Fondivalitseja koostab Fondi kohta Fondi aasta- ja 
poolaastaaruande. Fondi aastaaruanne koostatakse lõppenud 

m ajandusaasta kohta ning poolaastaaruanne iga m ajandusaasta 
kuue esim ese kuu kohta. 

12.1.5  Fondi aasta- ja poolaastaaruande kinnitab Fondivalitseja 
juhatus. Aruannetele kirjutavad alla kõik Fondivalitseja juhatuse 
liikm ed. 

12.1.6  Enne Fondi aastaaruande kinnitam ist kontrollib seda 
Fondi audiitor. Audiitor peab m uu hulgas kontrollim a Fondi 
tegevuse vastavust seaduses ja Fondi tingim ustes ettenähtud 
nõuetele. 

12.1.7  Fondi audiitorkontrollile kohaldatakse 
investeerim isfondide seaduses, raam atupidam ise seaduses, 
äriseadustikus ja m uudes õigusaktides audiitorkontrolli kohta 
sätestatut. 

12.2 FONDI PUUDUTAV TEAVE  

12.2.1  Fondivalitseja avaldab õigusaktides ning Tingim ustes 
sätestatud andm eid ja teeb Tingim ustes sätestatud dokum endid 
kättesaadavaks Fondivalitseja asukohas ning Fondivalitseja 
veebilehel. 

12.2.2  Fondi asukohas on igal isikul igal pangapäeval õigus 
tutvuda järgm iste dokum entidega ja andm etega: 
12.2.2.1 Tingim used; 
12.2.2.2 Fondi viim ane aasta- või poolaastaaruanne; 
12.2.2.3 avaliku pakkum ise prospekt ja lihtsustatud prospekt; 
12.2.2.4 Fondivalitseja nim i ja kontaktandm ed; 
12.2.2.5 Fondivalitseja juhatuse ja nõukogu liikm ete nim ekiri; 
12.2.2.6 Fondijuhi nim i; 
12.2.2.7 Depositoorium i nim i ja kontaktandm ed; 
12.2.2.8 Valitsetavate investeerim isfondide vara puhasväärtuse 
m ääram ise kord; 
12.2.2.9 andm ed kehtivate valitsem is- ja depootasu m äärade 
kohta; 
12.2.2.10 andm ed Fondivalitseja osaluse suuruse kohta Fondis. 

12.2.3  Fondi vara puhasväärtus, Osaku puhasväärtus ning 
Osaku väljalaske- ja tagasivõtm ishind avaldatakse Fondivalitseja 
veebilehel vähem alt üks kord kuus, kuid m itte harvem  kui igal 
pangapäevaks oleval Osakute väljalaske ja/või tagasivõtm ise 
päeval. 

12.2.4 Asjaolud, m is oluliselt m õjutavad Fondi tegevust või 
finantsseisundit või Osakute puhasväärtuse kujunem ist, aga 
sam uti m uu Fondi puudutav oluline inform atsioon avalikustatakse 
Fondivalitseja veebilehel. 

12.2.5  Trükiajakirjanduses avaldab Fondivalitseja Fondi 
puudutavat teavet üksnes Tingim ustes või õigusaktides 
sõnaselgelt sätestatud juhtudel. Väljaanne, m illes vastavat teavet 
avaldatakse on sätestatud avaliku pakkum ise prospektis. 
Trükiajakirjanduses avaldatav teave avaldatakse sam aaegselt ka 
Fondivalitseja veebilehel. 

12.2.6  H iljem alt neli kuud pärast Fondi m ajandusaasta lõppu ja 
kaks kuud pärast poolaasta lõppu pannakse Fondivalitseja 
juhatuse poolt kinnitatud aruanded välja tutvum iseks Fondi 
asukohas. 
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12.2.7  Osakuom aniku nõudm isel väljastatakse talle 
Fondivalitseja kulul Fondi aasta- ja/või poolaastaaruanded ning 
võim aldatakse Tingim ustest ja avaliku pakkum ise prospektist ning 
lihtsustatud prospektist tasuta ärakirja tegem ine. 

12.3 OSAKUOMANIKE ISIKUANDMETE TÖ Ö TLEMISE PÕ HIMÕ TTED 

12.3.1 Fondivalitseja töötleb Fondi valitsem ise raam es või 
m istahes m uul viisil Fondivalitsejale avaldatud Osakuom aniku 
isikuandm eid järgm istel eesm ärkidel:  
12.3.1.1 isiklikke andm eid (Osakuom aniku nim i, isikukood, 
sünniaeg, isikut tõendava dokum endi andm ed jne) peam iselt 
Osakuom aniku identifitseerim iseks; 
12.3.1.2 kontaktandm eid (telefoninum ber, aadress, e-posti 
aadress jne) peam iselt Osakuom anikule inform atsiooni ja 
finantsteenuste pakkum iste edastam iseks; 
12.3.1.3 andm eid Osakuom aniku asjatundlikkuse kohta (haridus, 
investeerim isvaldkonnaga seotud teadm ised, 
investeerim iskogem us jne) peam iselt Fondi Osakuom anikule 
sobivuse ja asjakohasuse hindam iseks; 
12.3.1.4 andm eid Osakuom aniku finantsilise võim ekuse kohta 
(sissetulek, vara, kohustused, varasem  m aksekäitum ine jne) 
peam iselt Osakuom aniku m aksevõim e tuvastam iseks ja isikule 
sobivate finantsteenuste pakkum iseks; 
12.3.1.5  andm eid Osakuom aniku eelistuste kohta 
riskitaluvuse, riskiprofiili ja investeeringu eesm ärgiga seoses, 
eelkõige investeerim iseesm ärkide m ääram iseks. 
12.3.1.6 andm eid Osakuom aniku vara päritolu (andm ed tööandja, 
tehingupartnerite ja äritegevuse kohta jne) peam iselt rahapesu ja 
terrorism i rahastam ise tõkestam iseks. 

12.3.2 Punkti 12.3.1 alapunktides on toodud iga 
andm ekategooria töötlem ise peam ine eesm ärk. Mõistlikul 
vajadusel võib Fondivalitseja konkreetsesse andm ekategooriasse 
kuuluvaid andm eid töödelda ka m uudel punkti 12.3.1 alapunktides 
nim etatud eesm ärkidel. 

12.3.3 Fondivalitseja töötleb Osakuom aniku isikuandm eid ka 
kliendigruppide, toodete ja teenuste turuosade ja m uude 
finantsnäitajate statistiliste uuringute ning analüüside teostam ise 
ning aruandluse ja riskide juhtim ise eesm ärgil.  

12.3.4 Fondivalitseja võib kasutada Osakuom aniku isikuandm eid 
Osakuom anikule Fondivalitseja, Fondivalitsejaga sam asse 
konsolideerim isgruppi kuuluva juriidilise isiku või vajadusel ka m uu 
lepingupartneri toote või teenuse pakkum iseks ja reklaam im iseks. 
Osakuom anikul on igal ajal õigus keelduda reklaam ist ja 
pakkum istest, sh. on Osakuom anikul õigus loobuda reklaam ist ja 
pakkum istest enne nende saam ist. Selleks tuleb Fondivalitsejale 
esitada vastavasisuline sooviavaldus, m ida saab teha 
Depositoorium i pangakontorites või internetipangateenuse kaudu. 

12.3.5 Osakuom anik annab Fondivalitsejale nõusoleku edastada 
Osakuom aniku andm eid, sh isikuandm eid ja pangasaladusena 
käsitletavaid andm eid: 
12.3.5.1 Fondivalitsejaga sam asse konsolideerim isgruppi 
kuuluvatele juriidilistele isikutele eesm ärgiga: 
(a) pakkuda Osakuom anikule kõiki Fondivalitseja ja Fondivalitsejaga 
sam asse konsolideerim isgruppi kuuluvate juriidiliste isikute poolt 
osutatavaid teenuseid ning hinnata Osakuom aniku 

krediidivõim elisust kasutades efektiivselt kogutud isikuandm eid ja 
finantsinform atsiooni; 
(b) rakendada rahapesu ja terrorism i rahastam ise tõkestam iseks 
vajalikke m eetm eid ja selgitada tehingutes kasutatava vara 
seaduslikku päritolu.  
12.3.5.2 finantsteenuste osutam isega seotud isikutele ja 
organisatsioonidele (nt tõlke-, side-, trüki ja postiteenuse osutajad, 
rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid, kindlustusandjad, notarid 
jne); 
12.3.5.3 andm ekogudesse, m illesse Fondivalitseja edastab 
andm eid seaduse või lepingu alusel; 
12.3.5.4 m uudele kolm andatele isikutele seoses Fondivalitseja 
vajadusega kaitsta om a seaduslikke õigusi (nt isikutele, kes 
osutavad Fondivalitsejale lepingu alusel võlgade sissenõudm ise 
teenust).  

12.3.6 Fondivalitseja võib täiendada om a andm ebaase avalikest 
registritest või riigi või kohaliku om avalitsuse andm ekogudest 
saadavate andm etega, kui andm ete edastam ine või neile 
juurdepääsu võim aldam ine on seadusega kooskõlas. Sam al 
eesm ärgil annab Osakuom anik Fondivalitsejale õiguse küsida 
Osakuom aniku kohta täiendavat inform atsiooni Fondivalitsejaga 
sam asse konsolideerim isgruppi kuuluvatelt juriidilistel isikutelt. 

12.3.7 Osakuom aniku õigused isikuandm ete töötlem isel. 
12.3.7.1 Osakuom anikul on igal ajal õigus pääseda ligi om a 
andm etele, sam uti on Osakuom anikul igal ajal õigus nõuda 
paranduste tegem ist om a andm etes, kui andm ed on m uutunud või 
m uul põhjusel ebatäpsed.  
12.3.7.2 Osakuom anikul on õigus nõuda Fondivalitsejalt 
Osakuom aniku isikuandm ete töötlem ise lõpetam ist, kui seadusest 
ei tulene teisiti. 
12.3.7.3 Fondivalitseja on teavitanud Osakuom anikku sellest, et 
Fondivalitseja poolt isikuandm eid töötlem a volitatud isikud 
(volitatud töötlejad), nende aadressid ja m uud kontaktandm ed on 
avaldatud Fondivalitseja koduleheküljel. 

13 LÕ PPSÄTTED  

13.1 FONDI VALITSEMISE ÜLEANDMINE 

13.1.1  Finantsinspektsiooni loal võib Fondivalitseja anda Fondi 
valitsem ise kokkuleppel teise fondivalitsejaga tem ale üle. Fondi 
valitsem ise üleandm ise ja vastava lepingu sõlm im ise otsustab 
Fondivalitseja nõukogu. 

13.1.2  Fondivalitseja avalikustab teate Fondi valitsem ise 
üleandm ise kohta avaliku pakkum ise prospektis sätestatud 
ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. Fondi valitsem isega seotud 
õigused ja kohustused lähevad uuele fondivalitsejale üle Fondi 
valitsem ise üleandm ise lepingus ettenähtud ajal, kuid m itte varem  
kui ühe kuu m öödum isel eelnim etatud teate avaldam isest. 

13.1.3  Kui Fondivalitseja õigus fondi valitseda lõpeb m uul kui 
Tingim uste punktis 13.1.1 sätestatud alusel, läheb Fondi 
valitsem ine üle Depositoorium ile. Depositoorium  peab kolm e kuu 
jooksul pärast talle Fondi valitsem ise õiguse ülem inekut Fondi 
valitsem ise üle andm a uuele fondivalitsejale. Depositoorium  
avalikustab teate uuele fondivalitsejale Fondi valitsem ise 
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üleandm ise kohta avaliku pakkum ise prospektis sätestatud 
ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. 

13.1.4  Kui Fondi üleandm ine Tingim uste punkti 13.1.3 järgi ei 
olnud võim alik, peab Depositoorium  Fondi seaduses ja 
Tingim ustes sätestatud korras likvideerim a. 

13.2 FONDI ÜMBERKUJUNDAMINE; FONDI ÜHINEMINE JA 
JAGUNEMIN E 

13.2.1  Fondi ei või üm ber kujundada. 

13.2.2  Fondi jagunem ine ei ole lubatud. 

13.2.3  Fondi võib ühendada üksnes teise kohustusliku 
pensionifondiga tingim usel, et sellel teisel pensionifondil on 
Fondiga sarnane investeerim ispoliitika, arvestades 
investeerim isfondide seaduse §-s 76 sätestatut. 

13.2.4  Ühinem isotsuse teeb Fondivalitseja nõukogu. Fondi 
ühinem iseks teise kohustusliku pensionifondiga taotleb 
Fondivalitseja Finantsinspektsioonilt vastava loa. Fondivalitseja 
avalikustab Fondi ühinem ise ning vajaduse korral Fondi valitsem ise 
üleandm ise ja Tingim uste m uudatuste registreerim ise avaliku 
pakkum ise prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja 
veebilehel. 

13.3 FONDI LIKVIDEERIMINE 

13.3.1  Fondi likvideerim ise võib otsustada üksnes juhul, kui 
Fondi valitsem ise üleandm ine ei ole olnud võim alik. Fondi 
likvideerim ise otsustab Fondivalitseja nõukogu või Tingim uste 
punktis 13.1.4 sätestatud juhul Depositoorium . 

13.3.2  Fondi likvideerib Fondivalitseja või Tingim uste punktis 
13.1.4 sätestatud juhul Depositoorium . 

13.3.3  Fondi likvideerim iseks taotleb likvideerija 
Finantsinspektsioonilt sellekohase loa. Viivitam ata pärast 
likvideerim isloa andm ise otsusest teadasaam ist avaldatakse teade 
Fondi likvideerim ise kohta avaliku pakkum ise prospektis 
sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. 

13.3.4  Likvideerim ism enetlus algab likvideerim isteate 
avaldam isele järgnevast päevast ning lõppeb likvideerim isaruande 
esitam isega. Likvideerim ine tuleb lõpule viia kuue kuu jooksul, 
arvates likvideerim isteate avaldam isest. Finantsinspektsiooni loal 
võib nim etatud tähtaega pikendada, kuid pikendam ise tulem usena 
ei või likvideerim ise tähtaeg ületada 18 kuud. 

13.3.5  Fondi likvideerim isel võõrandab likvideerija võim alikult 
kiiresti ning Osakuom anike huvisid järgides Fondi vara, nõuab 
sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded, 
sealhulgas täidab Tingim ustes ettenähtud kohustused 
Fondivalitseja ja Depositoorium i ees. Fondi likvideerim ise käigus 

võib Fondi arvel teha üksnes tehinguid, m is on vajalikud Fondi 
likvideerim iseks. 

13.3.6  Likvideerim isel vara võõrandam isest saadud vahendeid 
on kuni Tingim uste punktis 13.3.5 sätestatud kohustuste 
täitm iseni õigus paigutada investeerim isfondide seaduse §-s 252 
lg. 1 nim etatud varaklassidesse, m ille em itendi või krediidiasutuse 
investeerim isjärgu krediidireiting on vähem alt Baa 1 (Moody’s) või 
selle ekvivalent. Tehinguid tuletisinstrum entidega võib teha üksnes 
Fondi vara väärtuse kõikum istest tulenevate riskide 
m aandam iseks. 

13.3.7  Pärast Tingim uste punktis 13.3.5 nim etatud kõigi 
toim ingute tegem ist kinnitab likvideerija Fondi lõppbilansi ja vara 
jaotam ise kava. Teade jaotam isele kuuluva vara jaotam ise kohta 
avaldatakse avaliku pakkum ise prospektis sätestatud ajalehes ja 
Fondivalitseja veebilehel. 

13.3.8  Fondi likvideerim isel om andab iga Osakuom anik 
jaotam isele kuuluva raha eest tem a osale vastava arvu tem a poolt 
valitud või valiku tegem ata jätm ise korral Registripidaja 
kogum ispensionide seaduse §-i 37 alusel kindlaks m ääratud või 
loositud uue pensionifondi osakuid. 

13.3.9 Uue pensionifondi valib Osakuom anik vastava 
avaldusega kahe kuu jooksul pärast likvideerim isteate avaldam ist, 
kui Finantsinspektsioon ei ole m ääranud pikem at tähtaega. 

13.3.10 Depositoorium  kannab viivitam ata pärast Tingim uste 
punktis 13.3.5 sätestatud kõigi toim ingute teostam ist 
Osakuom anike vahel jaotam isele kuuluva raha üle Registripidaja 
kontole Eesti Pangas. Esim esel võim alusel, kuid hiljem alt järgm isel 
tööpäeval pärast eelnim etatud sum m a laekum ist Registripidaja 
kontole, teostab Registripidaja sam aaegselt uue pensionifondi 
osakute väljalaske ja Fondi Osakute kustutam ise. 

13.4 TINGIMUSTE MUUTMINE 

13.4.1  Tingim uste m uutm ise otsustab Fondivalitseja nõukogu 
om a äranägem isel, sealhulgas võidakse m uuta ka olulisi tingim usi, 
m is puudutavad näiteks Fondi investeerim ispiiranguid või Fondiga 
seotud tasusid. 

13.4.2  Tingim uste m uudatused registreeritakse 
Finantsinspektsioonis. Pärast m uudatuste registreerim ist, avaldab 
Fondivalitseja teate Tingim uste m uutm ise kohta avaliku pakkum ise 
prospektis sätestatud ajalehes ja Fondivalitseja veebilehel. 
Tingim uste m uudetud tekst on kättesaadav Fondivalitseja 
asukohas ja Fondivalitseja veebilehel. 

13.4.3  Tingim uste m uudatused jõustuvad Tingim uste punktis 
13.4.2 sätestatud teate avaldam isele järgneva kalendriaasta 1. 
jaanuarist, kuid m itte enne 200 kalendripäeva m öödum ist 
nim etatud teate avaldam isest. 
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LISA  N R. 1 
SEB  PR O G RESSIIVSE PEN SIO N IFO N D I TIN G IM U STELE 
1. Tuletisväärtpaberite alusvarana aktsepteeritavad väärtpaberiindeksid 

Indeksi nim etus Selg itus Börs 

Dow  Jones Industrial Average USA 30 suurfirm a aktsiaindeks CBT 

Nasdaq 100 USA tehnoloogiabörsi N asdaq aktsiaindeks CME 

N ikkei Stock Average Jaapani firm ade aktsiaindeks CME 

Russell 2000 USA 2000 firm a aktsiaindeks CME 

SjaP500 USA 500 suurfirm a aktsiaindeks CME 

DAX XETRA Saksa suurfirm ade börsiindeks Eurex 

FOX Stockholm i börsi aktsiaindeks Eurex 

SMI Shveitsi börsi aktsiaindeks Eurex 

HEX25 Helsingi börsi 25 suurfirm a aktsiaindeks HEX 

BUX Budapesti börsi aktsiaindeks Budapest 

W IG20 Varssavi börsi aktsiaindeks W arsaw  

UK FTSE 100 Index Suurbritannia 100 suurfirm a aktsiaindeks LIFFE 

UK FTSE Eurotop 100 Index Euroopa 100 suurfirm a aktsiaindeks LIFFE 

UK FTSE Eurotop 300 Index Euroopa 300 suurfirm a aktsiaindeks LIFFE 

DJ STOXX 50 Euroopa 50 suurfirm a aktsiaindeks Eurex 

DJ Euro STOXX 50 Eurotsooni 50 suurfirm a aktsiaindeks Eurex 

DJ Euro STOXX Energy Eurotsooni suurim ate energiafirm ade aktsiaindeks Eurex 

DJ Euro STOXX Technology Eurotsooni suurim ate tehnoloogiafirm ade aktsiaindeks Eurex 

CTX Austria börsi arvutatud Tshehhi firm ade aktsiaindeks Austrian Futures and 
Options Exchange 

HTX Austria börsi arvutatud Ungari firm ade aktsiaindeks Austrian Futures and 
Options Exchange 

PTX Austria börsi arvutatud Poola firm ade aktsiaindeks Austrian Futures and 
Options Exchange 

RTX Austria börsi arvutatud Vene firm ade aktsiaindeks Austrian Futures and 
Options Exchange 

RDX Austria börsi arvutatud Vene firm ade aktsiate  
hoidm istunnistuste indeks 

Austrian Futures and 
Options Exchange 

DJ i-Traxx Ettevõtete krediidiriski indeksid  

MSCI Euro Index Eurovõlakirjade indeks  

DJ iBoxx Võlakirjade indeksid  

 

2. Tuletisväärtpaberite alusvarana aktsepteeritavad intressim äärad 

Intressim äära nim etus Selg itus Börs 

3M Euribor Euroopa rahaturgude 3-kuuline euro intress Eurex 

Euro Schatz 2 year Saksa riigi 2-aastaste euro võlakirjade intressim äär Eurex 

Euro Bobl 5 years Saksa 5-aastaste euro võlakirjade intressim äär Eurex 

Euro Bund 10 years Saksa 10-aastaste euro võlakirjade intressim äär Eurex 

Euro Buxl 30 years Saksa 30-aastaste euro võlakirjade intressim äär Eurex 

2 year Euro Sw apnote Euro 2 aastase intressisvapi intressim äär LIFFE 

5 year Euro Sw apnote Euro 5 aastase intressisvapi intressim äär LIFFE 

10 year Euro Sw apnote Euro 10 aastase intressisvapi intressim äär LIFFE 

US T-bill 90 days USA riigi 90 päevaste võlakohustuste intressim äär CME 
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Intressim äära nim etus Selg itus Börs 

US T-note 2 years USA riigi 2 aastaste võlakirjade intressim äär CBT 

US T-note 5 years USA riigi 5 aastaste võlakirjade intressim äär CBT 

US T-note 10 years USA riigi 10 aastaste võlakirjade intressim äär CBT 

US T-bond 15 years USA riigi 15 aastaste võlakirjade intressim äär CBT 

2 year USD Sw apnote USD 2 aastase intressisvapi intressim äär LIFFE 

5 year USD Sw apnote USD 5 aastase intressisvapi intressim äär LIFFE 

10 year USD Sw apnote USD 10 aastase intressisvapi intressim äär LIFFE 

1-m onth BUBOR Ungari rahaturu 1 kuu intressim äär Budapest 

3-m onth BUBOR Ungari rahaturu 3 kuu intressim äär Budapest 

Hungary G overnm ent Bond 3 years Ungari riigi 3 aastaste võlakirjade intressim äär Budapest 

Hungary G overnm ent Bond 5 years Ungari riigi 5 aastaste võlakirjade intressim äär Budapest 

1-m onth W IBOR Poola rahaturu 1 kuu intressim äär Varssavi 

3-m onth W IBOR Poola rahaturu 3 kuu intressim äär Varssavi 

10-y Treasury N otes PLN  Poola riigi 10 aastaste võlakohustuste intressim äär Varssavi 

 

3. Tuletisväärtpaberite alusvarana aktsepteeritavad valuutad 

Euro Tšehhi kroon Türgi liir 
USA dollar Venem aa rubla Ukraina grivna 
Jaapani jeen Läti latt Taani kroon 
Suurbritannia nael Leedu litt Rootsi kroon 
Šveitsi frank Bulgaaria lev N orra kroon 
Poola zlott Horvaatia kuna  
Ungari forint Rum eenia leu  

 


