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RAHASTOYHTIÖ ALEXANDRIA EI SAANUT PERIÄ SEN RAHASTOIHIN 
SIJOITTANEEN AURUMIN SUORITTAMASTA RAHASTO-OSUUKSIEN 
LUNASTUKSESTA LUNASTUSPALKKIOTA (S 15/2742)

Helsingin hovioikeus on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että 
Alexandria Rahastoyhtiö Oy ei ollut oikeutettu perimään Aurum 
Sijoitusvakuutus Oy:n (nykyisin OP-Henkivakuutus Oy) suorittamasta 
Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n rahastoista tapahtuneesta rahasto-osuuksien 
lunastuksesta lunastuspalkkiota. Alexandria velvoitettiin suorittamaan OP-
Henkivakuutus Oy:lle rahasto-osuuksien lunastuksista perimänsä noin 5,35 
miljoonan euron suuruiset lunastuspalkkiot. 

Alunperin Skandia Life Insurance Company Limited (Skandia) ja Alexandria 
Rahastoyhtiö Oy (Alexandria) olivat allekirjoittaneet vuonna 2011 
rahastosopimuksen, jonka perusteella Skandia oli sijoittanut Alexandrian 
rahastoihin yli 500 miljoonaa euroa. Skandia oli myynyt vakuutustoiminnan 
Aurum Sijoitusvakuutus Oy:lle (Aurum) ja myöhemmin Skandia oli myynyt 
Aurumin osakkeet OP-Pohjolalle. Keväällä 2013 Aurum oli päättänyt 
lunastaa eli nostaa pois kaikki Alexandrian rahastoissa olleet yli 500 
miljoonan euron arvoiset rahasto-osuudet. Alexandria oli pidättänyt Aurumin 
suorittamien rahasto-osuuksien lunastusten yhteydessä lunastuspalkkioina 
rahastoesitteen ja hinnaston mukaisen 1 prosentin lunastuspalkkion 
lunastettavan rahasto-osuuden arvosta eli tässä tapauksessa lunastuspalkkioita 
yhteensä 5.350.490,94 euroa. 

Aurum nosti kanteen ja vaati Alexandriaa suorittamaan sille perimänsä 
lunastuspalkkion. Aurum katsoi, että sen ja Alexandrian välisessä vuonna 
2011 laaditussa rahastosopimuksessa oli sovittu, että lunastuspalkkiota ei 
peritä. Alexandria kiisti vaatimuksen ja katsoi, että  sijoitusrahastolaki ja sen 
perusteella annetut Alexandrian rahastojen säännöt ja rahastoesitteet eivät 
mahdollistaneet lunastuspalkkiosta sopimista ja Alexandria oli oikeutettu 
perimään lunastettavien rahasto-osuuksien arvosta rahastoesitteen mukaisen 1 
prosentin lunastuspalkkion. Alexandria katsoi myös, että sen ja Skandian 
välisessä rahastosopimuksessa ei ollut sovittu lunastuspalkkiosta. 

Hovioikeus totesi tuomiossaan ensinnäkin, että sijoitusrahastolaki ja sen 
nojalla annetut Alexandrian rahaston säännöt ja edelleen yksittäisen rahaston 
rahastoesite mahdollistivat lunastuspalkkiosta sopimisen, jos lunastuspalkkio 
oli rahaston säännöissä ilmoitettu enimmäismääräisenä. Tällöin sopiminen oli 
mahdollista enimmäismäärän asettamissa rajoissa. Rahaston säännöissä tai 
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rahastoesitteessä ei ollut tarvinnut tarkemmin määrittää niitä perusteita, joiden 
nojalla lunastuspalkkiosta oli voinut sopia. Hovioikeus katsoi, että tällainen 
sopiminen lunastuspalkkion määrästä ei sellaisenaan loukannut myöskään 
sijoittajien yhdenvertaisuutta. Yleinen markkinakäytäntö oli, että niin 
kutsutuilta institutionaalisilta sijoittajilta lunastuspalkkioita ei peritty. 
Alexandrian rahaston sääntöjen mukaan lunastuksista perittiin enintään 2 
prosenttia rahasto-osuuden arvosta.  Rahastoesitteessä lunastuspalkkion 
määrän oli ilmoitettu olevan 1 prosentti.  Hovioikeus totesi, että Alexandrian 
käyttämät säännöt ja rahastoesitteet olivat mahdollistaneet lunastuspalkkiosta 
sopimisen säännöissä ilmoitetun enimmäismäärän puitteissa eli 
lunastuspalkkion oli voitu sopia olevan 0-2 prosenttia. 

Arvioitaessa sitä, oliko Alexandrian ja alunperin Skandian välisessä 
kahdenvälisessä rahastosopimuksessa sovittu, että lunastuspalkkiota ei peritä, 
sopimuksen tulkinta tuli suorittaa sopimuksessa sovitulla tavalla Englannin 
lain nojalla. Keskeinen erimielisyys sopimuksen tulkinnassa liittyi siihen, 
oliko sopimuksessa sovittu lunastuspalkkiosta vai tarkoittiko riidan kohteena 
ollut sopimusehto ainoastaan rahasto-osuuden arvostuksessa käytettävää 
perustetta ja oliko Alexandrialla oikeus tämän perusteella periä 1 prosentin 
lunastuspalkkio Alexandrian oman rahastoesitteen ja hinnaston mukaisesti. 
Hovioikeus otti vastaan selvitystä Englannin lain sisällöstä ja sopimuksen 
tulkinnassa noudatettavista periaatteista sekä markkinakäytännöstä ja alalla 
toimivien tahojen käsityksiä sopimusehdon sisällöstä. Hovioikeus päätyi 
rahastosopimuksen tulkinnan osalta siihen, että sopimuksessa asianosaiset 
olivat sopineet siitä, että lunastuspalkkiota asianosaisten välisissä 
lunastuksissa ei peritä. 

Aurumin kanteen perusteella Alexandria velvoitettiin suorittamaan Aurumille 
(nykyisin OP-Henkivakuutus Oy) rahastosopimuksen vastaisesti perimänsä 
lunastuspalkkio yhteensä 5.350.490,94 euroa. Hovioikeus pysytti Helsingin 
käräjäoikeuden samansisältöisen lopputuloksen.  

Lisätiedot hovioikeuden esittelijä Laura Stenberg puh. 02956 40640, 
laura.stenberg@oikeus.fi tai hovioikeudenneuvos Timo Ojala puh. 02956 
40501, timo.j.ojala@oikeus.fi  

Tuomio (16.1.2017, dnro S 15/2742) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta 
puh. 029 56 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi.

Julkaisuvapaa kello 9.00.
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