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ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 

 
Nordea Fund of Funds, SICAV -rahastoyhtiön osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että rahastoyhtiön 
uusi rahastoesite (”rahastoesite”) tulee voimaan 1. syyskuuta 2016, jolloin rahastoesitteeseen sisällytetään muun 
muassa jäljempänä ilmoitetut muutokset, tai yksittäisen muutoksen kohdalla erikseen ilmoitettuna päivänä. 
 
 Kaikki alarahastot: 

 Kohta ”Katkoaika” siirretään kunkin alarahaston osalta lukuun 1 ”Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden 
määrittely”. 
 Kohdat ”Sijoittajalta perittävät palkkiot” ja ”Alarahastolta perittävät palkkiot” siirretään kunkin alarahaston osalta 
lukuun 14 ”Palkkiot ja kulut”. 
 

 Luvussa 10, jonka nimi on muutettu muodosta ”Johto, hallinnointiyhtiö ja rahastonhoitaja” muotoon 
”Hallinnointiyhtiö”: 

 tähän lukuun on kerätty rahastoesitteen tiedot sijoittajilta/osuudenomistajilta sekä yhtiöltä perittävistä 
palkkioista, 
 tarkennetaan, että yhteenveto palkitsemisperiaatteista on osoitteessa www.nordea.lu ja että niissä kerrotaan, 
miten palkkiot ja etuudet lasketaan, palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavat henkilöt, mukaan lukien 
palkkiotyöryhmän jäsenet, mikäli tällainen työryhmä on perustettu. 

 
 Luvussa 13 ”Säilytysyhteisö” kerrotaan, että säilytysyhteisö on delegoinut yhtiön Ruotsissa pitämien varojen 
säilytyksen Nordea Bank AB:lle (publ), Suomessa pidettyjen varojen säilytyksen Nordea Bank Finland Plc:lle, Norjassa 
pidettyjen varojen säilytyksen Nordea Bank Norge AS:lle ja Tanskassa pidettyjen varojen säilytyksen Nordea Bank 
Danmark A/S:lle. Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge ASA ja Nordea Bank Danmark 
A/S kuuluvat samaan ryhmään kuin hallinnointiyhtiö, mistä saattaa olla seurauksena eturistiriitoja näiden pankkien 
suorittaessa eri tehtäviä ja palveluja yhtiölle ja sen osuudenomistajille. Lisätietoja eturistiriitojen ratkaisemisesta on 
rahastoesitteen luvussa 10 "Hallinnointiyhtiö". Luettelo säilytysyhteisön valtuuttamista henkilöistä on nyt saatavilla sivun 
www.nordea.lu "Download Centre" -latauskeskuksesta. 
 
 Luvussa 19 ”Johto ja hallinto” ilmoitetaan muun muassa, että Nils Bolmstrand on jäänyt pois yhtiön ja 
hallinnointiyhtiön hallituksista ja että Brian Stougård Jensen on nimetty hallinnointiyhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi. 
 
Syyskuussa 2016 päivätyn rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta rahastoyhtiön rekisteröidystä 
kotipaikasta tai Nordea Bank S.A:sta osoitteesta 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, ja verkko-osoitteen www.nordea.lu tai mahdollisten paikallisten Nordea-sivustojen ”KIID/Prospectus” -
osion alla olevasta Download Centre -latauskeskuksesta heti, kun Luxemburgin valvontaviranomainen (”CSSF”) on 
julkaissut hyväksytyn, virallisen rahastoesitteen. 
 
Osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä mainittuihin muutoksiin liittyen, pyydetään ottamaan yhteyttä omaan 
sijoitusneuvojaan tai Nordea Investment Funds S.A:n Client Relationship Services -osastoon, jonka puhelinnumero on 
+352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburgissa 31. elokuuta 2016 
Hallitus, Nordea Fund of Funds, SICAV 
 


