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ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 
 
 

 
Nordea 2, SICAV -rahastoyhtiön (”yhtiö”) osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että yhtiön 
uusi rahastoesite (”rahastoesite”) julkaistaan tarkoituksena sisällyttää muun muassa jäljempänä ilmoitetut 
21. marraskuuta 2018 voimaan tulevat muutokset: 
 
Suluissa selitetyillä termeillä on tässä ilmoituksessa sama merkitys kuin niille on annettu rahastoesitteessä, 
ellei asiayhteys muuta edellytä. 
 

Vain joitakin osuudenomistajia koskevat muutokset 
 

Nykyisten alarahastojen nimien muutokset 
 

Nyt Muutoksen voimaantulopäivästä alkaen 
Nordea 2 – US Constrained Corporate Bond Nordea 2 – US Corporate Enhanced Bond Fund 

 

Muutokset nykyisiin alarahastoihin 
 

Nordea 2 – Balanced Growth Target Date 
Fund 

Johdannaisia koskevassa osassa määritellään nyt, että 
johdannaisia voidaan käyttää myös tehokkaan salkunhoidon 
tekniikoiden soveltamiseen. 

Nordea 2 – Emerging Markets Aksjer Etisk Jatkossa rahastoesitteessä mainitaan, että alarahaston 
vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Net Return Index. 

Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund 
– NOK Hedged 

Jatkossa rahastoesitteessä mainitaan, että alarahaston 
vertailuindeksi on MSCI All Country World Net Return Index. 

Nordea 2 – LCR Optimised Danish Mortgage 
Bond Fund – EUR Hedged 

Jatkossa rahastoesitteessä mainitaan, että alarahaston 
vertailuindeksinä käytetään synteettistä vertailuindeksiä, joka 
koostuu kahdesta komponentista: Nordea Danish Mortgage 
Callable Hedged (EUR) (paino 70 %) ja Nordea Danish 
Mortgage Callable Hedged (EUR) ja Bloomberg Barclays 
Series-E Denmark Government 1-3 Yr Bond Index EUR Hedged 
(paino 30 %). 

Nordea 2 – US Constrained Corporate Bond Tavoitetta ja sijoituspolitiikkaa koskeva kappale on muutettu 
aiemmasta ”Alarahaston tavoitteena on säilyttää 
osuudenomistajan pääoma ja tarjota tuottoa, joka ylittää 
Yhdysvaltain investment grade -luokan yrityslainamarkkinoiden 
keskimääräisen tuoton” seuraavaksi: ”Alarahaston tavoitteena 
on sijoittaa varovaisesti osuudenomistajan pääoma”. 

 
 

Rahastoesitteestä poistettavat alarahastot 
 

Nordea 2 – European Enhanced Value Fund Nordea 2 – Global Asset Allocation Target Fund 2 
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Kaikkia osuudenomistajia koskevat muutokset 
YLEISTÄ 

 Päivitetty rahastoesite sisältää säädäntöön liittyviä päivityksiä, selvennyksiä sekä pieniä muotoilua ja 
ilmaisutapaa koskevia muutoksia. 

 Lainsäädännön uusien vaatimusten mukaisesti on lisätty seuraavat määritelmät: 
”vertailuarvoasetus”, ”yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”)”, ”institutionaaliset sijoittajat” “MiFID II” 
"henkilötiedot”, ”vertailuindeksi”. Kiinan Interbank-joukkolainamarkkinat, eli Shanghain ja Shenzhenin 
pörssien ulkopuoliset OTC-markkinat, on nyt määritelty termillä ”CIBM”. Lisäksi rahastoesitteeseen 
sisältyy nyt ”arvostuspäivän” uusi määritelmä. 
 

 Jatkossa ja kaupallisista yhtiöistä 10. elokuuta 2016 annetun tarkistetun lain mukaisesti yhtiön 
varsinaisia yhtiökokouksia ei enää pidetä yhtiöjärjestyksessä mainittuna tiettynä päivämääränä VAAN 
kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Yhtiökokouksen ajankohta ja paikka ilmoitetaan 
kokouskutsussa. 

 ”Yhdysvaltalaisia henkilöitä” koskeva kappale on korvattu uudella kappaleella ”Yhdysvaltalaisia 
henkilöitä koskevat sijoitusrajoitukset”. 

 Rahastoesitteeseen on sisällytetty GDPR:ää ja uutta vertailuarvoasetusta koskeva huomautus. 

 Päivitetyssä rahastoesitteessä on otettu huomioon Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sweden) -yhtiön 
fuusioituminen Nordea Bank Abp (Nordea Finland) -yhtiöön, joka tuli voimaan 1. lokakuuta 2018. 
 

 
OSUUSLAJIT 
Erillinen osuuslajikohtainen nettovarallisuusarvo 

 On selvennetty sitä seikkaa, että osuuslajikohtainen nettovarallisuusarvo lasketaan erikseen kullekin 
osuuslajille, ja nämä arvot voivat poiketa yhden tai useamman tekijän vuoksi toisistaan. 
 

Osuuslajien uuden määritelmät 
Seuraavien osuuslajien määritelmät on päivitetty tai lisätty, ja ovat jatkossa seuraavanlaiset: 
 

C-osuudet (päivitetty hakemusehtojen 
selventämiseksi) 
C-osuuksia tarjotaan sekä yksityisille että institutionaalisille 
sijoittajille. 
Yksityissijoittajille näitä osuuksia voidaan tarjota 
ainoastaan sellaisten jakelukumppanien kautta, jotka 
tarjoavat omaisuudenhoitopalveluita tai sijoitusneuvontaa 
riippumattomasti. Niitä voidaan tarjota myös 
jakelukumppanien kautta maissa, joissa kannustimien 
vastaanottaminen ja pidättäminen on kielletty laissa, sekä 
sellaisten jakelukumppanien kautta, joiden 
sijoitusneuvonta ei ole riippumatonta ja jotka eivät 
asiakkaidensa kanssa sovittujen palkkiojärjestelyjen 
perusteella saa vastaanottaa tai pidättää välityspalkkioita 
(Euroopan unionissa toimivien jakelijoiden osalta nämä 
palvelut on määritetty rahoitusmarkkinadirektiivissä 
MiFID II). Lisäksi salkunhoitaja ei suorita minkäänlaisia 
komissiopohjaisia maksuja näistä osuuksista edes siinä 
tapauksessa, että tällaisten maksujen vastaanottaminen ei 
ole lain mukaan kielletty rahoitusvälittäjiltä ja 
jakelukumppaneilta. 
 
Hallinnointiyhtiö voi päättää milloin tahansa hyväksyä 
merkintöjä, vaihtoja ja lunastuksia rahoitusvälittäjiltä, 
jakelukumppaneilta tai vastaavilta tahoilta, jotka eivät 
halua tai lakien tai määräysten vuoksi voi vastaanottaa 
komissiopohjaisia tai vastaavan tyyppisiä maksuja. 

Q-osuudet (päivitetty kelpoisuusehtojen 
selventämiseksi) 
Q-osuuksia tarjotaan sekä yksityis- että institutionaalisille 
asiakkaille, ja niihin voidaan sijoittaa Nordea Bank 
Abp:ssä, sen tytäryhtiöissä tai sivuliikkeissä olevilta tileiltä. 
 

Z-osuudet (muutettu, niin että osuuslajista tulee 
alkurahoitus-osuuslaji) 
Institutionaaliset sijoittajat voivat merkitä Z-osuuksia 
hallinnointiyhtiön harkinnan mukaisesti, ja ne on 
periaatteessa varattu sijoittajille, jotka haluavat olla 
mukana alkurahoittamassa uusia perustettavia 
alarahastoja. Hallinnointiyhtiö päättää vähimmäissijoitus- ja 
vähimmäisomistusmääriä sekä tavoitevarallisuuden. 
 
R-osuudet (lisätty) 
Institutionaaliset sijoittajat voivat merkitä R-osuuksia 
hallinnointiyhtiön harkinnan mukaisesti. 
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Vähimmäissijoitusmäärää ei enää vaadita. 

Y-osuudet (päivitetty) 
Y-osuuksia tarjotaan hallinnointiyhtiön harkinnan 
mukaisesti institutionaalisille sijoittajille, joita ovat: 
- erikoistuneet sijoitusrahastot (Specialised Investment 

Funds, Luxemburgissa 13. helmikuuta 2007 annetun 
lain mukaisesti) ja UCI-yhteissijoitusyritykset, jotka ovat 
nimittäneet hallinnointiyhtiökseen tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastonhoitajakseen Nordea Investment Funds 
S.A.:n, tai 

- UCI-yhteissijoitusyritykset, jotka ovat nimittäneet 
hallinnointiyhtiökseen Nordea-konserniin kuuluvan 
yhtiön. 

-  muut Nordea-konserniin kuuluvat yhtiöt strategisista 
syistä. 

X-osuudet (päivitetty kelpoisuusehtojen 
selventämiseksi) 
X-osuuksia tarjotaan hallinnointiyhtiön harkinnan 
mukaisesti institutionaalisille sijoittajille, jotka 
vähimmäisvaatimuksina 
 
(i) täyttävät tilin avaamista ja ylläpitämistä kulloinkin 

koskevat vähimmäisvaatimukset, 
(ii) säilyttävät X-osuuksiaan kyseisten osuudenomistajien 

nimissä ainoastaan kyseisiä X-osuuksia varten olevalla 
hallintoasiamiehen säilytystilillä, ja joilta 
hallinnointiyhtiö veloittaa tämän tilin erityisen 
palkkiorakenteen puitteissa suoraan 
osuudenomistajalta kaikki tai osan perittävistä 
palkkioista, jotka normaalisti veloitetaan osuuslajilta ja 
ilmaistaan osuuskohtaisessa nettovarallisuusarvossa, 
ja 

(iii) jotka kohdan (ii) seurauksena tekevät ennen osuuslajin 
osuuksien ensimmäistä merkintää hallinnointiyhtiön 
kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa osuudenomistaja 
ja hallinnointiyhtiö sopivat perittävistä palkkioista ja 
niiden veloituksesta. Yhtiö ja/tai hallintoasiamies 
varaavat oikeuden kieltäytyä merkinnästä, jos 
osuudenomistajalla ja salkunhoitajalla ei ole 
asianmukaista kirjallista sopimusta 
merkintätoimeksiannon vastaanottohetkellä. 

 

On selvennetty, että J-etuliitteellä varustetut osuuslajit 
on periaatteessa varattu Tanskassa, Suomessa, Norjassa 
ja Ruotsissa kirjoilla oleville institutionaalisille sijoittajille. 
 
L-etuliitteellä varustetuista osuuslajeista voidaan 
vuoden aikana jakaa ennakko-osinkoja yhtiön hallituksen 
päätöksellä, ja voitonjaot suoritetaan osuudenomistajille 
ensisijaisesti asianomaisen osuuslajin valuutassa.  

 
On selvennetty, että M-etuliitteellä varustetut osuuslajit 
on periaatteessa varattu Hongkongissa ja Singaporessa 
kirjoilla oleville institutionaalisille sijoittajille. 
 

H-etuliitteellä varustetuille (Currency Hedged) 
osuuslajeille on selvennetty, että yhtiö voi käyttää 
valuuttasuojauksen toteuttamiseen mm. valuutta- ja 
nettotermiinejä. 

 

OSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS JA VAIHTO 
- Katkoaika: selvennetään, että kaikkien osuudenomistajien tulee jättää toimeksiantonsa ennen 

sovellettavaa katkoaikaa. 
 

- Merkintämaksu 
On selvennetty, että maksut pitää suorittaa pankkisiirrolla kyseisen osuuslajin viitevaluutassa, paitsi 
silloin, kun viitevaluutta ei ole maksukäytössä oleva valuutta. Tällaisessa tapauksessa maksut 
suoritetaan alarahaston perusvaluutassa. 
 

- Merkinnän selvitys 
Tämän kappaleen sanamuoto on muutettu seuraavaksi: 
Kun merkintäpyyntö on hyväksytty ja merkintämaksu suoritettu viimeistään arvostuspäivänä, 
osuudet jaetaan välittömästi. 
Kun merkinnän tekee institutionaalinen sijoittaja, osuudet jaetaan, mikäli merkintämaksu on 
suoritettu aiemmin sovitun selvitysajan kuluessa, joka on periaatteessa enintään 3 (kolme) 
pankkipäivää siitä arvostuspäivästä, jolloin merkintä on hyväksytty. Sovittu merkintämaksun 
selvitysaika voi valuuttalomien tapauksessa poikkeuksellisesti olla enemmän kuin 3 (kolme) 
pankkipäivää yllä olevasta päivästä. 
Jos merkintähintaa ei ole suoritettu sovitun maksuajan kuluessa, merkintä voi raueta ja peruuntua 
sijoittajan tai sijoittajan rahoituspalvelujen välittäjän kustannuksella. 
Jos merkintähintaa ei suoriteta sovittuun maksupäivään mennessä, rahastoyhtiö voi nostaa kanteen 
maksun suorittamatta jättänyttä sijoittajaa tai sijoittajan rahoituspalvelujen välittäjää vastaan tai 
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vähentää sijoittajan rahastoyhtiössä olevista omistuksista rahastoyhtiölle tai hallintoasiamiehelle 
aiheutuneet kulut tai tappiot. 
Tapahtumaa koskevaa vahvistusta ja sijoittajalle mahdollisesti palautettavia varoja säilytetään 
hallintoasiamiehen puolesta korotta, kunnes merkintähinta on vastaanotettu. 
 

- Lunastuksen selvitys: on selvennetty, että kaikki lunastustoimeksiannot toteutetaan kyseisten 
osuuksien nettovarallisuusarvoon. 
Lunastustoimeksiantojen selvityspäivä on periaatteessa kolmas pankkipäivä (eikä ylitä 
8 (kahdeksaa) pankkipäivää) siitä arvostuspäivästä laskien, jona toimeksianto hyväksytään. Yhtiön 
hallitus tai se edustaja voi kuitenkin poikkeustapauksissa lykätä selvityspäivää seuraavaksi 
kohtuullisesti katsoen mahdolliseksi pankkipäiväksi, esimerkiksi silloin jos alarahaston 
maksuvalmius ei riitä maksun suorittamiseksi. 
Yhtiö ja hallinnointiyhtiö eivät vastaa vastaanottavassa pankissa tai selvitysjärjestelmissä 
esiintyvistä viivästyksistä tai niistä aiheutuvista kuluista. 
Lunastushinta suoritetaan ainoastaan kyseisen osuuslajin viitevaluutassa, paitsi silloin, kun 
viitevaluutta ei ole maksukäytössä oleva valuutta. Tällaisessa tapauksessa lunastushinta 
suoritetaan alarahaston perusvaluutassa. 
Osuudenomistajien tulee ottaa huomioon, että yhtiön maksama lunastushinta voi olla korkeampi tai 
alhaisempi kuin alkuperäinen merkintähinta. 
 

- Vaihdon selvitys: on selvennetty, että vaihtotoimeksiantojen selvityspäivä on periaatteessa kolmas 
pankkipäivä (eikä ylitä 8 (kahdeksaa) pankkipäivää) siitä arvostuspäivästä laskien, jona 
toimeksianto hyväksytään. Yhtiön hallitus tai se edustaja voi kuitenkin poikkeustapauksissa lykätä 
selvityspäivää seuraavaksi kohtuullisesti katsoen mahdolliseksi pankkipäiväksi, esimerkiksi silloin 
jos alarahaston maksuvalmius ei riitä maksun suorittamiseksi. 
 

- Kova/pehmeä keskeytys Pehmeän ja kovan keskeytyksen määritelmät on lisätty, ja lisäksi on 
selvennetty, että keskeytyspäätöksestä ilmoitetaan sivustolla www.nordea.lu ja tarvittaessa 
Nordean muilla verkkosivuilla. Ilmoitusta päivitetään asianomaisten osuuksien tai alarahastojen tilan 
perusteella. 

 

NETTOVARALLISUUSARVO: 

Kunkin alarahaston kunkin osuuslajin varojen arvonmääritystä koskevaa kappaletta on 

yksinkertaistettu. Jatkossa kunkin alarahaston kunkin osuuslajin varojen arvon määritystapa on 

seuraavanlainen: 

 

 Arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit, jotka noteerataan pörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla 
säännellyllä ja säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja julkisella markkinapaikalla Euroopassa, Etelä- tai 
Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Afrikassa, arvostetaan 
arvostushetkellä viimeiseen saatavissa olevaan kurssiin. Jos sama arvopaperi tai 
rahamarkkinainstrumentti noteerataan useammalla markkinapaikalla, käytetään pääasiallisen 
markkinapaikan kurssia. Jos luotettavaa noteerausta ei ole saatavissa tai noteeraus ei kuvasta käypää 
arvoa, arvostus perustuu hallituksen tai sen edustajan hyvässä uskossa tekemään arvioon arvopaperien 
todennäköisestä ostohinnasta. 

• Pörssissä noteeraamattomien arvopaperien tai rahamarkkinainstrumenttien arvostus perustuu hallituksen 
tai sen edustajan hyvässä uskossa tekemään arvioon todennäköisestä ostohinnasta. 

• Käteisvarat arvostetaan niiden nimellisarvoon, johon lisätään kertynyt korko. 
• UCITS-direktiivissä määriteltyjen yhteissijoitusyritysten (UCITS) ja/tai muiden yhteissijoitusyritysten (UCI) 

osuudet arvostetaan niiden viimeiseen saatavissa olevaan nettovarallisuusarvoon. 
• Johdannaiset arvostetaan niiden käypään arvoon. 

 
 
Tärkein velkaryväsvakuudellisiin velkasitoumuksiin (CDO) ja lainavakuudellisiin velkasitoumuksiin (CLO) ja 
muihin tämän kaltaisiin instrumentteihin sovellettava menetelmä on arviointipalvelun tilaaminen kolmannelta 
osapuolelta (esim. IDC, Markit tai Pricing Direct), joka on erikoistunut näiden instrumenttien hinnoitteluun. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää markkinatakaajan tarjoamia hintoja. 

http://www.nordea.lu/
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Mikäli rahaston arvoa ei poikkeustapauksessa pystytä määrittämään edellä mainittuja periaatteita 

noudattaen, yhtiön hallitus tai sen edustaja voi käyttää kunkin alarahaston kokonaisvarallisuuden 

arvostamiseen muita yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä, jotka ovat tilintarkastajan 

tarkastettavissa. Vaikeassa markkinatilanteessa nettovarallisuusarvoa voidaan oikaista, jotta se 

heijastaa markkinoiden voimakasta heilahtelua, arvopapereiden nopeasti muuttuvia kursseja ja kireää 

likviditeettiä. 

 

Lisäksi on selvennetty, että vaihtuvaa yhdenmukaista hinnoittelumenetelmää sovelletaan kuhunkin 

alarahastoon lisäämällä tai vähentämällä sen nettovarallisuusarvosta kyseisen alarahaston 

kaupankäynnin kuluista aiheutuva summa. 

 

Jatkossa yhtiön hallituksella on valtuudet keskeyttää osuuksien nettovarallisuusarvo: ”minä tahansa 
pankkipäivänä, kun hallituksen huomattavaksi määrittämää osuutta vähäisemmällä osuudella alarahaston 
varallisuudesta ei voida käydä kauppaa jonkin keskeisen markkinan täydellisen tai osittaisen sulkemisen tai 
muiden rajoitteiden tai keskeytysten vuoksi.” 
SIJOITUSRAJOITUKSET 
Taulukkoa kunkin alarahaston arvopapereiden lainaksi antamisen ja ottamisen kohteena olevan 
kokonaisnettovarallisuuden odotetusta tasosta ja enimmäistasosta on päivitetty seuraavasti nykyisten 
alarahastojen osalta: 
 

Alarahasto Odotettu taso  
(%: na kokonaisnettovarallisuudesta) 

Enimmäistaso  
(%: na kokonaisnettovarallisuudesta) 

Balanced Growth Target Date Fund 2 100 

Emerging Markets Aksjer Etisk 4 100 

Emerging Markets Enhanced Equity 
Fund 

2 100 

European Enhanced Equity Fund 0 100 

Global Asset Allocation Target Date Fund 
1 

0 100 

Global Enhanced Equity Fund 1 100 

Global Enhanced Small Cap Fund 7 100 

Global Opportunity Equity Fund – NOK 
Hedged 

0 100 

Japanese Enhanced Equity Fund 0 100 

LCR Optimised Danish Mortgage Bond 
Fund – EUR Hedged 

0 0 

Stable Emerging Markets Aksjer Etisk 0 100 

Swedish Enhanced Equity Fund 4 100 

US Corporate Enhanced Bond Fund 0 100 

 

Yhtiön käyttämien vaihtosopimusten tietojen tiedottamistapaa on selvennetty. 
Kohta ”Sijoitusten eettisyys” on poistettu. Rahastoesitteen kohdassa ”Vastuullinen sijoittaminen” painotetaan, 
että yhtiö kiinnittää huomiota ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskeviin näkökohtiin, että 
yhtiö noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI), siten että ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja 
hallintotapaan liittyvät käytännöt on integroitu yhtiön sijoitustoimintaan. 
 
ERITYISRISKIEN HUOMIOONOTTAMINEN 
Seuraavat riskeihin liittyvät varoitukset on lisätty: 

 Tanskalaisiin vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin liittyvät erityiset riskit 

 CIBM- ja Bond Connect -joukkovelkakirjakäytävään liittyvät riskit. 

Lisäksi valuuttasuojattuihin osuuslajeihin liittyviä riskejä koskevia varoituksia on päivitetty ja tanskalaisiin 
kiinteistöluottolainoihin liittyvä riskivaroitus on poistettu. 
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PALKKIOT JA KULUT 
Lunastus- ja vaihtopalkkiot on poistettu. 
On selvennetty, että sijoittajilta voidaan periä osuuksien merkinnän yhteydessä merkintäpalkkio. 
Merkintäpalkkion veloituksen saattaa tehdä kyseinen jakelija tai myyntiedustaja. Merkintäpalkkio lasketaan 
prosentteina sijoituksen nettosummasta ja riippuu merkintäkohteena olevasta osuuslajista ja alarahastosta. 
 
Merkintäpalkkiotaulukkoa on päivitetty seuraavasti: 

Osuuslajit Alarahaston tyyppi* Merkintäpalkkio (% sijoituksen nettosummasta) 

Yksityiset P-, Q- 
ja C-osuudet  

Osakealarahastot  enintään 5 % 

Yhdistelmäalarahastot  enintään 1 % 

Joukkolaina-
alarahastot 

enintään 3 % 

Kaikki muut 
osuudet 

Kaikki alarahastot 0 

 

 
Alarahastojen hallinnointiyhtiölle maksamien hallinnointipalkkioiden taulukkoa on päivitetty seuraavasti: 
 

Alarahasto P-osuudet,  
E-osuudet ja 
Q-osuudet: 

C-osuudet I-osuudet  Z-osuudet Y-osuudet/ 
X-osuudet 

R-osuudet  

Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund Enintään  
0,75 % 

– – – – – 

Nordea 2 – Emerging Markets Aksjer Etisk enintään 
1,50 % 

enintään 
1,10 % 

enintään 
1,00 % 

Hakemus 0 Hakemus 

Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund Enintään  
0,80 % 

enintään 
0,50 % 

enintään 
0,40 % 

Hakemus 0 0,2500 % 

Nordea 2 – European Enhanced Equity Fund Enintään  
0,60 % 

enintään 
0,40 % 

enintään 
0,30 % 

Hakemus 0 0,1500 % 

Nordea 2 - Global Asset Allocation Target Date Fund 1 Enintään  
0,80 % 

– – – – – 

Nordea 2 – Global Enhanced Equity Fund Enintään  
0,60 % 

enintään 
0,40 % 

enintään 
0,30 % 

Hakemus 0 0,1500 % 

Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund Enintään  
0,80 % 

enintään 
0,50 % 

enintään 
0,40 % 

Hakemus 0 0,2500 % 

Nordea 2 - Global Opportunity Equity Fund – NOK 
Hedged 

enintään 
1,50 % 

enintään 
0,95 % 

Enintään  
0,85 % 

Hakemus 0 Hakemus 

Nordea 2 – Japanese Enhanced Equity Fund Enintään  
0,60 % 

enintään 
0,40 % 

enintään 
0,30 % 

Hakemus 0 0,1500 % 

Nordea 2 – LCR Optimised Danish Mortgage Bond Fund – 
EUR Hedged 

enintään 
0,40 % 

enintään 
0,30 % 

enintään 
0,20 % 

Hakemus 0 Hakemus 

Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk enintään 
1,80 % 

enintään 
1,10 % 

enintään 
1,00 % 

Hakemus 0 Hakemus 

Nordea 2 – Swedish Enhanced Equity Fund Enintään 
 0,60 % 

enintään 
0,40 % 

enintään 
0,30 % 

Hakemus 0 Hakemus 

Nordea 2 – US Corporate Enhanced Bond Fund Enintään  
0,70 % 

Enintään  
0,45 % 

enintään 
0,35 % 

Hakemus 0 Hakemus 

 

Säilytyspalkkiota koskevaa kohtaa on muutettu täsmentämään, että säilytysyhteisölle maksettavassa 
enimmäisvuosipalkkiossa ei huomioida mitään kaupankäyntipalkkioita. 
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YHTIÖN VEROTUS 
Osuudenomistajille tiedotetaan, että 1. tammikuuta 2018 alkaen Saksan sijoitusverolain 
(Investmentsteuergesetz) mukaan Saksassa verovelvollinen sijoitusrahastosijoittaja saattaa olla oikeutettu 
osittaiseen verovapauteen, jos joko rahastoesitteessä tai yhtiöjärjestyksessä on määritelty tietty 
osakesijoitustaso (yhdistelmärahastoilla 25 % ja osakerahastoilla 51 %). Alarahastot, jotka täyttävät 
”yhdistelmärahaston” tai ”osakerahaston” määritelmän, on ilmoitettu rahastoesitteen liitteessä I. 

 
PURKAMINEN JA SULAUTUMINEN 
Rahastoesitteen purkamista, sulautumista, jakautumista ja uudelleenjärjestelyä koskeva osa on uudistettu 
kokonaan vastaamaan osuudenomistajien 17. toukokuuta 2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen 
päätöksellä yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtyjä muutoksia. 

 

REKISTERÖITY KOTIPAIKKA, YHTIÖN HALLITUS SEKÄ EDUSTUSTOT JA MAKSUASIAMIEHET 
Yhtiön rekisteröityä kotipaikkaa ja hallitusta koskevaa osaa on muutettu heijastamaan yhtiön hallituksen 
kokoonpanoa ja hallinnointiyhtiötä, ja muutokset odottavat Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomaisen 
(”CSSF”) hyväksyntää. 
Luettelo Luxemburgin ulkopuolella toimivista edustustoista ja maksuasiamiehistä on päivitetty. 
 
 

*************************************************************************** 

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa maksutta, 
lukuun ottamatta paikallisten, rahastoyhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä riippumattomien välittäjien mahdollisesti 
perimiä paikallisia palvelumaksuja. Tällainen toimeksianto on toimitettava kirjallisena (hallintoasiamiehenä 
toimivalle) Nordea Investment Funds S.A.:lle jäljempänä mainittuun osoitteeseen viimeistään 
20. marraskuuta 2018 ennen klo 15.30 CET. 
 
Marraskuun 21. päivänä 2018 päivätty rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta yhtiön 
rekisteröidystä kotipaikasta tai Nordea Investment Funds S.A.:lta osoitteesta 562, rue de Neudorf,  
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ja sivustolta www.nordea.lu heti, kun Luxemburgin 
valvontaviranomainen on julkaissut hyväksytyn rahastoesitteen. 
 
Osuudenomistajia, joilla on kysyttävää 21. marraskuuta 2018 julkaistavaan rahastoesitteeseen tehtävistä 
muutoksista, 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 22. lokakuuta 2018 
Nordea 2, SICAV -yhtiön hallitus 
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