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ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 

 

Nordea 2, SICAV -yhtiön osuudenomistajille ilmoitetaan, että Nordea 2, SICAV -yhtiön uusi 

rahastoesite (jäljempänä ”rahastoesite”julkaistaan, niin että se tulee voimaan 17. joulukuuta 2019 

(jäljempänä ”voimaantulopäivä”) seuraavassa esitettyine muutoksineen. 

1. Muutokset 

Rahastoesitteeseen sisältyvät seuraavat, lokakuun rahastoesitteeseen tehdyt, lihavoidulla merkityt 

muutokset: 

1.1 Vain joitakin osuudenomistajia koskevat muutokset 

 

Rahastot, joita muutos koskee Muutokset voimaantulopäivästä alkaen 

Nordea 2 – Global Opportunity 

Equity Fund – NOK Hedged 

Rahaston kehitystä ei jatkossa verrata mihinkään 

vertailuindeksiin. Näin ollen MSCI All Country World Net Return 

Index -indeksi on poistettu rahastoesitteestä. 

Nordea 2 – Global High Yield 

Enhanced Bond Fund  

Nimi  Muutettu seuraavaksi: Nordea 2 - Global High 

Yield Enhanced Bond Fund – USD Hedged. 

Vertailuindeksi Vaihdettu seuraavaksi: ICE Bofa Merrill Lynch 

Developed Markets High Yield Constrained 

Index (USD hedged). 

Sijoituspolitiikka Sijoituspolitiikkaa on muutettu heijastamaan 

paremmin sitä, että rahasto sijoittaa pääasiassa 

kehittyneiden markkinoiden yritysten high 

yield -joukkolainoihin. Lisäksi viittaus 

etuoikeusasemaltaan alisteisiin high yield -

velkasitoumuksiin on poistettu.   

Suojaus Suurin osa rahaston valuuttariskistä suojataan 

nyt suhteessa perusvaluuttaan. 

Näin ollen seuraava teksti on lisätty: ”Suurin 

osa rahaston valuuttariskistä on nyt 

suojattu suhteessa perusvaluuttaan, mutta 

rahasto saattaa myös altistua (sijoitusten tai 

käteisvarojen muodossa) muille valuutoille.” 

 

Sijoittajaprofiili Rahasto saattaa olla houkutteleva vaihtoehto 

sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita sijoittamaan 

kehittyneille joukkolainamarkkinoille. 
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Nordea 2 – High Yield ESG Bond 

Fund 

Rahaston nimeä ja sijoituspolitiikkaa on muutettu seuraavasti, 

jotta ne paremmin kuvaavat rahaston pääasiallisia sijoituksia 

yhdysvaltalaisiin yritysten high yield -joukkolainoihin.  

Nimi  Muutettu seuraavaksi: US High Yield ESG 

Bond Fund. 

Sijoituspolitiikka  Jotta sijoituspolitiikkaan tehdyt, keskittynyttä 

yhdysvaltalaista joukkolainasalkkua kuvaavat 

muutokset on helpompi hahmottaa, ne on 

esitetty seuraavassa lihavoituna. 

Tarkemmin sanottuna rahasto sijoittaa 

vähintään kaksi kolmasosaa 

kokonaisvaroistaan Yhdysvalloissa 

kotipaikkaansa pitävien tai siellä suurinta 

osaa liiketoiminnastaan harjoittavien 

yritysten etuoikeusasemaltaan alisteisiin ja 

high yield -velkasitoumuksiin. 

Suojaus Suurin osa rahaston valuuttariskistä suojataan 

nyt suhteessa perusvaluuttaan. Näin ollen 

seuraava teksti on lisätty: 

”Suurin osa rahaston valuuttariskistä on nyt 

suojattu suhteessa perusvaluuttaan, mutta 

rahasto saattaa myös altistua (sijoitusten tai 

käteisvarojen muodossa) muille valuutoille.” 

Sijoittajaprofiili Viittaus ”globaaleihin joukkolainamarkkinoihin” 

on korvattu viittauksella ”kehittyneisiin 

joukkolainamarkkinoihin”. Näin ollen sijoittajia 

koskevien huomioiden kohdassa sanotaan nyt 

seuraavasti: ”Rahasto saattaa olla houkutteleva 

vaihtoehto sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita 

sijoittamaan kehittyneille 

joukkolainamarkkinoille.” 

Nordea 2 – LCR Optimised 

Danish Mortgage Bond Fund – 

EUR Hedged 

Rahaston nimeksi on muutettu Nordea 2 – LCR Optimised Danish 

Covered Bond Fund - EUR Hedged, jotta se heijastaisi paremmin 

sitä, että rahasto sijoittaa lunastusoikeudellisiin vakuudellisiin 

joukkolainoihin. 
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1.2 Kaikkia osuudenomistajia koskevat muutokset 

1.2.1 Sallitut sijoituskohteet, sijoitustekniikat ja transaktiot 

Osaan ”Sallitut sijoituskohteet, sijoitustekniikat ja transaktiot” lisätään, että niiltä osin kuin rahasto 

saa sijoittaa toisiin rahastoihin, kohderahaston sijoitusstrategiat tai sijoitusrajoitukset saattavat poiketa 

rahaston vastaavista, mutta vain sillä tavoin, että kyseiset sijoitukset eivät vaaranna rahaston 

sijoitusstrategioiden tai sijoitusrajoitusten noudattamista. 

1.2.2 Osuuslajit 

Jatkossa osuudenomistajilla on mahdollisuus sijoittaa: 

(i) uuteen F-osuuslajiin, joka on suunniteltu kaikkia sellaisia sijoittajia varten, jotka sijoittavat 

Nordea-konsernissa olevan asiakassuhteen kautta, tai muille sijoittajille hallinnointiyhtiön 

harkinnan pohjalta, ja 

(ii) uuteen D-osuuslajiin, jonka osuuksia on saatavilla hallinnointiyhtiön harkinnan pohjalta 

institutionaalisille sijoittajille tai osuudenomistajille, jotka täyttävät kaikki kirjallisen 

sopimuksen ehdot ja jotka sitoutuvat säilyttämään osuuksiaan hallintoasiamiehen 

säilytystilillä. 

Lisäksi Q-osuuslajin määritelmää on hieman muutettu, niin että näitä osuuksia tarjotaan kaikille 

sellaisille sijoittajille, jotka sijoittavat Nordea-konsernissa olevan asiakassuhteen kautta, tai muille 

sijoittajille hallinnointiyhtiön harkinnan pohjalta. Toisin kuin F-osuuslajissa, jakelupalkkio tai 

takaisinluovutus on saatavilla. 

1.2.3 Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut 

Osa ”Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut” on järjestetty uudelleen siten, että 

”Säilytysyhteisön palkkio” ja ”Hallinnointipalkkio” on poistettu ja uusi kappale ”Toimintakulut” lisätty. 

Kultakin rahastolta veloitettavien palkkioiden kokonaismäärä ei kuitenkaan nouse. 

Lisäksi on lisätty kaksi taulukkoa. Ensimmäisessä on eritelty institutionaalisille sijoittajille varattujen 

osuuslajien hallinnointipalkkiot ja toimintakulut. Toisessa kuvataan kaikille muille sijoittajille tarjottavien 

osuuslajien hallinnointipalkkiot ja toimintakulut. 

1.2.4 Muut päivitykset 

Paikallisten edustajien ja maksuasiamiesten luettelo sekä Nordea 2, SICAV-yhtiön hallituksen 

kokoonpano on päivitetty. 

 

2. Lunastusoikeus ja yhteystiedot 

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa 

maksutta, lukuun ottamatta paikallisten, Nordea 2, SICAV -yhtiöstä 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 16. joulukuuta 2019 ennen klo 15.30 CET. 

Rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta Nordea 2, SICAV-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 CSSF on 

http://www.nordea.lu/
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julkaissut hyväksytyn, virallisen rahastoesitteen. Se saatetaan julkaista myös joillakin paikallisilla 

Nordean sivustoilla. 

Osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä mainittuihin muutoksiin liittyen, pyydetään ottamaan 

yhteyttä omaan sijoitusneuvojaan tai Nordea Investment Funds S.A.:n Client Relationship Services -

osastoon puhelimitse numeroon +352 2786 5100 tai sähköpostilla osoitteeseen 

nordeafunds@nordea.com. 

Luxemburgissa 15. marraskuuta 2019 

Nordea 2, SICAV -yhtiön hallitus 
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