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Ilmoitus Nordea Eurooppalaiset Tähdet -rahaston osuudenomistajille 

 

Uudistamme rahastovalikoimaamme ja tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme 

laadukkaita ja vastuullisia sijoitustuotteita. Osana tätä työtä Sijoitusrahasto Nordea 

Eurooppalaiset Tähdet -rahaston säännöt muuttuvat. 

 

Rahasto ei enää vastaisuudessa tee suoria sijoituksia, vaan se muuttuu niin kutsutuksi 

syöttörahastoksi. Jatkossa rahasto sijoittaa varansa (vähintään 85 prosenttia) Nordea 1 – 

European Stars Equity Fund -rahastoon (kohderahasto), joka on Nordea-konserniin kuuluvan 

Nordea Investment Funds S.A.:n hallinnoima, Luxemburgiin rekisteröity osakerahasto. 

Molemmat rahastot noudattavat Nordean Tähtirahastojen sijoituspolitiikka eli kohderahasto 

sijoittaa samoihin yhtiöihin kuin syöttörahasto tähän asti. Tähtirahastot sijoittavat yhtiöihin, 

jotka ovat aliarvostettuja suhteessa yhtiön kykyyn kerryttää kassavirtaa pitkällä aikavälillä ja 

jotka noudattavat kansainvälisiä ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskevia 

normeja erityisen hyvin. 

 

Sääntömuutos tehostaa rahastojen hallinnointia.  Sääntömuutoksen yhteydessä syöttörahaston 

hallinnointipalkkio sekä juoksevat kulut laskevat A-osuussarjassa 1,50 prosentista 1,47 

prosenttiin, C-osuussarjassa 0,85 prosentista 0,83 prosenttiin ja I-osuussarjassa 0,75 

prosentista 0,73 prosenttiin. Myös syöttörahaston merkintöjen ja lunastusten katkoaika 

muuttuu kello 16.30:stä kello 15:een Suomen aikaa. Muutokset astuvat voimaan 11. 

toukokuuta 2022. Muutokset Nordea-rahastojen yhteisiin sääntöihin astuvat voimaan 10. 

toukokuuta 2022. Lisätietoja muutoksista on saatavilla täällä. 

 

Suosittelemme osuudenomistajia pitämään sijoituksensa rahastossa ennallaan. Rahasto-

osuuksien vaihtaminen tai lunastaminen on maksutonta, mutta rahasto-osuuksien 

vaihtamisesta tai lunastamisesta mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto tai -tappio vaikuttaa 

verotukseen. 

 

Sääntömuutos ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta, jotka haluavat jatkaa Nordea 

Eurooppalaiset Tähdet -rahaston osuudenomistajana, eikä vaikuta nykyisen rahasto-osuuden 

arvoon. Finanssivalvonta on hyväksynyt syöttörahaston varojen sijoittamisen kohderahaston 
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osuuksiin sekä vahvistanut sääntömuutokset 22. maaliskuuta 2022. Syöttörahaston ja 

kohderahaston avaintietoesitteet ovat saatavilla osoitteessa nordea.fi/rahastotnyt. 

 

Lisätietoja 

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietoa muista sijoitusvaihtoehdoista, ota yhteyttä Nordea 

24/7:ään, puh. 0200 3000, ma–pe 8–20 ja la–su 9–17. 
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