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Nordea Fund of Funds, SICAV 
Société d’Investissement à Capital Variable 

562, rue de Neudorf 
L-2220 Luxemburg 

R.C.S. Luxembourg B 66248 
(bolaget) 

 
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 

 
Andelsägarna i Nordea Fund of Funds, SICAV (andelsägarna) informeras härmed om att ett nytt prospekt 
(prospektet) träder i kraft den 7 mars 2017 (såvida inte annat datum fastställs för enskilda senare ändringar) i syfte att 
bland annat införa de ändringar som sammanfattas nedan. 
 
 Alla delfonder: 

Termen ”basvaluta” som definieras i kapitlet ”Ordlista” används konsekvent för alla delfonder. 
 
 Tactical Allocation Balanced, Tactical Allocation Conservative: 

Följande information tas bort från avsnittet ”Förvaltningsmål och placeringsinriktning”: ”Delfonden kan också som 
komplement ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar görs”. 

 Multi Manager Fund Aggressive, Multi Manager Fund Balanced, Multi Manager Fund Conservative, Multi 
Manager Fund Equity, Multi Manager Fund Total Return: 
Följande information tas bort från avsnittet "Förvaltningsmål och placeringsinriktning": ”Delfonden kan också som 
komplement ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar görs, liksom i andelsklassernas valutor.” 

 
 Multi Manager Fund Total Return: 

Följande information upprepades på två ställen i avsnittet ”Förvaltningsmål och placeringsinriktning” varav det ena 
har tagits bort. ”Delfonden kan exponeras mot andra valutor än basvalutan genom investeringar och/eller 
kontantinnehav. Delfonden använder denna valutaexponering aktivt i investeringsstrategin.” 
 

 I kapitel 1, ”Ordlista”, 
o tas termen ”klass” bort som en upprepning av ”andelsklass” och 
o termen ”kreditvärderingsinstitut” läggs till som en definierad term. 

 
 I kapitel 2, "Bolaget", ändras och uppdateras definitionen av "US persons" delvis. 

 
 I kapitel 5, ”Handel med andelar”, 

o ändras delvis avsnitt 5.1.3. “Reglering av insättningar” med hänsyn till bankhelgdagar i samband med betalning 
av köp, och 

o avsnitt 5.2.2. “Reglering av försäljning” ändras delvis med hänsyn till bankhelgdagar i samband med betalning 
vid försäljning, samt 

o avsnitt 5.3.2. “Reglering av byte” ändras delvis med hänsyn till bankhelgdagar i samband med betalning av byte. 
o Avsnittet ”Begränsningar gällande insättningar och fondbyten” ändras för att specificera att delfonderna och 

andelsklasserna kan stängas för teckningar och byten utan förvarning till andelsägarna. 
 
 I kapitel 7 ”Placeringsbegränsningar”: 

o Placeringsbegränsningen i punkt 9 i avsnitt I C “Andelar i öppna fondföretag” ändras och meningen 
”Delfonderna får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i fondföretag (UCITS), värdepappersfonder 
(UCI) och börsnoterade fonder”, ersätts av “En delfond kan investera upp till 100 procent i andelar i fondföretag 
förutsatt att högst 20 procent av dess tillgångar är investerade i andelar i ett och samma fondföretag (UCITS) 
eller en i viss värdepappersfond (UCI)”. Investeringar i andra värdepappersfonder (UCI) än fondföretag (UCITS) 
får sammanlagt utgöra högst 30 procent av en delfonds tillgångar.”. 

o Mer information om värdepapperslån, återköpsavtal, köp- och återförsäljningsavtal och totalavkastningsswappar 
har inkluderats. Vidare har information om säkerheter samlats i det nya delavsnittet "Förvaltning av säkerheter". 
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 I kapitel 8, ”Riskinformation” 

o ändras avsnittet ”Risker med valutasäkrade andelsklasser” och lydelsen “[…] säkringsstrategin kan skydda 
investeraren i den/de valutasäkrade andelsklassen/andelsklasserna mot en minskning i värdet när det gäller de 
underliggande portföljinnehavens valutaexponering i förhållande till den valutasäkrade andelsklassens 
denomineringsvaluta, men det kan lika väl hända att investeraren går miste om en ökning i valutavärdet för de 
underliggande portföljinnehaven”, ersätts av “Valutasäkringen i de valutasäkrade andelsklasserna har ingen 
korrelation med valutaexponeringen för delfondens portföljinnehav.” 

o Ett nytt avsnitt, ”Risker gällande förvaltning av säkerheter” läggs till. 
 

 I kapitel 12 om förvaringsinstitut adderas 
o en specifik upplysning för de fall då lagen på en viss lokal marknad kräver att tillgångarna ska innehas av ett 

lokalt underförvaringsinstitut som inte uppfyller due diligence-kraven gällande förvaringsinstitut. En sådan 
delegering kan fortfarande vara möjlig om förvaringsinstitutet får anvisningar av förvaltningsbolaget och 
investerarna informeras innan de investerar. Denna information görs tillgänglig för investerare tillsammans med 
uppgifter om risker med delegeringen på webbplatsen www.nordea.lu; 

o En specifik upplysning om förvaring av säkerheter läggs till: ”Säkerhet till förmån för en delfond i samband med 
överföring av äganderätt ska innehas av förvaringsinstitutet, dess motsvarighet eller av underförvaringsinstitut. 
Säkerhet till förmån för en delfond i form av till exempel panträtt eller annan säkerhetsrätt kan innehas av ett 
tredjepartsförvaringsinstitut som är föremål för fullgod tillsyn och som inte har någon koppling till utställaren av 
säkerheten. 

 
 Som en följd av upphävandet av rådets direktiv 2003/48/EG (sparandedirektivet), tas alla hänvisningar till direktivet 

bort i avsnitten "Uttagsavgift" och "Bytesavgift" i kapitel 14. 
 
 I kapitel 15 om skatt för bolaget och dess andelsägare 

o läggs en ny upplysning till om regler om skatteredovisning för andelsägare: ”Vi kan inte garantera att 
förvaltningsbolaget tar fram alla rapporter eller siffror som vissa kunder kan behöva för att följa eventuella regler 
om skatteredovisning som gäller i deras respektive länder och/eller för deras andelsklasser”. 

o Som en följd av upphävandet av rådets direktiv 2003/48/EG (sparandedirektivet) tas alla hänvisningar till 
direktivet bort, medan upplysningar om automatiskt informationsutbyte har uppdaterats för att spegla den 
senaste tillgängliga lagstiftningen. 

 
 I kapitel 19, ”Ledning och administration” framgår det att 

o Cecilia Vernerson och Graham Goodhew ersätter Thorben Sander och Ninni Franceschi som högre chefer för 
förvaltningsbolaget, 

o Dirk Schulze ersätter Thomas Liebsch som verksamhetsansvarig (conducting person) för förvaltningsbolaget. 
 
 I kapitel 20 om representanter och betalningsombud utanför Luxemburg uppdateras namnen på representanten och 

betalningsombudet i Danmark, betalningsombudet i Finland och betalningsombudet i Norge. Vidare har även 
adressen till representanten i Sverige uppdaterats. 

 
 I kapitel 22,”Motparter”, har motparten i OTC-derivatavtal, Nordea Bank Finland Plc, namn och adress uppdaterats. 
 
En uppdaterad version av prospektet daterat mars 2017 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte eller Nordea Bank 
S.A. på 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg, och på webbplatsen www.nordea.lu eller om tillgängligt 
på lokala Nordea-webbplatser, i Download Centre under ”KIID/Prospectus”, så snart som tillsynsmyndigheten i 
Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella versionen. 
 
Om du har frågor om ovanstående ändringar rekommenderas du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos 
Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburg, 6 mars 2017 
Styrelsen för Nordea Fund of Funds, SICAV 
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