
Nordea Aktiekorgar
Stadgar

• Placeringskorgens namn: Nordea Aktiekorgar
• Tillhandlahållare av placeringskorgen:  

Nordea Livförsäkring Finland Ab
• Startdag: 2.4.2012
• Värdeberäkning: Bankdagar
• Publicering av värdet: nordea.fi
• Kapitalskydd: Nej
• Placeringskorgens förvaltningsprovision: 

Högst 1,0 % per år
• Kostnadernas inverkan på den årliga  

avkastningen: Anges i dokumentet Särskilda 
uppgifter om placeringsobjektet för respektive 
Aktiekorg.

• Riskprofil: Hög
• Basvaluta: Euro

Allmänt
Dessa stadgar tillämpas på alla Aktiekorgar som Nordea 
Livförsäkring Finland Ab (nedan ”Försäkringsbolaget”) 
vid var tid tillhandahåller. Aktiekorgarna är placerings-
korgar som Försäkringsbolaget tillhandahåller och vars 
värdeutveckling kan anslutas till värdeutvecklingen av 
en fondan knuten sparlivförsäkring, pensionsförsäkring 
eller ett fondanknutet kapitaliseringsavtal (nedan 
”Försäkringen”).

Placeringsobjekt och risker
Respektive Aktiekorg placerar i enskilda bolags aktier som 
noteras på NASDAQ OMX Helsingfors Börs. Målet med 
Aktiekorgen är att erbjuda placeraren en möjlighet att dra 
nytta av aktiernas värdeutveckling och dividendavkastning.

Observera att Aktiekorgens värdeutveckling inte är 
identisk med värdeutvecklingen av den aktie som utgör 
referenstillgång. Aktiekorgen delar inte ut någon avkast-
ning utan den eventuella avkastningen läggs till värdet på 
en andel i Aktiekorgen. Utöver aktier i enskilda bolag kan 
Aktiekorgen placera i andra tillgångsslag såsom kontanter. 
Inget jämförelseindex har fastställts för Aktiekorgen.

Aktiekorgens placeringsrisk motsvarar risken för en 
direkt placering i ifrågavarande bolags aktie. En placerare 
som väljer Aktiekorgen ska tåla kraftiga värdefluktua-
tioner och hög risk. Försäkringsbolaget garanterar inte 

värde beständigheten eller värdeutvecklingen för Aktie
korgen. Värdet på Aktiekorgen kan stiga eller sjunka kraf-
tigt. I framtida marknadslägen kan Aktiekorgens värde
utveckling avvika från prognoser som utgår från historiska 
data. Aktiekorgens basvaluta är euro. Aktiekorgen kan 
endast innehålla sådana aktier för vilka ett värde kan fast-
ställas kontinuerligt och som är föremål för fort löpande 
handel. Användning av derivat eller blankning av aktier 
tillåts inte i förvaltningen av Aktiekorgen.

Hållbarhetsrisker
Med hållbarhetsrisker avses händelser eller förhållanden 
relaterade till miljö, samhälle eller bolagsstyrning (ESG) 
som, om de förverkligas, skulle kunna ha en betydande 
negativ inverkan på placeringens värde. Sådana händel-
ser kan till exempel omfatta skador orsakade av extrema 
väderfenomen. Hållbarhetsrisker kan väsentligt påverka 
placeringskorgens värdefluktuation.

Varje Aktiekorg placerar endast i aktier i ett enda 
bolag som bestämts på förhand. Till skillnad från bo-
lagets allmänna förfaranden beaktas hållbarhetsrisker 
inte i Aktiekorgarna, utan nivån på och hanteringen av 
hållbarhetsrisker beror på varje enskilt underliggande 
bolags verksamhet och åtgärder för att hantera hållbar-
hetsrisker.

EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet
Placeringarna som ingår i denna placeringsprodukt tar 
inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar eko-
nomisk verksamhet.

Placeringsuppdrag
Försäkringsbolaget verkställer de uppdrag som hänför sig 
till Aktiekorgen utan oskäligt dröjsmål till det värde som 
andelen i Aktiekorgen har efter att Försäkringsbolaget 
vidtagit behövliga åtgärder. 

Fastställande av Aktiekorgens värde och 
kostnader
Aktiekorgen uppdelas i kalkylmässiga andelar, vars 
värde i regel fastställs varje bankdag. För Aktiekorgen 
fastställs ett dagligt värde som publiceras på adres-
sen nordea.fi/placeringskorgarnasvarden. Värdet på 
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en kalkylmässig andel i Aktiekorgen beräknas genom 
att dividera Aktiekorgens värde med det totala antalet 
befintliga kalkylmässiga andelar. En andel kan delas in i 
bråkdelar. Försäkringsbolaget ansvarar för Aktie korgens 
värdeberäkning enligt de principer som Försäkringsbo-
laget själv har fastställt, och någon extern part har inte 
godkänt principerna för värdeberäkning. Aktiekorgens 
tillgångar består av aktier i ett enskilt bolag, vars mark-
nadsvärde i regel fastställs enligt det senaste tillgäng-
liga marknadsvärdet, och av kontanter. Den eventuella 
dividenden för och/eller annan avkastning på de aktier 
som anslutits till Aktiekorgen läggs till Aktiekorgens vär-
de med avdrag för de skatter och övriga kostnader som 
hänför sig till dem. 

Värdet på Aktiekorgen beräknas genom att från Aktie
korgens tillgångar avdra de eventuella kostnader som 
belastar Aktiekorgen och de aktier som ingår i Aktie
korgen samt förvaltningsavgiften.

Inverkan av kostnaderna på den årliga avkastningen 
på Aktiekorgen (anges i dokumentet Särskilda uppgifter 
om placeringsobjektet för respektive Aktiekorg) 
anger relationen mellan de uttagna totalkostnaderna 
och värdet på Aktiekorgen. I de årliga avgifterna 
ingår förvaltningsprovisionen som debiterats Aktie
korgens medel under de 12 månaderna som 
föregår observationsperiodens slut samt de övriga 
kostnaderna som debiteras Aktiekorgens värde under 
året. Aktiekorgens förvaltningsprovision är högst 
1,0 % och beloppet av avgiften per dag avdras dagligen 
från Aktiekorgens värde. Den vid var tid gällande 
förvaltningsprovisionen anges i dokumentet Särskilda 
uppgifter om placeringsobjektet på adressen nordea.fi/
placeringskorgarnasvarden.

Från värdet på Aktiekorgen avdras utöver förvaltnings-
provisionen de kostnader som belastar Aktiekorgen och 
de aktier som ingår i Aktiekorgen. Kostnader som belastar 
Aktiekorgen och de aktier som ingår i Aktiekorgen är bl.a. 
handelskostnader, kostnader för förvaring av placerings-
objekten samt kostnader hänförliga till själva placerings-
objekten. Även skatter, övriga offentligrättsliga avgifter 
eller kostnader som på basis av finsk eller utländsk lag 
eller myndighetsföreskrift hänför sig till Aktiekorgen 
eller de aktier som ingår i den belastar Aktiekorgen som 
separata kostnader. Aktiekorgens förvaltnings avgift 
inkluderar inte de debiteringar och kostnader som hänför 
sig till försäkringsavtalet, utan endast till förvaltningen av 
Aktiekorgen.

Äganderätt till placeringsobjekten och rättig
heter i anslutning till dem
Försäkringsbolaget äger de aktier och övriga tillgångar 
som ingår i Aktiekorgen. Försäkringsbolaget är inte 
ansvarigt för lämnande av sådan information om aktier 
som är allmänt tillgänglig eller annan information till 
kunden. Försäkringsbolaget utövar sina rättigheter 
avseende nämnda aktier enligt eget gottfinnande, såsom 
aktieägarens rätt att delta i bolagsstämman eller utöva 
den rösträtt som aktien medför. Försäkringsbolaget an-
svarar inte för några skador eller värdeminskningar som 
kan följa av att rättigheter avseende aktierna utövas eller 
inte utövas.

Försäkringstagarens rätt till Aktiekorgen
Försäkringstagaren har inte äganderätt eller andra rät-
tigheter till den Aktiekorg som anslutits till försäkringen, 
Aktiekorgens kalkylmässiga andelar eller de aktier eller 
andra tillgångar som ingår i Aktiekorgen, utan dessa inne-
has av Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget utövar de 
rättigheter som hänför sig till aktier och andra tillgångar 
enligt eget gottfinnande.

Utläggning
Försäkringsbolaget kan lägga ut uppgifter i som hänför 
sig till förvaltningen av Aktiekorgen.

Ändring och godkännande av stadgarna 
Försäkringsbolaget fastställer Aktiekorgarnas stadgar, och 
någon extern part har inte godkänt dem. Försäkrings
bolaget har på vederbörliga grunder rätt att ändra stad
garna för Aktiekorgarna. Försäkringsbolaget meddelar 
stadgeändringarna på nordea.fi. Försäkringsbolaget har 
rätt att avsluta Aktiekorgarnas verksamhet, vilket innebär 
att Försäkringsbolaget inte lovar att försäkringens värde
utveckling också i framtiden kan anknytas till Aktiekorgarna.

Nordea Aktiekorgarna tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FOnummer 09270728. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 
9, 00020  Nordea, Helsingfors. Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett i Finland registrerat livförsäkringsbolag. Bolaget är en del av Nordeakoncernen 
som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att 
anknytas till Avkastningskorgen via ombudet Nordea Bank Abp. Aktiekorgarna förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Aktiekorgarna är inte sådana 
placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder. Därför omfattas de inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. 
Försäkringstagaren ska också ta del av produktmaterialet om försäkringsavtalet. Värdet på Aktiekorgarna kan öka eller minska beroende på marknadsläget. 
Utifrån den historiska utvecklingen kan man inte förutse avkastningen på Aktiekorgarna i framtiden. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för 
värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna 
eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller 
delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.
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