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KALLELSE TILL STÄMMA 

 

Bästa andelsägare, 

Styrelsen för Nordea Fund of Funds, SICAV ("bolaget") vill härmed informera dig om att den första 

extraordinära andelsägarstämman, som hölls den 15 mars 2018, inte kunde fatta beslut om de föreslagna 

punkterna på dagordningen på grund av att den inte var beslutsför. 

Därför kallas du härmed till en 

ANDRA EXTRAORDINÄR ANDELSÄGARSTÄMMA 

för andelsägarna i bolaget den 17 maj 2018 kl. 14.00 CET i bolagets lokaler på adressen 

562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg (den "andra extraordinära 

andelsägarstämman" eller "stämman") med följande dagordning: 

DAGORDNING 

Punkt-

nummer  

1 "Andelsklasser" ersätts av "andelsklass(er)" i bolagsordningen. 

2 Ändringar av artikel 2 – TID 

3 

Ändringar av artikel 3 – MÅL ska läsas på följande sätt: 

"Bolagets mål är att placera tillgängliga medel huvudsakligen i överlåtbara 

värdepapper och/eller andra likvida finansiella tillgångar som anges i artikel 41 i 

lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar med senare 

ändringar (nedan kallad "lagen") i syfte att sprida investeringsrisken och på ett 

fördelaktigt vis förvalta bolagets tillgångar i andelsägarnas intresse. 

Bolaget kan vidta och genomföra åtgärder som det anser lämpliga för att uppfylla 

och utveckla sitt syfte i den mån det är tillåtet enligt del I i lagen". 

4 Ändringar av artikel 4 – SÄTE 
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5 Ändringar av artikel 5 – KAPITAL 

6 
Borttagande av nuvarande artikel 6. Begränsningar ersätts med en ny artikel 6 – 

DELFONDER OCH ANDELSKLASS(ER) 

7 
Borttagande av nuvarande artikel 7 – ANDELSÄGARSTÄMMOR ersätts med en ny 

artikel 7 – UTFÄRDANDE AV ANDELAR 

8 
Borttagande av nuvarande artikel 8 – STYRELSE ersätts med en ny artikel 8 –  

UTTAG OCH BYTE AV ANDELAR 

9 
Borttagande av nuvarande artikel 9 – ORDFÖRANDE ersätts med en ny artikel 9 – 

BEGRÄNSNINGAR 

10 
Borttagande av nuvarande artikel 10 – PROTOKOLL ersätts med en ny artikel 10 – 

ANDELSÄGARSTÄMMOR 

11 
Borttagande av nuvarande artikel 11 – BEFOGENHETER ersätts med en ny  

artikel 11 – STYRELSE 

12 
Borttagande av nuvarande artikel 12 – INTRESSEKONFLIKT ersätts med en ny 

artikel 12 – DELEGERING AV BEFOGENHETER 

13 
Borttagande av nuvarande artikel 13 – FRISKRIVNING ersätts med en ny  

artikel 13. KOMMITTÉER  

14 
Borttagande av nuvarande artikel 14 – DELEGERING ersätts med en ny  

artikel 14. UNDERSKRIFTER 

15 
Borttagande av nuvarande artikel 15 – UNDERSKRIFTER ersätts med en ny  

artikel 15 – PLACERINGSINRIKTNING 

16 
Borttagande av nuvarande artikel 16 – UTTAG OCH BYTE AV ANDELAR ersätts med 

en ny artikel 16 – OGILTIGHET OCH ANSVAR GENTEMOT TREDJE PART 

17 
Borttagande av nuvarande artikel 17 – ANDELSVÄRDE ersätts med en ny  

artikel 17 – FRISKRIVNING 

18 
Borttagande av nuvarande artikel 18 – UTFÄRDANDE AV ANDELAR ersätts med en 

ny artikel 18 – ANDELSVÄRDE 

19 Ändringar av nuvarande artikel 19 – KOSTNADER OCH AVGIFTER 

20  

Borttagande av nuvarande artikel 20 – RÄKENSKAPSÅR OCH 

REDOVISNINGSHANDLINGAR ersätts med en ny artikel 20 – BERÄKNING AV 

ANDELSVÄRDE SKJUTS UPP 

21 
Borttagande av nuvarande artikel 21 – AUKTORISERAD REVISOR ersätts med en ny 

artikel 21 – RÄKENSKAPSÅR OCH REDOVISNINGSHANDLINGAR 

22 Borttagande av nuvarande artikel 22 – UTDELNINGAR ersätts med en ny  
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artikel 22 – AUKTORISERAD REVISOR 

23 

Borttagande av nuvarande artikel 23 – UPPLÖSNING, UPPHÖRANDE, 

SAMMANSLAGNING, DELNING OCH OMSTRUKTURERING ersätts med en ny 

artikel 23 – UTDELNINGAR 

24 

Borttagande av nuvarande artikel 24 – ÄNDRING ersätts med en ny  

artikel 24 – UPPLÖSNING, UPPHÖRANDE, SAMMANSLAGNING, DELNING OCH 

OMSTRUKTURERING  

25 
Borttagande av nuvarande artikel 25 – TILLÄMPLIG LAG ersätts med en ny  

artikel 25 – ÄNDRING 

26 Införande av en ny artikel 26 – TILLÄMPLIG LAG  

 

Uppgifter om de föreslagna ändringarna av bolagsordningen för bolaget: 
 

Punkt- 
nummer 

Föreslagna ändringar 

1 "andelsklass (er)" ersätter "andelsklasser" i bolagsordningen  

2 
Artikel 2. TID ändras enligt följande: 
"Förvaltningsbolaget är bildat på obestämd tid. Bolaget kan lösas upp enligt andelsägarnas 
beslut i enlighet med artikel 24 i denna bolagsordning (nedan kallade "stadgarna"). 

3 

Artikel 3. MÅL ändras enligt följande: 
"Bolagets mål är att placera tillgängliga medel huvudsakligen i överlåtbara värdepapper 

och/eller andra likvida finansiella tillgångar som anges i artikel 41 i lagen av den 

17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar med senare ändringar (nedan 

kallad "lagen") i syfte att sprida investeringsrisken och på ett fördelaktigt vis förvalta 

bolagets tillgångar i andelsägarnas intresse. 

Bolaget kan vidta och genomföra åtgärder som det anser lämpliga för att uppfylla och 
utveckla sitt syfte i den mån det är tillåtet enligt del I i lagen". 
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4 

Artikel 4. SÄTE ändras enligt följande: 
"Bolagets säte är beläget i Luxemburg, i Storhertigdömet Luxemburg. 

Det kan flyttas inom samma kommun eller till en annan kommun i Storhertigdömet 

Luxemburg efter beslut av bolagets styrelse. Om så sker har styrelsen rätt att ändra 

stadgarna i enlighet med detta. 

Filialer, dotterbolag eller andra kontor kan etableras antingen i Luxemburg eller utomlands i 

enlighet med styrelsens beslut. 

I det fall styrelsen beslutar att extraordinära politiska, ekonomiska eller sociala händelser har 

inträffat eller riskerar att påverka den normala verksamheten vid bolagets säte, 

eller förutsättningarna för en väl fungerande kommunikation mellan bolagets säte och 

personer utomlands, kan sätet tillfälligt flyttas utomlands i väntan på att de onormala 

omständigheterna ska upphöra. Den tillfälliga lösningen ska inte ha någon inverkan på 

bolagets nationalitet. Oaktat den tillfälliga flytten av verksamhetens säte är bolaget således 

fortfarande luxemburgskt". 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 5. KAPITAL ändras enligt följande: 
"Artikel 5. ANDELSKAPITAL 
Bolagets andelskapital ska utgöras av fullt betalda andelar utan nominellt värde och ska alltid 
motsvara värdet av bolagets nettotillgångar enligt vad som fastställs i artikel 18 i dessa 
stadgar. 
Bolagets minimikapital ska vara 1 250 000 euro (en miljon tvåhundrafemtio tusen euro). 
 
När bolaget bildades uppgick kapitalet till 50 000 ecu (femtio tusen ecu) delat i fem 
hundra (500) fullt betalda B-andelar i Frontrunner II – Asset Allocation Fund – Balanced, 
utan nominellt värde. 
 
Andelarna ska emitteras som registrerade andelar. Enligt de villkor som anges i luxemburgsk 

lag kan styrelsen efter eget gottfinnande besluta att förutom registrerade andelar även 

emittera andelar i dematerialiserad form och byta emitterade registrerade andelar till 

dematerialiserade andelar på andelsägarnas begäran. Kostnaderna för att byta registrerade 

andelar på andelsägarnas begäran bärs av andelsägarna om inte styrelsen efter eget 

gottfinnande beslutar att dessa kostnader delvis eller helt ska bäras av bolaget. 

 

Andelsägarbevis utfärdas avseende registrerade andelar i enlighet med andelsägarens 

särskilda begäran. Om andelsägaren till bolagets belåtenhet kan bevisa att andelsägarbeviset 

har kommit bort, stulits eller förstörts kan en dubblett av andelsägarbeviset utfärdas på 

andelsägarens begäran. Detta ska i så fall ske enligt sådana särskilda villkor och garantier, 

inklusive men inte begränsat till, en obligation utställd av ett försäkringsbolag, som kan göras 

gällande eller tillåtas av tillämplig lag och i enlighet med vad bolaget beslutar är förenligt 
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med detta. Så snart det nya andelsägarbeviset, av vilket det ska framgå att det är en 

dubblett, har utfärdats, ska det ursprungliga andelsägarbeviset för vilket det nya utfärdats, 

inte längre gälla. 

Skadade andelsägarbevis kan bytas mot nya andelsägarbevis på bolagets begäran. 

Skadade andelsägarbevis ska lämnas eller skickas till bolaget och därmed omedelbart 

annulleras. 

Bolaget kan välja att debitera andelsägaren för kostnaderna för utfärdandet av dubbletten 

eller ett nytt andelsägarbevis samt för alla skäliga kostnader som bolaget åsamkas i samband 

med utfärdandet och registreringen därav, samt för att annullera de gamla 

andelsägarbevisen". 

6 

Nuvarande artikel 6 – BEGRÄNSNINGAR ersätts av en ny artikel 6 – DELFONDER OCH 

ANDELSKLASS(ER) som ska lyda enligt följande: 

"Bolagets styrelse kan, utan begränsning, när som helst skapa en eller flera portföljer av 

tillgångar enligt betydelsen i artikel 181 i lagen, där var och en utgör en delfond. För varje 

delfond ska styrelsen fastställa mål och placeringsinriktning, benämning samt andra 

egenskaper som beskrivs i bolagets prospekt. Vad gäller relationerna mellan andelsägarna 

ska varje delfond anses vara en separat enhet med avseende på, men inte begränsat till, 

kapitalinsats, vinst, förlust, kostnader och utgifter. 

Enligt gällande villkor i Luxemburgs lagar och bestämmelser kan styrelsen närhelst den anser 
det lämpligt (i) skapa en delfond i form av en matarfond (UCITS) eller mottagarfond (UCITS) i 
den betydelse som anges i artikel 77.1 i lagen (ii) konvertera en befintlig delfond till en 
matarfond (UCITS) eller mottagarfond (UCITS) enligt lagen. 
 
Vidare kan styrelsen besluta att för varje delfond skapa en eller flera andelsklass(er) med 

specifika egenskaper såsom benämning, kostnads- och avgiftsstruktur, utdelningspolicy, 

valuta, minsta innehav eller lägsta investeringsbelopp eller annan sådan egenskap eller 

kvalificeringskrav som styrelsen kan besluta om från tid till annan och som beskrivs i 

prospektet. Bolaget kan när som helst och utan andelsägarnas godkännande erbjuda en eller 

flera nya andelsklass(er). Sådan ny andelsklass(er) kan emitteras enligt andra villkor eller 

bestämmelser än vad som gäller för befintliga andelsklasser. Inom varje delfond kan 

styrelsen också besluta att andelar ska emitteras i en serie som motsvarar alla andelar 

utfärdade på en viss värderingsdag i en eller flera andelsklass(er). Om så är fallet ska 

hänvisningar till andelsklass i dessa stadgar förstås som en hänvisning till serier där så är 

tillämpligt. 

 

Varje delfond och/eller andelsklass(er) kan bildas på obestämd eller bestämd tid. I det 
senare fallet kan styrelsen efter eget gottfinnande vid utgången av en sådan tidsperiod en 
eller flera gånger besluta om förlängning för den aktuella delfonden eller 
andelsklassen/andelsklasserna. Genom meddelande ska andelsägarna vederbörligen 
informeras om varje sådan förlängning. Vid utgången av tidsperioden, och förutsatt att 
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tidsperioden inte har förlängts enligt ovan, ska bolaget köpa tillbaka alla utestående andelar 
i enlighet med artikel 8 nedan. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande artikel 7 – ANDELSÄGARSTÄMMA ersätts med en ny artikel 7. UTFÄRDANDE AV 
ANDELAR ska läsas enligt följande: 
"Styrelsen har när som helst obegränsad rätt att utfärda ett obegränsat antal andelar utan 

nominellt värde och utan att garantera befintliga andelsägare företrädesrätt. 

Delar av andelar kan bara utfärdas i registrerad form. Delar av registrerade andelar kan 

utfärdas med fyra (4) decimaler (sista decimalen avrundas uppåt eller nedåt). Delar av 

fondandelar har inte rösträtt, men rätt till utdelning och deltagande i skifte vid bolagets 

upplösning. 

Styrelsen kan efter eget gottfinnande helt eller delvis avslå en köporder. Styrelsen kan införa 

ytterligare begränsningar vad gäller hur ofta andelar ska utfärdas i en viss delfond eller 

andelsklass(er). Styrelsen kan bland annat besluta att andelar i en viss delfond eller 

andelsklass(er) endast ska utfärdas under en eller flera erbjudandeperioder eller under 

annan sådan tidsperiod som fastställs i prospektet. Vidare kan styrelsen besluta att andelar i 

en viss delfond eller andelsklass ska vara stängda för nya eller ytterligare insättningar under 

en viss tidsperiod. 

Styrelsen ska bestämma vilka villkor och förfaranden som ska gälla för insättningar, bland 

annat utförandet av insättningshandlingar och tillhandahållandet av information som 

styrelsen anser lämplig. En köporder ska mottas före aktuell bryttid i enlighet med styrelsens 

beslut från tid till annan. Order som mottas efter sådan bryttid hanteras följande 

värderingsdag enligt bestämmelserna i artikel 18 i dessa stadgar. 

Alla andelsägare ska förse bolaget eller dess ombud med en adress till vilken alla 
meddelanden och tillkännagivanden från bolaget kan skickas. Adressen läggs även in i 
andelsägarregistret. 
 
Om andelsägaren inte tillhandahåller en sådan adress kan bolaget tillåta att andelsägarens 
adress anses finnas på bolagets säte, eller på annan adress som kan läggas till av bolaget från 
tid till annan i väntan på att andelsägaren förser bolaget med en annan adress. 
Andelsägaren kan när som helst ändra sin adress så som den angetts i andelsägarregistret 
genom ett skriftligt meddelande adresserat till bolagets säte eller till sådan annan adress 
som bolaget fastställer från tid till annan. 
 
Vid bolagets erbjudande om insättning ska priset per andel till vilket sådana andelar utfärdas 

vara andelsvärdet per andel för den berörda andelsklassen så som det beslutas i enlighet 

med bestämmelserna i artikel 18 i dessa stadgar. I den mån det är tillåtet enligt lag kan 

styrelsen också besluta att ta ut eventuella tillämpliga avgifter, arvoden eller skatter i 

samband med insättning enligt närmare beskrivning i prospektet. 

Betalning för köp av andelar ska erhållas senast inom den tidsperiod som definieras i 

prospektet och ska inte överstiga åtta (8) bankdagar (nedan kallad "bankdag") efter den 

aktuella värderingsdagen. 
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Tilldelningen av andelar ska ske efter godkännandet av köpordern och andelsägandet ska 

göras gällande genom motsvarande registrering i bolagets andelsägarregister. 

Tilldelade andelar kan dock annulleras på den första värderingsdagen om betalning för 

motsvarande köpkurs inte har erhållits inom gällande avräkningsperiod. I det fallet anses den 

annullerade andelen aldrig ha blivit tilldelad. Andelsägare vars andel blivit annullerad kan 

dock för varje annullerad andel anmodas att betala en annulleringskostnad som motsvarar 

den eventuella negativa mellanskillnaden mellan det aktuella andelsvärdet per andel som 

beräknats på värderingsdagen för insättning och annullering, plus eventuella kostnader och 

utgifter. Detta ska dock inte inverka på bolagets rätt att kräva ersättning för eventuell skada 

som kanske annars hade åsamkats. 

Styrelsen kan från tid till annan godkänna köp av andelar mot apportvederlag i form av 

värdepapper eller andra tillgångar som den aktuella delfonden kan inneha enligt gällande 

placeringsinriktning och begränsningar. Apportvederlaget ska motsvara andelsvärdet för 

tillgångarna beräknat i enlighet med vad som fastställs i artikel 18 och ska enligt 

luxemburgsk lag vidimeras av en oberoende revisor. Alla kostnader som är förenade med 

apportvederlaget ska bäras av den andelsägare som använder apportvederlaget, eller av 

annan tredje part enligt överenskommelse med bolaget eller på annat sätt som styrelsen 

anser är rättvist mot alla andelsägare i delfonden. Förutom annulleringen av tilldelade 

andelar i enlighet med vad som anges i föregående stycke gäller följande om bolaget inte 

kan förvärva äganderätten till apportegendomen: I detta fall kan bolaget väcka talan mot 

antingen andelsägaren eller dennes finansiella ombud, alternativt dra av kostnader eller 

förluster som åsamkats bolaget, förvaringsbanken ("förvaringsinstitutet") eller 

förvaltningsbolaget ("förvaltningsbolaget") från andelsägarens innehav i bolaget. 

Bolaget förbehåller sig rätten att begränsa antalet andelar som kan köpas en enskild 

värderingsdag till ett antal som motsvarar högst 10 procent av fondförmögenheten. 

I essa fall kan styrelsen bestämma att vissa eller samtliga köporder ska hanteras under en 

period om högst åtta (8) värderingsdagar. Kursen motsvaras av andelsvärdet den 

värderingsdag då andelarna köps. Alla värderingsdagar har dessa uppdrag företräde framför 

senare inkomna köpuppdrag. 

Styrelsen kan uppdra åt en vederbörligen godkänd styrelseledamot eller befattningshavare i 
bolaget, eller till annan sådan vederbörligen godkänd person, uppgiften att ta emot 
betalningar för insättningar/byte samt att leverera och/eller utfärda sådana nya andelar" 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande artikel 8 – STYRELSE ersätts med en ny artikel 8. UTTAG OCH BYTE AV ANDELAR 

ska läsas enligt följande: 

"Enligt närmare beskrivning nedan har bolaget befogenhet att när som helst köpa tillbaka 

sina egna utestående andelar, vilket endast kan begränsas enligt lag. 

En andelsägare i bolaget kan när som helst oåterkalleligt begära att bolaget köper tillbaka 

hela eller delar av andelsägarens innehav i bolaget enligt de villkor och förfaranden som 

fastställts av styrelsen och som beskrivs i prospektet. En säljorder ska mottas före aktuell 

bryttid i enlighet med styrelsens beslut från tid till annan. Order som mottas efter sådan 
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bryttid hanteras följande värderingsdag. 

Andelsägaren erhåller ett pris per andel som motsvarar andelsvärdet per andel i den 

relevanta andelsklassen enligt bestämmelserna i artikel 18 i dessa stadgar. I den mån det är 

tillåtet enligt lag kan styrelsen ta ut eventuella tillämpliga avgifter, arvoden eller skatter vid 

uttaget enligt närmare beskrivning i prospektet. 

Betalningen ska normalt skickas eller vara tillgänglig inom 10 (tio) bankdagar efter den 

aktuella värderingsdagen, efter mottagande av erforderliga dokument eller uppgifter som 

styrelsen kan kräva enligt tillämpliga lagar. Om, i undantagsfall, delfondens likviditet inte är 

tillräcklig för att göra en utbetalning inom den ovan angivna tidsperioden ska betalningen 

erläggas så snart det är praktiskt möjligt. 

Efter samtycke från berörda andelsägare kan styrelsen från tid till annan betala med apport i 

enlighet med principen om likabehandling av andelsägare. I detta fall tilldelas andelsägaren 

portföljvärdepapper i den berörda delfonden till ett värde som motsvarar andelsvärdet för 

de andelar som ska säljas. Sådant uttag mot apport ska utvärderas av bolagets revisor i en 

rapport i enlighet med Luxemburgs lagstiftning och ska ske på skälig grund och i alla 

andelsägares intresse. Alla kostnader som är förenade med detta ska bäras av den 

andelsägare som gör uttaget, eller av annan tredje part enligt överenskommelse med 

bolaget eller på annat sätt som styrelsen anser är rättvist mot alla andelsägare i delfonden. 

Andelsägare har rätt att begära att få byta en del av eller samtliga andelar till andelar i en 

annan andelsklass i samma delfond eller annan delfond enligt de villkor, förfaranden och 

eventuella begränsningar som fastställts av styrelsen och som anges i prospektet. I vissa fall 

kanske en annan transaktion avseende andelarna som ska bytas först måste genomföras 

innan bytet kan godkännas. 

En bytesorder ska mottas före aktuell bryttid i enlighet med styrelsens beslut från tid till 

annan. Order som mottas efter sådan bryttid hanteras följande värderingsdag. 

Byteskursen beräknas på grundval av andelsvärdet per andel i de två andelsklasserna enligt 

vad som anges i artikel 18 i dessa stadgar. I den mån det är tillåtet enligt lag kan styrelsen ta 

ut eventuella tillämpliga avgifter, arvoden eller skatter vid bytet enligt närmare beskrivning i 

prospektet. 

Bolaget förbehåller sig rätten att begränsa antalet andelar som kan bytas eller säljas en 
enskild värderingsdag till ett antal som motsvarar högst 10 procent av delfondens 
andelsvärde. Under dessa omständigheter kan styrelsen bestämma att vissa eller samtliga 
andelar får bytas och/eller säljas under en period om högst 8 (åtta) bankdagar. I dessa fall 
motsvaras kursen av andelsvärdet den värderingsdag då andelarna byts och/eller säljs. 
Alla värderingsdagar har dessa uppdrag företräde framför senare inkomna bytes- och/eller 
säljuppdrag. 
 
Om antalet eller det totala andelsvärdet för de andelar som en andelsägare innehar i någon 

av delfondens andelsklasser till följd av en begäran om uttag eller byte skulle understiga ett 

sådant antal eller värde som styrelsen fastställt, kan styrelsen besluta att begäran ska 
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hanteras som en begäran om uttag/byte för hela andelsägarens innehav i den aktuella 

andelsklassen. 

De andelar som uttaget/bytet gäller ska annulleras såvida inte styrelsen beslutar om annat 

enligt eget gottfinnande. 

Styrelsen kan uppdra åt en vederbörligen godkänd styrelseledamot eller befattningshavare i 
bolaget, eller till annan vederbörligen godkänd person, uppgiften att ta emot betalningar för 
uttag/byten, utfärda betalningen för uttaget och annullera andelarna. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuvarande artikel 9 – ORDFÖRANDE ersätts med en ny artikel 9 – BEGRÄNSNINGAR som 

lyder enligt följande: 

 
"I bolagets intresse kan styrelsen begränsa eller förhindra en fysisk eller juridisk persons 
ägande av andelar i bolaget enligt närmare beskrivning nedan: 
 
1) Styrelsen har rätt att besluta om sådana begränsningar (utom begränsningar när det gäller 
överlåtelse av andelar) som den anser nödvändiga för att säkerställa att inga andelar i 
bolaget köps av, eller innehas av en person (nedan kallad "undantagen person"): 
 
a) om detta strider mot någon bestämmelse i stadgarna, prospektet eller annan tillämplig lag 
eller bestämmelse i någon jurisdiktion, eller 
b) om personens andelsinnehav enligt styrelsen medför att bolaget åsamkas skatter, 
skyldigheter eller andra finansiella skador som annars inte skulle ha uppstått, eller som på 
annat sätt anses skadligt för bolaget eller dess andelsägare, 
c) om personens andelsinnehav enligt styrelsen medför att bolaget kan bli föremål för, 
eller exponerat för, andra lagar eller bestämmelser än de som gäller i Luxemburg och vars 
implementering skulle kunna skada andelsägarnas intresse, 
d) om personens andelsinnehav, enligt styrelsen, innebär, eller sannolikt skulle innebära, 
att bolaget bryter mot ett lands eller en stats lagar eller krav som är tillämpliga för bolaget, 
e) Om en sådan undantagen person inte är kvalificerad att äga andelarna enligt lagar eller 
bestämmelser i ett land och/eller enligt officiella bestämmelser, stadgarna eller prospektet. 
f) om en sådan undantagen person innehar mer än den andel av kapitalet som styrelsen 
beslutat från tid till annan. 
 
U.S. Persons, som beskrivs närmare i prospektet, ska anses vara undantagna personer om 
inget annat beslutas av styrelsen. 
 
2) I dessa fall kan styrelsen enligt eget gottfinnande besluta att: 
 
a) Vägra utfärda andelar eller registrera överlåtelse av andelar tills den har säkerställt 
huruvida utfärdandet eller registreringen kan leda till att det juridiska eller ekonomiska 
ägandet av sådana andelar innehas av en undantagen person. 
b) När som helst begära av alla personer som ingår i bolagets andelsägarregister, eller annan 
person som avser registrera en överlåtelse av andelar, att de förser bolaget med all 
information som bolaget anser nödvändig för att avgöra om en sådan registrering medför att 
en undantagen person har ett ägande eller någon annan för dennes räkning. 
c) Förkasta en eventuell röst som läggs av, eller för en undantagen persons räkning,  
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vid andelsägarstämman. 
d) Bevilja den berörda andelsägaren anstånd under en viss period för att åtgärda den 
situation som omöjliggör ägandet och/eller föreslå byte av andelar till andelar i en annan 
andelsklass i samma delfond om ett sådant byte skulle innebära att förbudet mot ägande 
inte längre gäller. 
 
3) Om styrelsen är övertygad om att en undantagen person, som agerar ensam eller 
tillsammans med andra, antingen är juridisk eller verklig ägare till andelarna, och om den 
personen misslyckas med att överlåta andelarna till en godkänd person, kan styrelsen tvinga 
fram ett återköp eller ett byte av alla andelar som innehas av den undantagna personen eller 
för dennes räkning. I så fall ska bolaget meddela andelsägaren om skälet till 
tvångsåterköpet/-bytet, en indikativ värderingsdag för när tvångsåterköpet/-bytet kommer 
att ske samt hur många andelar det gäller. Tvångsåterköpet/bytet ska ske till en kurs som 
beslutas i enlighet med dessa stadgar. 
 
4) Bolaget förbehåller sig rätten att kräva att den berörda andelsägaren ersätter bolaget för 
eventuella förluster, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av att ett ägande är 
förbjudet enligt denna artikel. Bolaget kan dra av sådana förluster, kostnader eller utgifter 
från det uttagsbelopp som ska betalas till andelsägaren i fråga. 

10 

Nuvarande artikel 10 – PROTOKOLL ersätts med en ny artikel 10 – ANDELSÄGARSTÄMMOR 

som lyder enligt följande: 

Alla korrekt konstituerade andelsägarstämmor i detta bolag ska representera gruppen av 
andelsägare i bolaget som helhet. Andelsägarstämman har de befogenheter som 
uttryckligen anges i den luxemburgska bolagslagen av den 10 augusti 1915 med eventuella 
senare ändringar (nedan kallad "den luxemburgska bolagslagen") eller i dessa stadgar. 
 
Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader från räkenskapsårets utgång i enlighet med 
den luxemburgska bolagslagen. Platsen för årsstämman ska vara bolagets lokaler (säte) i 
Luxemburg eller annan plats i Luxemburg som anges i kallelsen till stämman samt det datum 
och tidpunkt som anges där. Årsstämman kan hållas utanför Luxemburg om styrelsen anser 
att exceptionella omständigheter kräver detta. Andra andelsägarstämmor kan hållas den tid 
och plats som meddelas i respektive kallelse. 
 
Alla stämmor ska sammankallas på det vis som fastställs i den luxemburgska bolagslagen. 
Andelsägare ska kallas till en kommande andelsägarstämma genom en kallelse med 
information om dagordning, tid och plats för stämman. Kallelsen skickas med post minst åtta 
(8) kalenderdagar före den dag då stämman ska hållas till den adress som registrerats i 
bolagets andelsägarregister, såvida inte andelsägaren har gått med på att få kallelsen till 
andelsägarstämman på något annat sätt (däribland via e-post) enligt den luxemburgska 
bolagslagen. 
 
I den mån det krävs enligt den luxemburgska bolagslagen ska meddelandet publiceras i 
Luxemburg i Recueil Electronique des Sociétés et Associations och i en dagstidning samt i 
ytterligare en annan dagstidning med spridning i jurisdiktioner där bolaget är registrerat, 
om så krävs enligt den lokala lagstiftningen. 
 
Andelsägare som utgör minst tio procent (10 %) av bolagets andelskapital kan begära att en 
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eller flera punkter läggs till dagordningen för en andelsägarstämma. Sådan begäran ska 
adresseras till bolagets säte med rekommenderad post minst fem (5) kalenderdagar före 
datumet för stämman. 
 
Om alla andelsägare är närvarande eller representerade vid en andelsägarstämma och har 
avstått ifrån begäran om kallelse, kan stämman hållas utan föregående kallelse eller 
publicering. 
 
Andelsägare som deltar i en stämma via konferenssamtal, videosamtal eller via annat 
kommunikationssätt som gör det möjligt att fastställa deras identitet och som gör att alla 
som deltar i stämman hela tiden kan höra varandra och delta aktivt, anses vara närvarande 
med avseende på beslutsmässighet och röstning. Detta gäller under förutsättning att sådana 
kommunikationsmöjligheter är tillgängliga vid tidpunkten för stämman. 
 
Varje andelsägare kan rösta via röstningsformulär som skickas med post eller fax till bolagets 

säte eller till adress som specificeras i kallelsen. Andelsägarna kan endast använda de 

röstningsformulär som bolaget tillhandahåller och som innehåller information om plats, 

datum och tidpunkt för mötet samt dess dagordning och förslag till beslut. 

Röstningsformulär som inte visar varken röst för, emot eller nedlagd röst, ska anses ogiltigt. 

Bolaget kommer endast att ta hänsyn till röstningsformulär som tagits emot  

två (2) kalenderdagar före andelsägarstämman. 

Vid varje stämma utses en ordförande, en sekreterare och en röstkontrollant, som inte 

behöver vare varken andelsägare eller styrelseledamot. Om alla andelsägare som är 

närvarande eller representerade vid andelsägarstämman enas om att de kan kontrollera 

rösterna, kan andelsägarna enhälligt besluta att bara utse (i) en ordförande och en 

sekreterare eller (ii) en enskild person som åtar sig styrelsens uppgift, och i så fall behöver 

ingen röstkontrollant utses. Styrelsen ska framför allt se till att stämman hålls i enlighet med 

gällande bestämmelser, i synnerhet reglerna om sammankallande, majoritetskrav, 

rösträkning och andelsägarnas representation. 

Andelsägarnas rätt att delta i en andelsägarstämma och rösta i enlighet med sitt 

andelsinnehav ska fastställas med avseende på de andelar andelsägaren innehar vid midnatt 

(luxemburgsk tid) fem dagar före andelsägarstämman. Styrelsen kan besluta att 

andelsägarna måste uppfylla ytterligare villkor för att få delta i andelsägarstämmor. 

En andelsägare kan utse en annan person (som inte behöver vara andelsägare och som kan 

vara styrelsemedlem i bolaget) till fullmaktshavare att företräda honom/henne vid en 

andelsägarstämma. Utnämningen ska ske skriftligen eller via undertecknat fax eller liknande 

kommunikationssätt som styrelsen beslutar om. 

Varje andel, oavsett dess andelsvärde per andel, berättigar till en röst. 

Vid varje andelsägarstämma ska en närvarolista fyllas i. 

Om inget annat anges i dessa stadgar eller i den luxemburgska bolagslagen ska beslut vid 

andelsägarstämmor som sammankallats i vederbörlig ordning fattas med enkel majoritet av 
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dem som närvarar och röstar. En nedlagd röst eller blank röst räknas inte. 

När det gäller frågor om en specifik andelsklass eller delfond kan styrelsen efter eget 
gottfinnande sammankalla en andelsägarstämma med anledning av den specifika 
andelsklassen eller delfonden. I dessa fall ska de bestämmelser som gäller för bolagets 
andelsägarstämmor enligt ovan tillämpas efter vederbörliga ändringar för den stämma som 
gäller en viss delfond eller andelsklass. 

11 

 

Nuvarande artikel 11 – BEFOGENHETER ersätts med en ny artikel 11 – STYRELSE som lyder 

enligt följande: 

"Styrelsen har de största befogenheterna att vidta åtgärder när det gäller administration, 

disposition och verkställighet i bolagets intresse. Alla befogenheter som inte uttryckligen 

begränsas av den luxemburgska bolagslagen eller av föreliggande stadgar för 

andelsägarstämman faller inom ramen för styrelsens befogenheter. 

Bolaget ska styras av en styrelse bestående av minst tre ledamöter som inte behöver vara 
andelsägare i bolaget. Ledamöterna utses av andelsägarna för en period av högst sex år och 
kan väljas om för flera perioder efter varandra. Andelsägarstämman beslutar också om 
antalet ledamöter i styrelsen, deras ersättning och mandatperiod. Ledamöterna i styrelsen 
väljs med enkel majoritet av de andelar som är närvarande eller representerade vid 
andelsägarstämman. 
 
En ledamot kan avsättas med eller utan orsak och när som helst ersättas efter beslut av 
andelsägarna. 
 
Om det uppstår en vakans i styrelsen på grund av dödsfall, pension eller annan orsak, 
kan övriga i styrelsen träffas och med majoritetsröst utse en ledamot som ska fylla vakansen 
fram till nästa andelsägarstämma. 
 
Bland styrelseledamöterna kan styrelsen utse en ordförande samt en eller flera vice 
ordföranden. Styrelsen kan också utse en sekreterare som inte behöver vara en 
styrelseledamot. Sekreteraren ansvarar för att föra protokoll under styrelsemöten och 
andelsägarstämmor. 
 
Styrelsen sammanträder efter sammankallande av ordförande eller två styrelseledamöter på 
sådan plats som anges i kallelsen. Alla i styrelsen ska få en skriftlig kallelse om styrelsemötet 
senast tjugofyra (24) timmar före mötet, utom i nödfall då dessa brådskande 
omständigheter ska anges i kallelsen. Var och en av ledamöterna kan avsäga sig från sådan 
kallelse antingen skriftligen eller via fax, e-post eller liknande kommunikation. 
Enskilda kallelser ska inte krävas för enskilda möten som hålls på platser och tidpunkter 
enligt ett schema som tidigare antagits av styrelsen. 
 
Ledamöter kan alltid utse en annan ledamot att företräda dem som fullmaktshavare vid 
styrelsemöte. Utnämningen ska ske skriftligt eller via fax, e-post eller liknande 
kommunikation. 
 
Styrelseledamöter kan alltid delta i ett styrelsemöte via konferenssamtal eller liknande 
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kommunikationssätt, och sådant deltagande ska likställas med personlig närvaro vid 
stämman. Platsen för ett styrelsemöte som hålls på det viset ska anses vara Luxemburg. 
 
Styrelsen är behörig och har befogenhet att överlägga och agera i frågor om minst en 
majoritet av styrelseledamöterna är närvarande eller representerade vid sådan stämma. 
Beslut ska fattas med en majoritet av rösterna av de ledamöter som är närvarande eller 
representerade vid stämman. 
 
Protokollet från styrelsemötet ska alltid undertecknas av två styrelseledamöter. 
Kopior eller utdrag av protokoll som upprättats enligt juridiskt förfarande eller på annat vis, 
ska undertecknas av ordförande eller tillförordnad ordförande för stämman, eller av två 
ledamöter eller av sekreteraren eller en biträdande sekreterare. 
 
Beslut som undertecknas av alla styrelseledamöter ska vara lika giltiga och bindande som om 

de hade fattats vid en stämma som sammankallats och genomförts i vederbörlig ordning. 

Underskrifterna kan göras på ett enskilt dokument eller på flera kopior av ett identiskt beslut 

och kan bevittnas via brev, fax, e-post eller via liknande kommunikationssätt. 

Underskrifterna kan även göras med elektronisk signatur av var och en av ledamöterna enligt 

luxemburgsk lag. 

12 

Nuvarande artikel 12 – INTRESSEKONFLIKT ersätts med en ny artikel 12 – DELEGERING AV 

BEFOGENHETER enligt följande: 

 

"Den dagliga styrningen av bolaget och representationen av bolaget i samband med sådan 

daglig styrning kan delegeras till en eller flera ledamöter, befattningshavare eller andra 

ombud, andelsägare eller inte, som agerar enskilt eller gemensamt. Beslut om 

omständigheter gällande hur de utses, avsätts och vilka befogenheter de har, ska fattas 

genom styrelsebeslut. 

Styrelsen kan från gång till annan delegera sådana befogenheter eller funktioner med 

avseende på drift och styrning av bolaget till en ledamot, ett ombud eller annan 

representant utsedd för ändamålet. Bolaget kommer i synnerhet att utse ett 

förvaltningsbolag i den betydelse som avses i kapitel 15 i lagen (nedan kallat 

"förvaltningsbolaget") som ska ansvara för de funktioner som anges i lagen. 

Bolaget kan också bevilja särskilda befogenheter genom attesterad fullmakt eller privat 

instrument". 

13 

Nuvarande artikel 13 – FRISKRIVNING ersätts med en ny artikel 13 – KOMMITTÉER som 

lyder enligt följande: 

 
"Styrelsen kan bilda en eller flera kommittéer. Sammansättningen av befogenheterna för 
dessa kommittéer, villkoren för hur de ska utses, avsättas, ersättas samt hur lång 
mandattiden ska vara och vilka procedurregler som gäller, beslutas av styrelsen. 
Styrelsen ska ansvara för tillsynen av det arbete som bedrivs i kommittéerna.  
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Nuvarande artikel 14 – DELEGERING ersätts med en ny artikel 14 – UNDERSKRIFTER som 

lyder enligt följande: 

"Bolaget är bundet genom gemensam underskrift från två styrelseledamöter eller 

gemensam underskrift från en ledamot och en person som styrelsen gett befogenhet, 

eller genom gemensam underskrift från två andra personer som styrelsen delegerat 

befogenhet till". 

15 

Nuvarande artikel 15 – UNDERSKRIFTER ersätts med en ny artikel 15 – 

PLACERINGSINRIKTNING som lyder enligt följande: 

 

Utifrån principen om riskspridning bestämmer styrelsen placeringsinriktning och vilka 

strategier som ska tillämpas för varje delfond. Vidare fastställer den ramarna för bolagets 

ledning och affärsverksamhet i enlighet med följande principer. 

I. Placeringsbegränsningar 

I enlighet med de krav som fastställs i lagen och beskrivs närmare i prospektet kan varje 

delfond investera i: 

(i) överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, 

(ii) aktier eller andelar i andra fondföretag (UCITS) och andra 

värdepappersfonder (UCI) enligt de begränsningar som anges i prospektet, 

inklusive i de fall då en delfond ska fungera som matarfond, samt i aktier eller 

andelar i en mottagarfond kvalificerad som en UCITS, 

(iii) andelar i andra delfonder i den utsträckning det är tillåtet och i linje med de 

villkor som anges i lagen, 

(iv) bankinlåning (kontantinsättningar hos kreditinstitut) som återbetalas på 

anfordran eller kan tas ut och som förfaller inom högst 12 månader, 

(v) finansiella derivatinstrument, 

(vi) andra tillgångar i den mån det är tillåtet enligt lag. 

 

Bolaget kan i synnerhet köpa ovanstående tillgångar på en reglerad marknad i Europa, 

Amerika, Afrika, Asien och Oceanien. 

Bolaget kan också investera i nyligen emitterade överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument, förutsatt att emissionsvillkoren anger att ansökan ska göras 

om notering på en reglerad marknad enligt ovan och att noteringen ska ske inom ett år från 
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emissionstillfället. 

I enlighet med principen om riskspridning kan bolaget investera upp till 100 procent av sina 

tillgångar fördelade på varje delfond i olika överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanteras av en EU-medlemsstat,  

av en eller flera av dess lokala myndigheter, av ett medlemsland i OECD eller G20,  

av Republiken Singapore eller Hongkong eller av ett offentligt internationellt organ i vilket en 

eller flera EU-medlemsstater ingår. Under förutsättning att bolaget nyttjar möjligheten ovan 

ska det för varje enskild delfonds räkning inneha värdepapper från minst sex olika 

emissioner. Värdepappren från en enskild emission får utgöra högst 30 procent av de totala 

tillgångarna i en viss delfond. 

Styrelsen, som agerar i bolagets bästa intresse, kan i enlighet med vad som beskrivs i 

prospektet besluta att (i) alla eller delar av tillgångarna i bolaget eller någon av dess 

delfonder ska samförvaltas, på åtskild basis, med andra tillgångar som innehas av andra 

investerare, däribland i andra företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 

och/eller i deras delfonder, eller att (ii) alla eller delar av tillgångarna i två eller flera 

delfonder i bolaget ska samförvaltas sinsemellan, antingen åtskilt eller gemensamt (i pooler). 

I enlighet med vad styrelsen beslutar från tid till annan och enligt vad som beskrivs i 

prospektet kan bolagets delfonder investera antingen direkt eller indirekt via helägda 

dotterbolag. 

Bolaget får använda tekniker och instrument kopplade till överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument. 

Styrelsen kan införa striktare investeringsbegränsningar i enlighet med vad som beskrivs i 

prospektet. 

II. Tekniker och instrument kopplade till överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument 

Bolaget kan använda olika tekniker och instrument, bland annat, men inte begränsat till, 
derivat, återköpsavtal, optioner, terminer, CFD-kontrakt och värdepapperslån i enlighet med 
vad styrelsen anser är ekonomiskt lämpligt för att uppnå en effektiv portföljförvaltning för 
bolagets alla delfonder samt i linje med respektive delfonds placeringsinriktning. 
 
Bolagets eller delfondernas användning av sådana tekniker och instrument ska vara förenlig 
med de villkor och begränsningar som fastställs av Luxemburgs finansiella tillsynsmyndighet 
och enligt lagen. 
 
Delfonderna får under inga omständigheter avvika från de mål som fastställs i prospektet. 
 
III. Samförvaltning och poolning av fondmedel 

För att uppnå en effektiv förvaltning, och om delfondernas placeringsinriktningar så tillåter, 
kan styrelsen besluta att samförvalta vissa delfonder. 
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Det innebär att medlen i flera delfonder förvaltas gemensamt. De medel som samförvaltas 
betecknas som en “pool”, även om poolerna endast används internt i förvaltningssyfte. 
Poolerna är inte fristående enheter och de marknadsförs inte direkt mot allmänheten. 
Var och en av de samförvaltade delfonderna tilldelas sina specifika medel. 
Om två eller flera delfonder slås ihop i en pool fastställs respektive delfonds innehav med 
utgångspunkt från den ursprungliga fördelningen när de slogs ihop. Fördelningen ändras när 
delfonderna får nya medel eller när medlen minskas. 
 
Varje deltagande delfonds anspråk på de samförvaltade tillgångarna gäller samtliga innehav 
som ingår i poolen. 
 
Tilläggsinvesteringar som görs för de samförvaltade delfonderna fördelas mellan 
delfonderna utifrån deras anspråk på de sammanslagna tillgångarna, likaså ska innehav som 
säljs belasta de ingående delfonderna pro rata. 

16 

 

Nuvarande artikel 16 – UTTAG OCH BYTE AV ANDELAR ersätts med en ny artikel 16 – 

OGILTIGHET OCH ANSVAR GENTEMOT TREDJE PART som lyder enligt följande: 

"Inget kontrakt eller annan transaktion mellan bolaget och ett annat bolag eller enhet ska 

påverkas eller undermineras av det faktum att en eller flera av bolagets styrelseledamöter 

eller befattningshavare har ett intresse i, eller är styrelseledamot, befattningshavare eller 

anställd i sådant bolag eller enhet, förutsatt, emellertid, att bolaget inte avsiktligt ska köpa 

eller sälja portföljinvesteringar från, eller till någon av dess befattningshavare eller 

ledamöter, eller till någon enhet där sådana befattningshavare eller ledamöter äger 

10 procent eller mer av de utfärdade aktierna. 

Varje delfond ansvarar för sina egna skulder och förpliktelser i enlighet med artikel 181.5 i 

lagen". 

17 

 

Nuvarande artikel 17 – ANDELSVÄRDE ersätts med en ny artikel 17 – FRISKRIVNING som 

lyder enligt följande: 

 
"Bolaget kan friskriva en styrelseledamot eller befattningshavare, eller dennes arvingar, 
exekutorer eller förvaltare från kostnader som denne skäligen ådrar sig i samband med en 
handling, process eller ett förfarande där denne kan göras till part på grund av sin nuvarande 
eller tidigare roll som styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget, eller på dennes 
begäran, i en annan fond där bolaget är aktieinnehavare eller borgenär och från vilket denne 
inte är berättigad att friskrivas från, utom i det fall denne skulle bli dömd för sådan handling, 
process eller förfarande på grund av grov försumlighet eller tjänstefel. Vid en eventuell 
uppgörelse ska friskrivning endast gälla i de fall som omfattas av uppgörelsen och där 
styrelsen underrättar bolaget om att den person som ska friskrivas inte har begått sådant 
tjänstefel. Rätten till friskrivning ska inte utesluta andra rättigheter som personen kan ha rätt 
till". 
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Nuvarande artikel 18 – UTFÄRDANDE AV ANDELAR ersätts med en ny artikel 18 – 

ANDELSVÄRDE som lyder enligt följande: 

Andelsvärdet ("andelsvärdet") för varje andelsklass i varje delfond ska fastställas av 

bolaget eller dess ombud eller annan representant utsedd från tid till annan, men i enlighet 

med bestämmelserna i följande avsnitt, minst två gånger i månaden på den dag som 

styrelsen bestämmer ("värderingsdag"). 

Andelsvärdet för varje andelsklass i varje delfond ska uttryckas i den referensvaluta som 

styrelsen beslutar om och ska fastställas varje värderingsdag. Detta görs genom att värdet av 

de av delfondens nettotillgångar som tillhör andelsklassen, det vill säga värdet av 

tillgångarna i den andelsklassen minus skulderna vid den tidpunkt som styrelsen eller dess 

vederbörligen godkända representant fastställer på värderingsdagen, divideras med antalet 

utestående andelar i den aktuella andelsklassen. 

Bolagets andelsvärde ska alltid motsvara det totala andelsvärdet för alla dess delfonder. 

Värdet på tillgångarna i varje delfond fastställs på följande sätt: 

 

i. Värdet av eventuella kontanta medel eller insättningar, skulder eller fordringar, 
förutbetalda kostnader, kontantutdelning eller upplupen, men ännu inte erhållen 
ränta, ska motsvara hela det nominella beloppet, såvida detta sannolikt inte 
kommer att betalas eller erhållas till fullo. I detta fall ska beloppet fastställas efter 
sådant avdrag som styrelsen anser är lämpligt med avseende på faktiskt eller 
verkligt värde. 

ii. Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som är noterade, 
listade eller handlas på en börs eller reglerad marknad ska, såvida inte annat 
anges i stycke iii och vi nedan, värderas till det senast tillgängliga marknadspriset 
eller noteringen, före tidpunkten för värderingen, på den börs eller reglerade 
marknad där värdepapperen eller instrumenten huvudsakligen är noterade, 
listade eller handlade. I de fall värdepapperen eller instrumenten är noterade, 
listade eller handlas på fler än en börs eller reglerad marknad, ska styrelsen 
besluta på vilken börs eller reglerad marknad värdepapperen eller instrumenten 
huvudsakligen är noterade, listade eller handlas, varefter marknadspriserna eller 
noteringarna på sådan börs eller reglerad marknad ska användas för att fastställa 
deras värdering. Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument för 
vilka marknadspriser eller noteringar inte är tillgängliga eller representativa, 
eller om det inte är noterade, listade eller handlas på en börs eller reglerad 
marknad, ska värderas till sannolikt realiseringsvärde utifrån en varsam 
uppskattning i god tro med hjälp av en värderingsmetod som godkänts av 
styrelsen. 

iii. Oaktat stycke ii ovan, kan penningmarknadsinstrument, i de fall det är tillåtet 
enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, värderas med hjälp av en 
amorteringsmetod. Instrumenten värderas då till förvärvskostnaden med löpande 
justering för överkurs eller underkurs fram till förfallodagen, oavsett 
ränterörelsernas inverkan på instrumentens marknadsvärde. 
Amorteringsmetoden används endast i de fall då det inte väntas leda till en 
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betydande diskrepans mellan instrumentens marknadsvärde och deras värde 
beräknat enligt amorteringsmetoden. 

iv. Finansiella derivatinstrument som är noterade, listade eller handlas på en börs 
eller reglerad marknad ska värderas till den senast tillgängliga stängnings- eller 
avräkningskursen eller noteringen, före tidpunkten för värderingen, på den börs 
eller reglerade marknad där instrumenten huvudsakligen är noterade, 
listade eller handlade. Om instrumenten är noterade, listade eller handlas på fler 
än en börs eller reglerad marknad, ska styrelsen besluta på vilken börs eller 
reglerad marknad instrumenten huvudsakligen är noterade, listade eller handlas, 
varefter stängnings- eller avräkningskurserna på sådan börs eller reglerad 
marknad ska användas för att värdera dem. Finansiella derivatinstrument för vilka 
det inte finns några tillgängliga eller representativa stängnings- eller 
avräkningskurser eller noteringar ska värderas till sitt sannolika realiseringsvärde 
utifrån en varsam uppskattning i god tro med hjälp av en värderingsmetod som 
godkänts av styrelsen. 

v. Finansiella derivatinstrument som handlas utanför börsen (OTC-derivat) värderas 
dagligen till verkligt marknadspris på grundval av de värderingar som 
tillhandahålls av motparten och som regelbundet ska godkännas eller verifieras 
oberoende av motparten. Alternativt kan finansiella OTC-derivat värderas på 
grundval av oberoende modeller för prissättning och värdering. Dessa ska vara 
godkända av styrelsen och följa internationell bästa praxis och 
värderingsprinciper. All sådan värdering ska regelbundet stämmas av mot 
motpartsvärderingen, oberoende av motparten, och i händelse av betydande 
avvikelser ska dessa omedelbart utredas och förklaras. 

vi. Oaktat stycke ii ovan ska andelar eller aktier i investeringsfonder (bl.a. UCITS och 
UCI) värderas till senast tillgängliga officiella andelsvärde, såsom det rapporteras 
eller tillhandahålls av, eller för, den aktuella investeringsfonden, eller till senast 
tillgängliga inofficiella eller uppskattade andelsvärde, förutsatt att styrelsen anser 
att sådant inofficiellt eller uppskattat andelsvärde är tillfredsställande. 
Alternativt kan andelar eller aktier i investeringsfonder som är noterade, listade 
eller handlas på en börs eller reglerad marknad värderas i enlighet med 
bestämmelserna i stycke 2) ovan. 

vii. Värdet på annan tillgång som ovanstående inte specifikt hänvisar till, ska vara det 
sannolika realiseringsvärdet utifrån en varsam uppskattning i god tro med hjälp 
av en värderingsmetod som godkänts av styrelsen. 

 

Oaktat ovanstående kan styrelsen eller dess ombud eller utsedda representant göra 

avvikelser från de värderingsmetoder som anges ovan om den anser att metoden inte skulle 

möjliggöra ett rimligt värde för en viss tillgång i bolaget. 

Vidare kan styrelsen anpassa värdet på en tillgång om den anser att detta är nödvändigt 

för att återspegla dess verkliga värde. Andelsvärdet kan också justeras i syfte att spegla vissa 

handelsavgifter vid behov, vilket beskrivs till fullo i prospektet. 

Lämpliga avsättningar ska göras med anledning av obetalda administrativa eller andra 

utgifter av regelbunden eller återkommande karaktär baserat på en uppskattning av det 
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upplupna beloppet för den aktuella perioden. Alla eventuella skulder utanför 

balansräkningen ska beaktas i vederbörlig ordning i enlighet med skäliga och väl 

genomtänkta kriterier. 

Om det inte är fråga om ond tro, grov oaktsamhet eller uppenbart fel ska alla beslut om 

beräkning av andelsvärde som fattas av styrelsen, eller av dess ombud eller utsedd person, 

vara slutgiltigt och bindande för bolaget samt för befintliga, tidigare och framtida 

andelsägare. Resultatet av varje beräkning av andelsvärdet ska intygas av styrelseledamot 

eller en av styrelsen vederbörligen godkänd representant, ombud eller annan utsedd 

person." 

19 

Ändringar av artikel 19 - KOSTNADER OCH AVGIFTER ska läsas på följande sätt: 

Bolaget svarar för alla sina utgifter och ser till att förvaltningsbolaget, 

förvaringsinstitutet samt ombud eller utsedda personer vars tjänster bolaget anlitar efter 

beslut av styrelsen får betalt för sina tjänster. 

 

Varje delfond ansvarar för sina egna skulder och förpliktelser i enlighet med 

artikel 181.5 i lagen. 

 

Kostnader som uppstår för bolaget och som inte kan hänföras till en enskild delfond 

fördelas på samtliga delfonder i förhållande till deras nettotillgångar. 

 

Dessutom står bolaget för följande utgifter: 

i. skatter på bolagets tillgångar, inkomster och utgifter 

ii. sedvanliga mäklar- och bankavgifter som uppkommer till följd 
av bolagets affärstransaktioner 

iii. avgifterna till revisorn och bolagets juridiska rådgivare, 

iv. kostnaderna för publikationer och information till 
andelsägarna, främst kostnader för översättning, tryckning och 
distribution av årsredovisningar och halvårsrapporter samt 
kostnader för att publicera kurserna för insättningar och uttag 
och för uppdatering, produktion, tryck, översättning, 
distribution, leverans, förvaring och arkivering av faktablad 
med basfakta för investerare och prospekt, 

v. alla kostnader för registrering hos statliga myndigheter och 
fondbörser, 

alla kostnader för bolagets drift och administration." 

20 
 

Borttagande av nuvarande artikel 20 RÄKENSKAPSÅR OCH REDOVISNINGSHANDLINGAR, 

som ersätts med en ny artikel 20 – BERÄKNING AV ANDELSVÄRDE SKJUTS UPP enligt 

följande: 

Bolaget kan när som helst och från tid till annan skjuta upp beräkningen av andelsvärdet för 
en andelsklass eller delfond samt insättning, uttag och byte i följande fall: 
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i. Alla bankdagar som den aktuella andelen av delfondens tillgångar är mindre än 

den betydande andelen tillgångar enligt styrelsens definition, på grund av en hel 
eller delvis stängning eller andra begränsningar eller uppskov på en relevant 
marknad. 

ii. I krissituationer då det är omöjligt att sälja en betydande del av delfondens 
värdepapper, eller att till normala valutakurser överföra pengar för 
värdepappershandel, samt när det är omöjligt att fastställa ett rimligt värde på 
delfondens innehav. 

iii. Vid sammanbrott i de kommunikationsmedel som normalt används för att 
beräkna kurserna på delfondens innehav eller aktuella börskurser. 

iv. När kurserna på delfondens innehav av någon anledning inte omgående kan 
fastställas med exakthet. 

v. Under perioder då överföringar av pengar som ska, eller kan komma att användas 
till, värdepappershandel för delfonden, enligt styrelsens uppfattning inte kan ske 
till normala valutakurser. 

vi. Om någon av de målfonder som bolaget investerar en betydande del av sina 
tillgångar i skjuter upp beräkningen av andelsvärdet. 

vii. När det gäller en matarfond, om dess mottagarfond tillfälligt skjuter upp – 
på eget initiativ eller på begäran från behörig myndighet – uttag, återbetalning 
eller insättning av andelar/aktier. I detta fall ska den tidsperiod under vilken 
beräkningen av andelsvärdet för matarfonden skjuts upp vara exakt densamma 
som den tidsperiod under vilken beräkningen av andelsvärdet för 
mottagarfonden skjuts upp. 

viii. Om priset eller värdet på bolagets eller en delfonds tillgångar inte kan fastställas 
korrekt eller om det på annat sätt är omöjligt att sälja bolagets eller delfondens 
tillgångar på vanligt vis och/eller utan väsentlig nackdel för andelsägarna. 

ix. I händelse av ett meddelande till andelsägarna med kallelse till extraordinär 
andelsägarstämma i syfte att upplösa eller likvidera bolaget eller för att informera 
dem om upplösning eller likvidation av en delfond eller andelsklass, och mer 
generellt i samband med likvidationsprocessen för bolaget, en delfond eller 
andelsklass. 

x. I händelse av ett meddelande till andelsägarna med kallelse till extraordinär 
andelsägarstämma i syfte att besluta om andra omstruktureringar i enlighet med 
artikel 24 i dessa stadgar eller för att informera dem om sådan omstrukturering, 
och i synnerhet i fråga om fastställande av omräkningskurs i föreliggande fall. 

xi. Om handeln med andelar i bolaget eller en delfond eller andelsklass på en viss 
börs där dessa är noterade, ställs in, begränsas eller stängs, och 

xii. under exceptionella omständigheter när styrelsen anser att det är nödvändigt för 
att undvika oåterkalleliga negativa effekter för bolaget, en delfond eller 
andelsklass i enlighet med principen om en rättvis behandling av andelsägare i 
deras bästa intresse. 
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I händelse av exceptionella omständigheter som kan skada andelsägarintresset eller i 
händelse av mottagande av betydande order om köp, försäljning eller byte av andelar i en 
delfond eller andelsklass, förbehåller sig styrelsen rätten att fastställa andelsvärdet per 
andel för delfonden eller andelsklassen först sedan bolaget har vidtagit nödvändiga 
investeringar eller desinvesteringar i värdepapper eller andra tillgångar för delfonden eller 
andelsklassen i fråga. 
 
Köp-, sälj- och bytesorder som skjuts upp hanteras med avseende på den första 
värderingsdagen efter utgången av uppskovsperioden såvida inte andelsägarna har dragit 
tillbaka sina order om köp, försäljning eller byte genom skriftligt meddelande som tas emot 
av bolaget eller för dess räkning före utgången av uppskovsperioden. 
 
Information om sådant uppskov ska publiceras av bolaget på ett sätt som kan anses lämpligt 
för dem som sannolikt kommer att påverkas av det. 
 

Uppskjutandet av beräkningen av andelsvärdet och/eller, om så är fallet, av insättning, 

uttag och/eller byte av andelar i en delfond eller andelsklass ska inte påverka beräkningen av 

andelsvärdet och/eller, om så är fallet, för insättning, uttag och/eller byte av andelar i någon 

annan delfond eller andelsklass." 

 
21 

Borttagande av artikel 21 – AUKTORISERAD REVISOR ersätts med en ny  

artikel 21 – RÄKENSKAPSÅR OCH REDOVISNINGSHANDLINGAR som lyder enligt följande: 

Bolagets räkenskapsår ska börja den första januari varje år och avslutas den 

31 december varje år.  

22 

Borttagande av nuvarande artikel 22 – UTDELNINGAR ersätts med en ny  

Artikel 22 – AUKTORISERAD REVISOR enligt följande: 

Bolaget ska utse en auktoriserad revisor som ska utföra de uppgifter som fastställs i 

luxemburgsk lagstiftning. Revisorn väljs av årsstämman och behåller sitt uppdrag tills en 

efterträdare har utsetts. 

23 

Borttagande av nuvarande artikel 23 – UPPLÖSNING, UPPHÖRANDE, SAMMANSLAGNING, 

DELNING OCH OMSTRUKTURERING ersätts av en ny artikel 23 – UTDELNINGAR som lyder 

enligt följande: 

Beslut om utbetalning av utdelningar kan göras från tid till annan i enlighet med 

tillämpliga lagar och det senaste prospektet. 

Utdelningar kan betalas i en valuta och vid sådan tidpunkt och plats som styrelsen 

beslutar från tid till annan. 

Styrelsen kan besluta om aktieutdelning i stället för kontantutdelning i enlighet med 

villkor som styrelsen fastställer och i enlighet med andelsägarens godkännande. 

Om andelsägaren inte gör anspråk på utdelning inom fem (5) år efter offentliggörandet 

ska rätten till utdelningen anses förbrukad och medlen förs då tillbaka till den eller de 

andelsklasser som emitterats av bolaget eller en viss delfond. 

Ingen ränta betalas på utdelning som offentliggörs av bolaget och som det innehar för 
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förmånstagares räkning. 

24 

Borttagande av nuvarande artikel 24 – ÄNDRING ersätts av en ny artikel 24 – UPPLÖSNING, 

UPPHÖRANDE, SAMMANSLAGNING, DELNING OCH OMSTRUKTURERING enligt följande: 

UPPLÖSNING AV BOLAGET 
 
Bolaget kan när som helst upplösas efter beslut av andelsägarstämman i enlighet med 

de krav på beslutsförhet och majoritet som gäller för ändringar av dessa stadgar. 
Om bolaget skulle upplösas genomförs likvidation av en eller flera likvidatorer  

(som kan vara fysiska eller juridiska personer) som utsetts av den andelsägarstämma som 

verkställer upplösningen. Stämman beslutar om likvidatorernas befogenheter och 

ersättning. 

Vid planerad likvidation av bolaget tillåts inga insättningar, byten eller uttag av andelar 

efter publiceringen av den första kallelsen till den extraordinära andelsägarstämma som ska 

fatta beslut om bolagets upplösning. Alla utestående andelar vid tidpunkten för 

publiceringen ingår i utdelningen vid bolagets likvidation. 

Belopp som andelsägarna inte gör anspråk på deponeras vid likvidationens slut på ett 
spärrat konto i Caisse de Consignation i Luxemburg. 

 

UPPLÖSNING AV DELFOND ELLER STÄNGNING AV ANDELSKLASS(ER) 
 
I andelsägarnas bästa intresse eller av annat skäl som anges i prospektet eller i tillämplig 

lag eller bestämmelse kan styrelsen besluta att avsluta, och om det är nödvändigt, 

likvidera en delfond eller andelsklass om andelsvärdet sjunker till, eller inte har uppnått, 

den av styrelsen fastställda miniminivå som innebär att delfonden inte längre kan förvaltas 

på ett ekonomiskt rimligt sätt, eller i samband med rationalisering, eller på grund av 

marknadsförhållanden eller andra särskilda omständigheter utom bolagets kontroll, 

till exempel men inte begränsat till politiska, ekonomiska, juridiska eller andra särskilda 

omständigheter utom styrelsens kontroll. Styrelsen kan då tvinga fram ett återköp av alla 

andelar i den aktuella delfonden eller andelsklassen till det andelsvärde per andel som gäller 

på värderingsdagen för tvångsåterköpet i enlighet med styrelsens beslut. 

 

Styrelsen informerar andelsägarna om beslutet att avsluta en delfond eller 

andelsklass(er) genom meddelande och/eller på annat sätt utifrån vad som krävs eller är 

tillåtet enligt tillämpliga lagar och bestämmelser. I meddelandet anges skälet till 

likvidationen eller upplösningen samt vilket förfarande som tillämpas. 

 

Aktuella priser för investeringar samt utgifter och kostnader för likvidationen beaktas 

vid beräkningen av det andelsvärde som gäller för tvångsåterköpet. Andelsägare i den 

aktuella delfonden eller andelsklassen/andelsklasserna har inte längre rätt till uttag eller 

byten av andelar under perioden fram till ikraftträdandedatumet för tvångsåterköpet, 

såvida inte styrelsen beslutar att det skulle vara i andelsägarnas bästa intresse när det gäller 
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den aktuella delfonden eller andelsklassen/andelsklasserna. 

 

Uttagsbelopp som andelsägarna inte gör anspråk på deponeras för deras räkning i 

enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser på ett spärrat konto i  

Caisse de Consignation. Andelsägare som inte gör anspråk på sådana belopp inom den 

lagfästa tiden förlorar sin rätt till dessa i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. 

 

Upplösning och likvidation av en viss delfond eller andelsklass/andelsklasser ska inte 

påverka andra delfonder eller andelsklasser. Beslutet att upplösa eller likvidera den sista 

befintliga delfonden i bolaget medför emellertid att hela bolaget upplöses och likvideras. 

 

Alla andelar som uttaget gäller ska annulleras såvida inte styrelsen beslutar om annat 

enligt eget gottfinnande. 

 

SAMMANSLAGNING 
 
Om andelsvärdet för någon av delfonderna av någon orsak sjunker till, eller inte har 

uppnått, den av styrelsen fastställda miniminivå som innebär att delfonden inte längre kan 

förvaltas på ett ekonomiskt rimligt sätt, eller i samband med rationalisering, eller på grund 

av marknadsförhållanden eller andra omständigheter, till exempel men inte begränsat till, 

politiska, ekonomiska, juridiska eller andra särskilda omständigheter utom styrelsens 

kontroll, kan styrelsen i andelsägarnas bästa intresse eller av annat skäl som anges i 

prospektet eller i tillämplig lag eller bestämmelse, besluta att genomföra sammanslagning i 

lagens betydelse. För att undvika tvivel ska detta inkludera sammanslagningar mellan 

delfonder samt alla former av nationella eller gränsöverskridande sammanslagningar som 

inbegriper bolaget eller någon av dess delfonder, såväl som andra Luxemburgbaserade eller 

utländska UCITS oavsett om det gäller absorberande eller överlåtande tillgångar och skulder 

eller enbart nettotillgångar. 

Alla sådana sammanslagningar ska vara underställda villkoren i kapitel 6 i lagen, i 

synnerhet när det gäller de föreslagna gemensamma villkoren för sammanslagningen som 

fastställs av styrelsen och den information som andelsägarna ska förses med. 

Sådan sammanslagning kräver inte andelsägarnas samtycke utom i det fall bolaget, som en 

följd av transaktionen, upphör att existera. I så fall ska andelsägarna i bolaget besluta om 

transaktionen och dess verkställighetsdatum. Andelsägarstämman beslutar då utan krav på 

beslutsförhet och med enkel majoritet av giltiga avlagda röster. 

Under samma omständigheter som de som anges i stycke 5 ovan, kan styrelsen besluta att 
genomföra en absorption, av bolaget eller en eller flera delfonder, av tillgångarna och 
skulderna eller enbart nettotillgångarna i (i) en eller flera delfonder i en annan 
Luxemburgbaserad eller utländsk UCI, oavsett form, eller (ii) en Luxemburgbaserad eller 
utländsk UCI som bildats i annan form än bolagsform. Omräkningskursen mellan aktierna i 
bolaget och aktierna eller andelarna i den absorberande UCI:n eller dess delfond, 
beräknas baserat på det aktuella andelsvärdet per andel på verkställighetsdatumet för 
absorptionen. 
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DELNING 
 
I delfondens och dess andelsägares intresse kan styrelsen besluta att dela en delfond, 

eller delar av den, i en eller flera delfonder. 

 
Andelsägarna i den delfond som berörs av delningen informeras om beslutet att dela 
delfonden genom meddelande och/eller på annat sätt enligt vad som krävs eller är tillåtet i 
tillämpliga lagar och bestämmelser. I meddelandet ska skälet till beslutet anges samt det 
förfarande som gäller för den planerade åtgärden i enlighet med gällande bestämmelser. 
Andelsägarna i den delfond som beslutet gäller ska ges möjlighet att inom en (1) månad från 
meddelandets datum begära uttag eller byte av sina andelar utan kostnad. När månaden 
har gått är andelsägare som inte begärt återköp eller byte av sina andelar bundna av 
beslutet om delning. 

 

Utöver ovanstående kan bolaget även absorbera en annan Luxemburgbaserad eller 

utländsk UCI bildad i bolagsform enligt den luxemburgska bolagslagen och andra tillämpliga 

lagar och bestämmelser. 

 

Tvångsbyte av andelsklass(er) eller andelar i en eller flera andelsklasser 
 
Om andelsvärdet för en andelsklass av någon orsak sjunker till, eller inte har uppnått, den av 
styrelsen fastställda miniminivå som innebär att andelsklassen inte längre kan förvaltas på 
ett ekonomiskt rimligt sätt, eller i samband med rationalisering, eller på grund av 
marknadsförhållanden eller andra omständigheter, till exempel men inte begränsat till, 
politiska, ekonomiska, juridiska eller andra särskilda omständigheter utom styrelsens 
kontroll, kan styrelsen i andelsägarnas bästa intresse besluta om tvångsbyte av en eller flera 
andelsklasser till en eller flera andra andelsklasser i bolaget. 
Som en följd av rationalisering, eller i ljuset av andra omständigheter såsom, men inte 
begränsat till, regleringsmässiga faktorer utanför styrelsens kontroll och i andelsägarnas 
bästa intresse eller av annat skäl som anges i prospektet eller i tillämplig lag eller 
bestämmelse, kan styrelsen besluta om tvångsbyte av andelar i en eller flera andelsklasser 
till andelar i en eller flera andra andelsklasser i bolaget. Andelsägarna i den eller de 
andelsklasser som berörs informeras om tvångsbytet genom meddelande och/eller på annat 
sätt utifrån vad som krävs eller är tillåtet enligt gällande lagar och bestämmelser. I 
meddelandet anges skälet till, samt tillämpligt förfarande för, bytet. Andelsägare i 
delfonden ska ges möjlighet att inom en (1) månad från meddelandets datum begära uttag 
eller byte av andelarna utan kostnad. När månaden har gått är andelsägare som inte begärt 
återköp eller byte av sina andelar bundna av beslutet om det avsedda tvångsbytet. 

 

Om inte annat anges i föregående stycken, eller i tillämplig lag eller bestämmelse, har 

andelsägare ingen rätt att besluta om omstrukturering eller upplösning avseende någon 

delfond eller dess andelsklass(er)". 
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25 
 

Borttagande av nuvarande artikel 25 – TILLÄMPLIG LAG ersätts med en ny  

artikel 25 – ÄNDRING som ska lyda enligt följande: 

"Dessa stadgar kan ändras från tid till annan efter beslut av andelsägarstämman i enlighet 

med de krav på beslutsförhet och röstning som gäller enligt den luxemburgska bolagslagen". 

26 
 

Införande av en ny artikel 26 – TILLÄMPLIG LAG enligt följande: 

"Alla omständigheter som inte regleras av dessa stadgar ska beslutas i enlighet med den 

luxemburgska bolagslagen och lagen." 

 
 

När det gäller denna andra extraordinära andelsägarstämma kan beslut om punkterna på dagordningen 
fattas utan beslutsförhetskrav av en majoritet av två tredjedelar av avlagda röster. 
 

Andelsägare kan rösta personligen eller via fullmakt. Fullmakten måste läsas tillsammans med de 

föreslagna ändringarna av bolagsordningen som nämns i kallelsen. Varje andel ger rätt till en röst. 

Texten med de föreslagna ändringarna av bolagets bolagsordning kan erhållas på begäran från bolagets 

säte. 

Andelsägare som inte kan närvara vid den andra extraordinära andelsägarstämman ombeds att skicka 

tillbaka den bifogade fullmakten, vederbörligen ifylld, med post till Nordea Investment Funds S.A., 

562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, eller via fax, specifikt adresserat till, Nordea Investment Funds S.A. 

med faxnummer +352433 940. Om fullmakten ska vara giltig måste den erhållas före den 9 maj 2018 

kl. 17.00 (CET). 

Vänligen notera att fullmakter som erhållits med anledning av den extraordinära andelsägarstämman 
den 15 mars 2018 alltjämt är giltiga för den andra extraordinära andelsägarstämman. Detta innebär att 
andelsägare som redan har skickat en fullmakt för den extraordinära andelsägarstämman den 15 mars 2018 
inte behöver skicka en ny fullmakt. 

 

YTTERLIGARE INFORMATION 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Nordea Investment Funds S.A, Transfer Agency, 
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg. 
 
Luxemburg, den 13 april 2018 
 
På uppdrag av styrelsen 
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