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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 
 
 

Andelsägarna (andelsägarna) i Nordea Fund of Funds (bolaget) informeras härmed om att ett nytt 
prospekt (prospektet) träder i kraft den 1 juni 2018, såvida inte annat datum fastställs för enskilda 
senare ändringar, i syfte att bland annat införa de ändringar som sammanfattas nedan. 

 

• Namnändring för följande delfonder 
 

i. Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive byter namn till 
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth 

 
ii. Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative byter namn till 

Nordea Fund of Funds  – Multi Manager Fund Moderate 
 

iii. Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Conservative byter namn till 
Nordea Fund of Funds  – Tactical Allocation Moderate 

 

 
• Placeringsinriktning: 
 
Placeringsinriktningen förblir densamma. Beskrivningen av placeringsinriktningen har dock 
förenklats och förtydligats. När det gäller vissa delfonder har det första och det tredje stycket i 
placeringsinriktningen slagits samman till ett för att undvika överflödig och överlappande information. 
I tabellen nedan finns uppgifter om vilka placeringsinriktningar som omformulerats. 
 

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund 
Growth (tidigare Nordea Fund of Funds – 
Multi Manager Fund Aggressive)  

Det första stycket i placeringsinriktningen lyder 
nu enligt följande: 
 
 "Delfondens mål är att investera tillgångarna i 
andra målfonder (målfonder) av öppen typ. 
Delfonden investerar mellan 55 och 95 procent 
av sitt andelsvärde i aktiefonder. Återstoden av 
portföljen kommer att vara investerad i 
målfonder som främst investerar i räntepapper, 
kontanter och andra överlåtbara värdepapper." 
 
Det nuvarande tredje stycket har således tagits 
bort. 
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Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund 
Balanced 

Det första stycket i placeringsinriktningen lyder 
nu enligt följande: 
 
"Delfondens placeringsinriktning är att investera 
tillgångarna i andra målfonder (målfonder) 
av öppen typ. Delfonden investerar mellan 
30 och 70 procent av sitt andelsvärde i 
aktiefonder. Återstoden av portföljen kommer 
att vara investerad i målfonder som främst 
investerar i räntepapper, kontanter och andra 
överlåtbara värdepapper." 
 
Det nuvarande tredje stycket har således tagits 
bort. 

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund 
Moderate (tidigare Nordea Fund of Funds – 
Multi Manager Fund Conservative) 

Det första stycket i placeringsinriktningen lyder 
nu enligt följande: 
 
"Delfondens placeringsinriktning är att 
investera tillgångarna i andra målfonder 
(målfonderna) av öppen typ. Delfonden 
investerar mellan 5 och 45 procent av sitt 
andelsvärde i aktiefonder. Återstoden av 
portföljen kommer att vara investerad i 
målfonder som främst investerar i räntepapper, 
kontanter och andra överlåtbara värdepapper." 
 
Det nuvarande tredje stycket har således tagits 
bort. 

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund 
Equity 

Det första stycket i placeringsinriktningen lyder 
nu enligt följande: 
 
"Delfondens placeringsinriktning är att 
investera tillgångarna i andra målfonder 
(målfonderna) av öppen typ. Delfonden 
investerar minst 90 procent av sitt andelsvärde 
i aktiefonder. Återstoden av portföljen kommer 
att vara investerad i målfonder som främst 
investerar i obligationer, kontanter och andra 
överlåtbara värdepapper." 
. 
Det nuvarande tredje stycket har således tagits 
bort. 

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund 
Total Return 

Ingen omformulering, beskrivningen förblir 
densamma. 
 
Meningen om att delfonden följaktligen är en 
fond-i-fond har emellertid tagits bort. 

Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation 
Balanced 

Det andra stycket i placeringsinriktningen lyder 
nu enligt följande: 
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"Delfondens mål är att investera i sina tillgångar 
i andra målfonder (målfonder) av öppen typ. 
Delfonden investerar regelbundet mellan 
25 och 75 procent av sitt andelsvärde i 
aktiefonder. Återstoden av portföljen kommer 
att vara investerad i målfonder som främst 
investerar i obligationer, kontanter och andra 
överlåtbara värdepapper". 
 
Det nuvarande femte stycket har således tagits 
bort. 

Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation 
Moderate (tidigare Nordea Fund of Funds – 
Tactical Allocation Conservative) 

Det andra stycket i placeringsinriktningen lyder 
nu enligt följande: 
 

"Delfondens placeringsinriktning är att 
investera tillgångarna i andra målfonder 
(målfonder) av öppen typ. Delfonden 
investerar regelbundet mindre än 50 procent 
av sitt andelsvärde i aktiefonder. Återstoden av 
portföljen kommer att vara investerad i 
målfonder som främst investerar i obligationer, 
kontanter och andra överlåtbara värdepapper". 
 
Det nuvarande femte stycket har således tagits 
bort. 

 
 
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i alla delfonder 

 

• I kapitel 2 "Ordlista" 
 
o lyder definitionen av "Tillväxtmarknader" nu på följande vis: 

 
"För investeringsändamål definierat som länder som – jämfört med till exempel 
Europa – har mindre utvecklade ekonomier (mätt som BNP per capita) men en 
betydande framtida tillväxtpotential. Marknader i tillväxtländer ingår vanligtvis i 
tillväxtmarknadsindex, bland annat, men inte begränsat till, MSCI Emerging Markets 
Index, eller JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified Index." 
 

o Definitionen av aktiefond omfattar nu även "aktierelaterade värdepapper". 
 

o Följande definition av aktierelaterade värdepapper har lagts till: 
 

"Värdepapper som bland annat omfattar andelar i kooperativ, andelsbevis, aktier, 
teckningsrätter, certifikat som berättigar till utdelning och warranter avseende aktier 
och teckningsrätter samt P-notes". 
 

o Definitionen av "Institutionell investerare" är nu enligt följande: 
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"Institutionella investerare enligt betydelsen i artikel 174 i lagen av den 17 december 2010 så 
som det kan definieras från tid till annan i riktlinjer eller rekommendationer utfärdade av 
CSSF. Institutionella investerare inkluderar framför allt kreditinstitut och professionella 
aktörer i finanssektorn – bland annat företag som investerar i eget namn men för tredje parts 
räkning enligt avtal om diskretionär förvaltning – försäkrings- och återförsäkringsbolag, 
pensionsfonder, holdingbolag, samt regionala och lokala myndigheter". 
 

o  Nordea Bank S.A. definieras nu som förvaltare. 

 
o Definitionen av "Värderingsdag" är som följer: 

 

"Varje dag då andelsvärdet beräknas för en viss delfond i bolaget. 
Om inget annat anges för en viss delfond är värderingsdagen en bankdag, utom sådana 
bankdagar då en aktiemarknad eller annan marknad där en betydande del av den aktuella 
delfondens investeringar handlas, är stängd, begränsad, tillfälligt stoppad, inställd eller på 
annat vis förändrad. 
Vad som är en betydande del kan definieras från tid till annan av styrelsen, som kan besluta 
huruvida en bankdag är en värderingsdag eller inte. Order avseende insättning, uttag, 
överföring och byte av andelar i andelsklasser behandlas inte på en dag som inte är en 
värderingsdag utan på närmast följande värderingsdag". 
 

• Med förbehåll för andelsägarnas godkännande vid den extraordinära andelsägarstämman som 
hålls för att besluta om de föreslagna ändringarna av bolagets bolagsordning i enlighet med den 
reviderade luxemburgska bolagslagen av den 10 augusti 2016, ska årsstämman hållas inom 
sex månader från räkenskapsårets utgång, och datumet ska anges i kallelsen till stämman. 
 

• Placeringsbegränsningar som gäller "US Persons" ska nu läsas enligt följande: 
 

Aktierna/andelarna i bolaget/fonden kan inte direkt eller indirekt erbjudas eller säljas i USA. 
"US Persons" kan inte teckna aktier/andelar i bolaget/fonden. 
Med "US Person" avses i detta prospekt en "US Person" enligt definitionen i regel 902 
i Bestämmelse S vilket inte omfattar någon icke-amerikansk person enligt regel 4.7 i den 
amerikanska lagen Commodity Exchange Act med senare ändringar. 
"US Person" enligt definitionen i regel 902 i Bestämmelse S omfattar men är inte begränsat 
till: 

(i) en fysisk person som är bosatt i USA, 
(ii) ett handelsbolag eller företag som är registrerat eller bildat enligt amerikansk 

lagstiftning, 
(iii) dödsbo för vilket en exekutor eller boutredningsman är en "US Person", 
(iv) en trust för vilken förvaltaren är en "US Person", 
(v) en enhet eller filial som tillhör en icke-amerikansk enhet belägen i USA, 
(vi) ett icke-diskretionärt konto eller liknande konto (annat än ett dödsbo eller en trust) 

som innehas av en handlare eller annan förvaltare till förmån för en "US Person" eller 
för dennes räkning, 

(vii) ett diskretionärt konto eller liknande konto (annat än ett dödsbo eller en trust) som 
innehas av en handlare eller annan förvaltare registrerad, bildad, eller (om det är en 
fysisk person) bosatt i USA, 

(viii) ett handelsbolag eller företag om det är 
(1) registrerat eller bildat enligt lagstiftningen i en utländsk jurisdiktion, och 
(2) bildat av en "US Person" i första hand för att investera i värdepapper som inte är 
registrerade enligt Securities Act, såvida det inte är registrerat eller bildat, eller ägt, 
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av ackrediterade investerare (enligt definitionen i regel 501a i Securities Act) som inte är 
fysiska personer, dödsbon eller truster. 

För att undvika oklarheter kan amerikanska skattebetalare teckna aktier/andelar i 
bolaget/fonden så länge de inte är att betrakta som en US Person. Häri avser begreppet 
amerikansk skattebetalare (US Taxpayer) en amerikansk person (United States person) så som 
det definieras för amerikanska federala inkomstskattändamål. Till exempel är en fysisk person 
som är amerikansk medborgare och bosatt utanför USA inte en "US Person" utan en amerikansk 
skattebetalare för amerikanska federala inkomstskattändamål. 
 

• Kapitel 4 "Andelskapital" har ändrats för att spegla att ett separat andelsvärde per andelsklass, 
som kan skilja sig på grund av en eller flera olika faktorer, kommer att beräknas för varje 
andelsklass. 

 

• Det förtydligas att tidsfristen för mottagande av order avseende insättning, uttag och/eller byte 
är "före kl. 15.30 CET". Tidigare var det "före eller på slaget kl. 15.30 CET". 
 

• Kapitel 5 "Handel med andelar" har ändrats för att spegla att alla köporder hädanefter ska göras 
i referensvalutan för den andelsklass som investeringen gäller och samtliga betalningar för 
insättningar ska ske i referensvalutan för relevant andelsklass. 

 
• Beträffande byte anges det nu i prospektet att byten bara är tillåtna mellan andelsklasser med 

samma referensvaluta. 
 
Vidare förtydligas det att avräkningsdag för uttag och byte i princip är den tredje bankdagen 
efter den värderingsdag då ordern godkändes. Vidare specificeras det att styrelsen eller dess 
representant utöver bankhelgdagar nu kan besluta att skjuta upp avräkningsdagen alla 
bankdagar då andelsvärdet för den aktuella delfonden inte beräknas i enlighet med definitionen 
av värderingsdag. Slutligen anges det nu i prospektet att styrelsen när som helst kan besluta att 
stänga en delfond eller en andelsklass och att inte ta emot fler insättningar och byten i den 
aktuella delfonden eller andelsklassen (i) från nya investerare som ännu inte har investerat i den 
aktuella delfonden eller andelsklassen ("Soft Closure") eller (ii) från samtliga investerare ("Hard 
Closure"). 

 

• I kapitel 6 "Andelsvärde" har uppgifterna ändrats om den första situationen då beräkningen av 

andelsvärdet kan ställas in. Den nya lydelsen är som följer: 
 

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. 

• I kapitel 7 "Placeringsbegränsningar" 
 
o Beträffande VaR-delfonder har beskrivningen av belåningsgrad ändrats för att bättre spegla 

de siffror som visas i prospektet. 
 

o När det gäller värdepapperslån, återköpsavtal, köp- och återförsäljningsavtal och 
totalavkastningsswappar införs ett förtydligande om att ingen av delfonderna för närvarande 
ingår sådana transaktioner. Vidare anges att bolaget, om de använder finansiella 
derivatinstrument, inklusive nämnda instrument, alltid ska följa alla tillämpliga lagar, 
författningar och administrativ praxis, däribland EU:s förordning 2015/2365 av den 
25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om 
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återanvändning. Det fastställs också att prospektet kommer att uppdateras i händelse av en 
betydande förändring i fråga om användningen av något av dessa instrument enligt EU:s 
förordning 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för 
värdepappersfinansiering och om återanvändning. 
 

o I prospektet anges det nu att en delfond även kan ställa säkerheter till motparter. För detta 
ändamål kan delfonden inneha tillgångar som inte ingår i dess huvudsakliga 
investeringsområde inom ramen för de begränsningar som fastställs i delfondens bilaga. 
Till dessa tillgångar hör bland annat aktier, kontanter och statsobligationer. 
 

o Avsnitt VI har bytt namn till "Socialt ansvarsfulla investeringar" och ändrats för att bättre 
spegla de miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade aspekter som ingår i den 
urvalsprocess för investeringar som gäller alla delfonder. 

 
• I kapitel 8 i prospektet specificeras det nu att en översäkrad position som uppstår i en säkrad 

andelsklass inte får överstiga 105 procent av andelsvärdet för den säkrade andelsklassen, 
och att en undersäkrad position som uppstår i en säkrad andelsklass inte får understiga 
95 procent av andelsvärdet för den säkrade andelsklassen. 

 
• I kapitel 9 "Riskinformation" 

 

o har det lagts till en riskvarning om värdepapperslån, återköpstransaktioner och köp- och 
återförsäljningsavtal samt om risker gällande förvaltning av säkerheter. 

 

o Användningen av finansiella instrument i syfte att säkra valutarisker kan spridas till andra 
andelsklasser. En lista över andelsklasser som är förknippade med spridningsrisk finns på 
www.nordea.lu 

 
• I kapitel 13 "Avgifter och utgifter" 

 
o anger prospektet nu att lokala förmedlare kan ta ut en ytterligare avgift direkt från 

investeraren i samband med insättning, byte och/eller uttag av andelar på deras marknad. 
Bolaget, förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget styr inte över dessa avgifter. 

 
• I kapitel 18 "Ledning och administration" 

 
har informationen om sammansättningen av (i) bolagets styrelse, (ii) förvaltningsbolaget och (iii) 
verksamhetschefen uppdaterats: 

 
• Kapitel 19 "Representanter och betalningsombud utanför Luxemburg" har uppdaterats med 

nya uppgifter om representanterna och/eller betalningsombuden i Estland, Lettland, Litauen 
och Schweiz. 

 
 
Andelsägare som inte godkänner ändringarna enligt ovan kan sälja sina andelar utan kostnad, 
med undantag för lokala transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen 
räkning och som är oberoende av bolaget och förvaltningsbolaget. Sådana anvisningar måste ha 
inkommit skriftligen till Nordea Investment Funds S.A. (administrationsombud) på nedanstående 
adress senast den 31 maj 2018 kl. 15:30 CET. 
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En uppdaterad version av prospektet daterat juni 2018 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets 
säte, från Nordea Investment Funds S.A. på 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg 
eller på webbplatsen www.nordea.lu, i Download Centre under "KIID/Prospectus", så snart 
tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella versionen. Om tillgängligt kan 
det även erhållas via Nordeas lokala webbplatser. 
 
Fetstilta termer i det här meddelandet ska ha samma innebörd som i prospektet om inte 
sammanhanget fordrar något annat. 
 
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, den 27 april 2018 
Styrelsen för Nordea Fund of Funds, SICAV 
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