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Meddelande till andelsägare i fonderna Nordea Kort Ränta, Nordea Ränta, Nordea 

Institutionell Kortränta, Nordea Private Banking Kort Obligasjon och Nordea Private 

Banking Likviditet 

Styrelsen för Nordea Funds Ab har beslutat att ändra stadgarna för placeringsfonderna Nordea 

Kort Ränta, Nordea Ränta, Nordea Institutionell Kortränta, Nordea Private Banking Kort 

Obligasjon och Nordea Private Banking Likviditet fr.o.m. 11 december 2018. Samtidigt ändras 

det engelskspråkiga namnet Nordea Euro Liquidity Fund på fonden Nordea Kort Ränta till 

Euro Short Term Bond Fund.  

Namnet på fonden Nordea Private Banking Kort Obligasjon ändras till Nordea Private Banking 

FRN och namnet på Nordea Private Banking Likviditet till Nordea Private Banking Kort 

Obligasjon Pluss. Finansinspektionen i Norge måste ännu godkänna namnbytet för dessa 

fonders mottagarfonder. 

Nordea Kort Ränta och Nordea Ränta placerar i fortsättningen i ränteinstrument med längre 

löptid än hittills. Fondernas ränterisk kommer att stiga något. I fortsättningen är löptiderna för 

fondplaceringarna inte begränsad. Ränterisken får vara högst två år. Ränterisken beskriver den 

tid under vilken kapitalet och räntan i genomsnitt betalas till placerarna. Kraven på 

fondplaceringarnas kreditbetyg ändras också något. Fonderna kan dock också i fortsättningen 

placera enbart i objekt med god kreditvärdighet.   

Den genomsnittliga löptiden för placeringar i fonden Nordea Institutionell Kortränta begränsas 

i fortsättningen till två år trots att löptiden för enskilda placeringar inte är begränsad. Fondens 

genomsnittliga ränterisk får vara högst ett år. Den genomsnittliga ränterisken för fonderna 

Nordea Private Banking Kort Obligasjon och Nordea Private Banking Likviditet får i 

fortsättningen vara högst ett år. Fondplaceringarnas genomsnittliga löptid förändras inte. 

Bakom ändringarna ligger EU:s nya förordning gällande regelverket för 

penningmarknadsfonder. 

 

Mer information 

Detta meddelande kräver inga åtgärder av andelsägarna. Om du vill lösa in eller byta andelar 

innan de ändrade stadgarna träder i kraft ge ditt uppdrag före den 10 december 2018 kl. 16.30. 

Vänligen beakta att eventuell överlåtelsevinst eller -förlust till följd av inlösen eller byte av 

fondandelar påverkar din beskattning. 
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