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MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I 

Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged 

och 

Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund 

 

Bästa andelsägare, 

 

Vi vill härmed informera dig om att styrelserna för Nordea 1, SICAV (”styrelserna”) har beslutat att slå 

samman Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged (den ”sammanslagna 

fonden”) med Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund (den ”mottagande fonden”), 

(”sammanslagningen”). 

I fortsättningen kallas den sammanslagna fonden och den mottagande fonden för "fonderna". 

Sammanslagningen träder i kraft den 26 september 2019 (”ikraftträdandedatumet”). 

På ikraftträdandedatumet ska samtliga tillgångar och skulder i den sammanslagna fonden överföras till 

den mottagande fonden. Som en följd av sammanslagningen upphör den sammanslagna fonden att 

existera och upplöses därmed på ikraftträdandedatumet utan likvidation. 

Andelsägare som godkänner de föreslagna ändringarna i detta meddelande behöver inte vidta några 

åtgärder. 

Andelsägare som inte godkänner sammanslagningen har rätt att sälja sina andelar eller byta dem till 

andelar i samma eller en annan andelsklass i en annan fond i Nordea 1, SICAV, som inte ingår i 

sammanslagningen. Detta gäller utan andra avgifter än de som eventuellt tas ut för att täcka 

avvecklingskostnader enligt närmare beskrivning nedan. Villkor för byten beskrivs i prospektet för 

Nordea 1, SICAV. 

Beslut måste fattas senast den 17 september 2019 före kl. 15.30 CET. 

I detta meddelande beskrivs konsekvenserna av sammanslagningen som och de måste läsas 

noggrant. Sammanslagningen kan påverka din skattesituation. Vårt råd till andelsägare i 

fonderna är att ta kontakt med professionella rådgivare angående sammanslagningens 

juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenser i enlighet med lagarna i länderna för 

deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande. 

Fetstilta termer i det här meddelandet ska ha samma innebörd som i prospektet tillhörande Nordea 1, 

SICAV. 

 

http://www.nordea.lu/
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1. Bakgrunden till sammanslagningen och konsekvenser 

1.1. Bakgrund 

Under de senaste åren har storleken på den sammanslagna fonden sjunkit. I slutet av juli 2019 

var nivån endast 12,7 miljoner US-dollar, vilket gör att det inte är ekonomiskt lönsamt att fortsätta 

driva fonden. Vidare anser styrelsen att den sammanslagna fonden har begränsade 

tillväxtutsikter, och föreslår därmed en justering av fondutbudet genom sammanslagningen. 

1.2. Likheter 

Det finns stora likheter mellan de sammanslagna fonderna när det gäller fondtyp, risknivå och 

avkastningsmål. 

Båda fonderna är aktiefonder inom kategorin Market Neutral Long Short (marknadsneutrala, långa 

och korta). De har en medelhög riskprofil och investerar huvudsakligen, direkt och genom derivat, 

i amerikanska aktier. Fonderna är aktivt förvaltade av en extern underförvaltare som följer en 

”absolutavkastningsstrategi” med målet att ge andelsägare en långsiktig värdeutveckling och 

samtidigt eftersträva en låg samvariation med utvecklingen på aktiemarknaderna. 

Båda fonderna förvaltas i linje med Nordea Asset Managements policy för ansvarsfulla 

investeringar. Följaktligen granskas fonderna utifrån en normbaserad urvalsmetod (screening) där 

vissa sektorer och företag väljs bort. 

Båda fondernas basvaluta är USD. 

Den metod som används för att mäta den mottagande fondens totala exponering är densamma 

som för den sammanslagna fonden. 

Både den sammanslagna och mottagande fonden är lämpliga för investerare som har en 

placeringshorisont på minst 5 år. 

1.3. Väsentliga skillnader 

Den huvudsakliga skillnaden ligger i investeringsprocesserna eftersom den mottagande fondens 

externa förvaltare kommer att förvalta den mottagande fonden med sin egen investeringsprocess 

och sitt eget investeringsteam. För att det ska vara möjligt med en marknadsneutral fond med en 

mer diversifierad företagsportfölj, förväntas belåningsgraden öka. Emellertid förväntas inte den 

sammantagna risknivån, som mäts enligt en risk-/avkastningsindikator (SRRI), att öka. 

Den mottagande fonden använder LIBOR USD 1 Month som tröskelränta i syfte att beräkna den 

resultatbaserad ersättningen, medan den mottagande fonden använder LIBOR USD 3 Month i 

samma syfte. Konsekvenserna är vanligtvis begränsande under normala marknadsförhållanden. 

 

Bilaga I innehåller mer information om fondernas investeringsmål och placeringsinriktning såväl 

som andra egenskaper. 

1.4. Möjliga fördelar 

Sammanslagningen ger andelsägare fördelen att investera i en fond vars tillgångar får starkare 

framtida tillväxtutsikter, och de bör även dra fördel av strategin som tillämpas av Chicago Equity 

Partners. 

http://www.nordea.lu/


 

 
Nordea 1, SICAV           Sida 3 av 10 

562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxemburg 
Tel + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, säte: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg 

 

 

1.5. Avgifter 

I bilaga I kan du läsa mer om förvaltningsavgiften som den sammanslagna och mottagande 

fonden ska betala till Nordea Investment Funds S.A. (”förvaltningsbolaget”). 

Utöver förvaltningsavgiften är förvaltningsbolaget berättigat till en resultatbaserad ersättning som 

går till investeringsförvaltaren. Den mottagande fonden är föremål för en resultatbaserad 

ersättning på 15 procent för andelarna C, E, P, Q och I, medan den sammanslagna fonden är 

föremål för en resultatbaserad ersättning på 10 procent för andelarna C, E, P, Q och I. Under 

2018 debiterades ingen resultatbaserad ersättning. 

Den sammanslagna fondens ackumulerade resultatbaserade ersättning kommer att fastställas per 

den 25 september 2019 och överlåtas som en skuld till ett skuldkonto hos den mottagande 

fonden. 

Den mottagande fondens resultatbaserade ersättning kommer att beräknas i enlighet med 

villkoren i prospektet. 

1.6. Konsekvenser av sammanslagningen 

Konsekvenser för andelsägare i den sammanslagna fonden 

För att sammanslagningen ska kunna genomföras effektivt upphör, per den 17 september 2019 

kl. 15.30 CET, möjligheten att köpa eller byta andelar i den sammanslagna fonden. 

Sammanslagningen är bindande för alla andelsägare i den sammanslagna fonden som inte har 

utnyttjat sin rätt att sälja eller byta sina andelar inom den tidsram som börjar vid publiceringen av 

detta meddelande och avslutas kl. 15.29 CET den 17 september 2019. Sådana försäljningar och 

byten görs utan andra avgifter än de som tas ut av den sammanslagna fonden för att täcka 

avvecklingskostnaderna. 

Den sammanslagna fondens sista andelsvärde beräknas den 25 september 2019. 

På ikraftträdandedatumet kommer andelsägare i den sammanslagna fonden att bli andelsägare i 

den mottagande fonden, och kommer att erhålla andelar i motsvarande andelsklass(er) i den 

mottagande fonden med de årliga avgifter som framgår nedan: 

 
Nordea 1 – Global 

Long Short Equity 

Fund – USD Hedged 

Årliga avgifter 
Nordea 1 – US 

Equity Market 

Neutral Fund 

 

Årliga avgifter 

BC - GBP 1,50% BC - GBP 1,33 % 

BI - EUR 1,24% BI - EUR 1,08 % 

BI - USD 1,24% BI - USD 1,08 % 

http://www.nordea.lu/
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BP - EUR 1,84% BP - EUR 1,84% 

BP - NOK 1,84% BP - NOK 1,84% 

BP - SEK 1,84% BP - SEK 1,84% 

BP - USD 1,84% BP - USD 1,84% 

E - EUR 2,58 % E - EUR 2,58 % 

E - USD 2,58 % E - USD 2,58 % 

HA - EUR 1,85 % HA - EUR 1,85 % 

HBI - DKK 1,23 % HBI - DKK 1,08 % 

HBI - EUR 1,23 % HBI - EUR 1,08 % 

Inga avgifter kommer att tas ut på emissionen av nya andelar i den mottagande fonden i utbyte 

mot andelar i den sammanslagna fonden. 

Sammanslagningens konsekvenser för den mottagande fonden 

När sammanslagningen genomförs kommer andelsägare i den mottagande fonden att fortsätta att 

inneha motsvarande andelsklasser i den mottagande fonden som tidigare, och det blir ingen 

ändring av de rättigheter som hör till sådana andelar. 

Andelsägare i den mottagande fonden berörs inte av avbrottet i handeln i den sammanslagna 

fonden. Därmed kan andelar i den mottagande fonden säljas eller bytas kostnadsfritt, med 

undantag för lokala transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen 

räkning och som är oberoende av Nordea 1, SICAV och förvaltningsbolaget, under hela 

sammanslagningsprocessen. 

Sammanslagningen har ingen inverkan på den mottagande fondens avgiftsstruktur, och kommer 

inte att innebära några ändringar när det gäller bolagsordningen eller prospektet (med undantag 

för att den sammanslagna fonden tas bort från det komman prospektet) för Nordea 1, SICAV. Inte 

heller kommer det att leda till ändringar i den mottagande fondens faktablad med basfakta för 

investerare (”KIID”). 

Andelar i den mottagande fonden kan köpas under hela sammanslagningsprocessen. 

Sammanslagningens konsekvenser för fonderna 

De förfaranden som gäller frågor som handel, insättning, uttag, byte och överföring av andelar 

samt metoden för att beräkna andelsvärdet, är desamma i den sammanslagna fonden som i den 

mottagande fonden. 

 

http://www.nordea.lu/
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2. Ombalansering av den sammanslagna fondens och den mottagande fondens portfölj före 

eller efter sammanslagningen 

Under de sista dagarna före beräkningsdagen för omräkningskursen kommer den sammanslagna 

fondens portfölj att vara investerad i kontanter så att den sammanslagna fonden endast väntas 

överföra kontantinnehav till den mottagande fonden. 

Sammanslagningen kommer att leda till ett inflöde av likvida medel till den mottagande fonden. De 

likvida medlen kommer därefter att investeras i aktierelaterade värdepapper, räntepapper och 

penningmarknadsinstrument. Detta sker direkt eller via derivat i linje med den mottagande 

fondens placeringsinriktning. 

3. Kriterier för värdering av tillgångar och skulder på det datum då omräkningskursen 

beräknas 

På värderingsdagen före ikraftträdandedatumet kommer förvaltningsbolaget beräkna andelsvärdet 

per andelsklass och fastställa omräkningskursen. 

De bestämmelser avseende beräkningen av andelsvärdet som anges i bolagsordningen och i 

prospektet för Nordea 1, SICAV gäller vid fastställandet av värdet på tillgångarna och skulderna i 

fonderna i syfte att beräkna omräkningskursen. 

 

4. Beräkningsmetod för omräkningskursen 

Antalet nya andelar i den mottagande delfonden som ska emitteras till varje andelsägare kommer 

att beräknas med hjälp av en omräkningskurs som beräknas på grundval av andelsvärdet för 

berörda andelar i den sammanslagna delfonden och för motsvarande andelar i den mottagande 

delfonden. De aktuella andelarna i den sammanslagna fonden kommer sedan att ogiltigförklaras. 

Omräkningskursen kommer att beräknas enligt följande: 

- Andelsvärdet per andel i den relevanta andelsklassen i den sammanslagna fonden 

divideras med andelsvärdet per andel i den motsvarande andelsklassen i den mottagande 

fonden. 

- Det tillämpliga andelsvärdet per andel i den sammanslagna fonden och andelsvärdet per 

andel i den mottagande fonden kommer att vara de som fastställts på värderingsdagen 

före ikraftträdandedatumet. 

Omräkningskursen beräknas den värderingsdag som föregår ikraftträdandedatumet, baserat på 

det andelsvärde som beräknas den 25 september 2019. 

I enlighet med ovanstående kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna fonden inte 

nödvändigtvis att vara detsamma som andelsvärdet per andel för en motsvarande andelsklass i 

den mottagande fonden. 

Även om det totala värdet på andelsägarnas innehav förblir detsamma, kan andelsägare i den 

sammanslagna fonden därför komma att få ett annat antal nya andelar i den mottagande fonden 

än det antal andelar de tidigare innehade i den sammanslagna fonden. 

http://www.nordea.lu/
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Ingen kontant betalning ska göras till andelsägare i utbyte mot andelar till följd av 

sammanslagningen. 

PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg har 

utsetts till oberoende revisor med ansvar att upprätta en rapport som validerar de villkor som 

avses i artikel 71 (1) punkt a) till c) i Lagen av den 17 december 2010 med avseende på 

sammanslagningen. 

5. Risk för utspädning av resultatet 

Per ikraftträdandedatumet kommer den sammanslagna fonden att överföra denna kontantposition 

till den mottagande fonden. 

Därför ska ingen utspädning ske av avkastningen för andelsägare i den mottagande fonden. 

6. Fler tillgängliga handlingar 

Fondernas andelsägare kan på begäran kostnadsfritt erhålla följande handlingar från Nordea 1, 

SICAV:s säte: 

• en kopia av revisionsberättelsen där de kriterier som antagits för värderingen av 

tillgångar och eventuella skulder, beräkningsmetod för omräkningskursen och själva 

omräkningskursen valideras 

• Prospekt för Nordea 1, SICAV och 

• fondernas faktablad. 

Andelsägare i den sammanslagna fonden uppmärksammas på vikten av att läsa den 

mottagande fondens faktablad innan de fattar beslut i samband med sammanslagningen. 

Faktabladen för den mottagande fonden finns också tillgängliga på www.nordea.lu. 

7. Kostnader för sammanslagningen 

Alla eventuella kostnader relaterade, men inte begränsat, till juridiska frågor, rådgivning eller 

administration i samband med förberedelser och genomförande av sammanslagningen ska bäras 

av förvaltningsbolaget. 

8. Skatt 

Andelsägarna uppmanas att rådgöra med sina skatterådgivare vad gäller de skattemässiga 

konsekvenserna av den planerade sammanslagningen. 

9. Ytterligare information 

Andelsägare som har några frågor om ovanstående förändringar rekommenderas att kontakta sin 

ekonomiska rådgivare eller förvaltningsbolaget: Nordea Investment Funds S.A., kundservice på 

följande telefonnummer: +352 27 86 51 00. 

Med vänliga hälsningar 

På styrelsens vägnar 

den 13 augusti 2019  

http://www.nordea.lu/
http://www.nordea.lu/
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Bilaga I 

Den sammanslagna och mottagande fondens viktigaste egenskaper 

Den sammanslagna fonden 

Nordea 1 – Global Long Short 

Equity Fund – USD Hedged 

Den mottagande fonden 

Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund 

Mål 

Att ge andelsägare långsiktig värdeutveckling 

samtidigt som man strävar efter en låg 

samvariation med utvecklingen på 

aktiemarknaderna (absolut avkastning). 

Mål 

Att ge andelsägare långsiktig värdeutveckling 

samtidigt som man strävar efter en låg 

samvariation med utvecklingen på 

aktiemarknaderna (absolut avkastning). 

Jämförelseindex: LIBOR USD 3 Month. 

Enbart för beräkning av resultatbaserad 

ersättning. 

Jämförelseindex: LIBOR USD 1 Month. 

Enbart för beräkning av resultatbaserad 

ersättning. 

Placeringsinriktning 

Den sammanslagna fonden investerar 

antingen direkt eller via derivat främst i aktier 

i företag från varsomhelst i världen. 

Mer specifikt investerar den sammanslagna 

fonden i aktier och aktierelaterade 

värdepapper. Den sammanslagna fonden 

kan även skaffa sig exponering mot dessa 

tillgångar genom investeringar i UCITS-/UCI-

fonder, däribland börsnoterade fonder. 

 

Den större delen av valutaexponeringen är 

säkrad till basvalutan, men den 

sammanslagna fonden kan även vara 

exponerad (genom investeringar eller 

kontanter) mot andra valutor. 

Placeringsinriktning 

Den mottagande fonden investerar direkt eller 

genom derivat främst i aktier amerikanska 

företag. 

Mer specifikt investerar den mottagande 

fonden i aktier och aktierelaterade 

värdepapper utfärdade av företag med säte 

eller huvuddelen av sin verksamhet i USA. 

Den mottagande fonden kan även uppnå 

exponering mot dessa tillgångar genom 

investeringar i UCITS-/UCI-fonder, däribland 

börsnoterade fonder. 

Den främsta valutaexponeringen är mot 

basvalutan, men den mottagande fonden kan 

även vara exponerad (genom investeringar 

eller kontanter) mot andra valutor. 

Derivat och tekniker 

Den sammanslagna fonden kan använda 

derivat i säkringssyfte (minska risker), för 

effektiv portföljförvaltning och för att skapa 

investeringsvinster. 

Användning: totalavkastningsswappar 

förväntat 89 % 

Derivat och tekniker: 

Den mottagande fonden kan använda derivat i 

säkringssyfte (minska risker), för effektiv 

portföljförvaltning och för att skapa 

investeringsvinster. 

Användning: totalavkastningsswappar 

förväntat 300 % 

http://www.nordea.lu/
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Strategi 

Inom ramen för en aktiv förvaltning av den 

sammanslagna fondens portfölj, skaffar sig 

förvaltarteamet långa positioner (som ägare) i 

aktier som de tror kommer att stiga i värde, 

och korta positioner i aktier som väntas 

minska i värde. 

Strategi 

Inom ramen för en aktiv förvaltning av den 

mottagande fondens portfölj, skaffar sig 

förvaltarteamet långa positioner (som ägare) i 

aktier som de tror kommer att stiga i värde, 

och korta positioner i aktier som väntas minska 

i värde. Avsikten är att utnyttja skillnader i 

aktiekurser och ha en låg exponering mot 

marknadsfaktorer. 

Fondförvaltare: Nordea Investment 

Management AB 

Extern förvaltare: Clarivest Asset 

Management LLC 

Basvaluta: USD 

Fondförvaltare: Nordea Investment 

Management AB 

Extern förvaltare: Chicago Equity Partners 

LLC 

Basvaluta: USD 

Riskinformation 

Risk/avkastningsindikatorn mäter risken för 

kurssvängningar i den sammanslagna fonden 

baserat på de senaste fem årens volatilitet 

och placerar den i kategori 4. Detta innebär 

att köpet av andelar i fonden är förenat med 

medelhög risk för sådana svängningar. 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta 

för UCITS-fonden men återges inte tillräckligt 

av samlingsindikatorn och kan orsaka 

ytterligare förlust: 

- depåbevis 

- derivat 

- tillväxt- och gränsmarknader 

- aktier 

- säkring 

- belåningsgrad 

- värdepappershantering 

- kort position 

- beskattning 

Riskinformation: 

Risk-/avkastningsindikatorn mäter risken för 

kurssvängningar i den mottagande fonden 

baserat på de senaste fem årens volatilitet och 

placerar den i kategori 4. Detta innebär att 

köpet av andelar i den mottagande fonden är 

förenat med medelhög risk för sådana 

svängningar. 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta för 

UCITS-fonden men återges inte tillräckligt av 

samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare 

förlust: 

- derivat 

- aktier 

- säkring 

- belåningsgrad 

- kort position 

 

 

Beräkningsmetod för global exponering: 

Absolut VaR. 

 

Förväntad belåningsgrad 150 %  

Beräkningsmetod för global exponering: 

Absolut VaR. 

 

Förväntad belåningsgrad 400 % 

http://www.nordea.lu/
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Investerarinformation 

Lämplighet Den sammanslagna fonden är 

lämplig för alla typer av investerare genom 

alla distributionskanaler. 

Investerarprofil Investerare som förstår 

riskerna med den sammanslagna fonden och 

avser att behålla sin investering i minst 5 år. 

Den sammanslagna fonden kan vara lämplig 

för investerare som: 

• är ute efter värdeutveckling med liten 

samvariation med aktiemarknaderna och låg 

valutarisk i basvalutan 

• vill ha en exponering mot globala 

aktiemarknader. 

Investerarinformation 

Lämplighet Den mottagande fonden är 

lämplig för alla typer av investerare genom alla 

distributionskanaler. 

Investerarprofil Investerare som förstår 

riskerna med den mottagande fonden och som 

avser att behålla sin investering i minst 5 år. 

Den mottagande fonden kan vara lämplig för 

investerare som: 

• vill ha en värdeutveckling med liten 

samvariation med aktiemarknaderna 

• vill ha en exponering mot enskilda 

amerikanska aktier 

Avgifter som tas ut av den sammanslagna 

fonden 

Den sammanslagna fonden står för följande 

avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Den förvaltningsavgift som den 

sammanslagna fonden betalar till 

förvaltningsbolaget är 1,50 procent för 

P- och E-andelar, 1,10 procent för C-

andelar, 1,00 procent för I-andelar och 

högst 1,50 procent för Q-andelar. 

Resultatbaserad ersättning 

Andelsklasser  Resultatbaserad 

ersättning 

C-, E-, P- och Q-

andelar  

Tröskelränta 

LIBOR USD 3M + 

10 % 

2. Förvaringsavgift 

Den maximala förvaringsavgiften, exklusive 

transaktionskostnader, är 0,125 % per år. 

 

Avgifter som tas ut av den mottagande fonden 

Den mottagande fonden står för följande 

avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Den förvaltningsavgift som den 

mottagande fonden betalar till 

förvaltningsbolaget är 1,50 procent för P- 

och E-andelar, 0,95 procent för C-

andelar, 0,85 procent för I-andelar och 

högst 1,50 procent för Q-andelar. 

Resultatbaserad ersättning 

Andelsklasser  Resultatbaserad 

ersättning 

C-, E-, P- och Q-

andelar  

Tröskelränta 

LIBOR USD 1M + 

15 % 

2. Förvaringsavgift 

Den maximala förvaringsavgiften, exklusive 

transaktionskostnader, är 0,125 % per år. 
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3. Administrationsavgift 

Den sammanslagna fonden ska betala 

en administrationsavgift på högst 

0,40 procent per år, plus eventuell 

moms, till administrationsombudet. 

4. Insättnings- och uttagsavgifter: 

Insättningsavgift: Högst 5,00 % 

Uttagsavgift: Ingen 

3. Administrationsavgift 

Den mottagande fonden ska betala en 

administrationsavgift på högst 

0,40 procent per år, plus eventuell moms, 

till administrationsombudet. 

Insättnings- och uttagsavgifter: 

Insättningsavgift: Högst 5,00 % 

Uttagsavgift: Ingen 
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