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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE 

 

 

Härmed informeras du, i egenskap av andelsägare i Nordea 2, SICAV, om att ett nytt prospekt för 

Nordea 2, SICAV (”prospektet”) ges ut den 14 oktober 2019 (”ikraftträdandedatumet”).  Fetstilta 

termer i detta meddelande ska ha samma innebörd som i prospektet, daterat oktober 2019, om inte 

sammanhanget fordrar något annat. 

1. Omarbetat prospekt 

Det uppdaterade prospektet har gjorts om till ett nytt, enhetligt och modulärt format som gör innehållet 
mer lättbegripligt för både investerare och andra som läser det, däribland olika förmedlare, 
tjänsteleverantörer och tillsynsmyndigheter. 

I fortsättningen hänvisar vi till delfond som fond och vi, oss avser Nordea 2, SICAV, som agerar via 
styrelsen eller någon av de tjänsteleverantörer som beskrivs i prospektet. 

Det omarbetade prospektet innehåller inte några väsentliga produktförändringar. Till exempel har 
fondernas risk- och investerarprofiler omformats och förtydligats, men när det gäller fondernas 
investeringsstrategier, portföljer och övergripande riskprofiler har det inte skett några större 
förändringar. De investerare som fonderna vänder sig till är fortfarande desamma.  

 

2. Fler förändringar 

Utöver omarbetningen av prospektet har följande uppdateringar gjorts: 

Nordea 2, SICAV – Emerging Markets Aksjer Etisk tas bort eftersom fonden likviderades den 

16 juli 2019. 

Den tyska investeringsskattelagen: ändring av presentationen 

Den bilaga till prospektet som avser ”den tyska investeringsskattelagen”, och som innehåller en 

lista över de fonder som är tänkta att klassificeras som antingen ”aktiefonder” eller ”blandfonder” enligt 

den tyska investeringsskattelagen 2018, tas bort. Uppgifter om fondernas klassificering som 

”aktiefonder” eller ”blandfonder” ingår nu i stället i varje fondbeskrivning. 

Uppgifterna om sammansättningen av verksamhetschefer i Nordea Investment Funds S.A. 
har uppdaterats. 
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Listan med lokala representanter och betalningsombud har uppdaterats: 

I Danmark 

Nordea Bank Abp, Danish Branch, med registrerat säte på Grønjordsvej 10 DK-2300 Köpenhamn S, 

Danmark, har utsetts till ombud för Nordea 2, SICAV i Danmark. 

I Österrike 

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, med registrerat säte på Am Belvedere 1 AT-1100 

Wien, Österrike, har utsetts till betalnings- och informationsombud för Nordea 2, SICAV i Österrike. 

 

I Spanien 

Ombudet Allfunds Bank S.A.U har bytt adress till C/ de los Padres Dominicos, 7 ES-28050 Madrid, 

Spanien. 

 

I Schweiz 

BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich Selnaustrasse 16 8002, Zürich, 

Schweiz, har utsetts till representant och betalningsombudför Nordea 2, SICAV i Schweiz. 

 

 
Den uppdaterade versionen av prospektet kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, från Nordea 

Investment Funds S.A. på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet 

Luxemburg eller via webbplatsen www.nordea.lu, så snart CSSF har utfärdat den officiella versionen. 

Om tillgängligt kan det även erhållas via Nordeas lokala webbplatser. 

Om du har frågor om ovanstående ändringar bör du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst 

hos Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 27 86 51 00 eller e-post på 

nordeafunds@nordea.com 

 

 

Luxemburg, den 10 oktober 2019. 

Styrelsen för Nordea 2, SICAV. 
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