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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 17 december 2019 (”ikraftträdandedatumet”). 

1. Ändringar 

Prospektet innehåller följande ändringar, i fet stil nedan, jämfört med prospektet daterat oktober: 

1.1 Ändringar som endast gäller vissa andelsägare 

 

Fonder som påverkas Ändringar från ikraftträdandedatumet 

Nordea 2 – Global Opportunity 

Equity Fund – NOK Hedged 

Fonden jämför inte längre sin utveckling med ett jämförelseindex. 

MSCI All Country World Net Return Index har således tagits bort 

från prospektet. 

Nordea 2 – Global High Yield 

Enhanced Bond Fund  

Namn  Ändrat till Nordea 2 – Global High Yield 

Enhanced Bond Fund – USD Hedged. 

Jämförelseindex Ändrat till ICE Bofa Merrill Lynch Developed 

Markets High Yield Constrained Index (USD 

hedged). 

Placeringsinriktning Placeringsinriktningen har ändrats så att det 

nu framgår tydligare att fonden främst 

investerar globalt i högränteobligationer 

utfärdade av företag på utvecklade 

marknader. Dessutom har hänvisningen till 

efterställda högräntepapper tagits bort.   

Säkring Huvuddelen av fondens valutaexponering är 

nu mot basvalutan. 

Därför har följande lagts till: ”Huvuddelen av 

fondens valutaexponering är nu säkrad till 

basvalutan, men den kan även vara 

exponerad (genom investeringar eller 

kontanter) mot andra valutor”. 

 

Investerarprofil Fonden kan vara lämplig för investerare som 

vill ha exponering mot utvecklade 

obligationsmarknader. 

 

Nordea 2 – High Yield ESG Fondens namn och placeringsinriktning har ändrats enligt nedan för 

att tydligare spegla de huvudsakliga investeringarna i amerikanska 
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Bond Fund högränteobligationer utfärdade av företag.  

Namn  Ändrat till US High Yield ESG Bond Fund. 

Placeringsinriktning  De ändringar som gjorts av 

placeringsinriktningen för att bättre spegla 

den koncentrerade amerikanska 

obligationsportföljen visas i fet stil nedan. 

”Mer specifikt investerar förvaltarna minst två 

tredjedelar av fondens totala tillgångar i 

efterställda högräntepapper  utfärdade av 

företag med säte eller huvuddelen av sin 

verksamhet i USA”. 

Säkring Huvuddelen av fondens valutaexponering är 

nu mot basvalutan. Därför har följande lagts 

till: 

”Huvuddelen av fondens valutaexponering 

är nu säkrad till basvalutan, men fonden 

kan även vara exponerad (genom 

investeringar eller kontanter) mot andra 

valutor”. 

Investerarprofil Hänvisningen till ”globala 

obligationsmarknaden” har ersatts med 

”utvecklade obligationsmarknaden”. Därför 

specificeras följande i avsnittet med 

investerarinformation: ”Fonden kan vara 

lämplig för investerare som vill ha exponering 

mot den utvecklade obligationsmarknaden”. 

Nordea 2 – LCR Optimised 

Danish Mortgage Bond Fund 

EUR Hedged 

Fondens namn har ändrats till Nordea 2 – LCR Optimised Danish 

Covered Bond Fund – EUR Hedged för att det tydligare ska framgå 

att fonden investerar i inlösenbara säkerställda obligationer. 

 

1.2 Ändringar som gäller alla andelsägare 

1.2.1 Tillåtna tillgångar, tekniker och transaktioner 

I avsnittet ”Tillåtna tillgångar, tekniker och transaktioner” görs ett tillägg som gäller i händelse av 

att fonden får investera i andra fonder. Fonden får investera i sådana andra målfonder, vars 

placeringsstrategier och begränsningar kan skilja sig från fondens, så länge inte fondens egna 

placeringsstrategier och begränsningar kringgås. 
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1.2.2. Andelsklasser 

Framöver har andelsägarna möjlighet att investera i: 

(i) en helt ny F-andelsklass som passar alla investerare som investerar genom ett konto hos 

Nordeakoncernen, eller annan investerare i enlighet med förvaltningsbolagets beslut 

(ii) en ny D-andelsklass som är tillgänglig för institutionella investerare eller andelsägare som 

uppfyller alla villkor i det skriftliga avtalet och godkänner att förvara andelarna hos 

administrationsombudet i enlighet med förvaltningsbolagets beslut. 

Vidare har definitionen av Q-andelsklassen ändrats något så att den nu erbjuds till alla investerare 

som investerar genom ett konto hos Nordeakoncernen, eller annan investerare i enlighet med 

förvaltningsbolagets beslut. Till skillnad från F-andelsklassens distributör är både provisioner och 

retrocessioner tillgängliga. 

1.2.3 Avgifter som debiteras fonden under året 

Avsnittet ”Avgifter som debiteras fonden under året” görs om. ”Förvaringsavgift” och 

”Administrationsavgift” tas bort, medan ett nytt avsnitt om ”Driftskostnader” läggs till. Däremot sker 

ingen höjning av den totala avgift som debiteras varje fond. 

Därtill har två tabeller lagts till. I den första beskrivs de förvaltningsavgifter och driftskostnader som 

gäller andelsklasser förbehållna institutionella investerare. I den andra beskrivs de förvaltningsavgifter 

och driftskostnader som gäller övriga investerare. 

1.2.4 Andra uppdateringar 

Avsnittet om lokala representanter och betalningsombud och sammansättningen av styrelsen för 

Nordea 2, SICAV har uppdaterats. 

 

2. Rätt att sälja och kontaktinformation 

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 

oberoende av Nordea 2, SICAV och förvaltningsbolaget. Sådana anvisningar måste ha inkommit 

skriftligen till Nordea Investment Funds S.A. (administrationsombud) på nedanstående adress senast 

den 16 december 2019 före kl. 15.30 CET. 

Den uppdaterade versionen av prospektet kan erhållas kostnadsfritt från sätet för Nordea 2, SICAV 

eller 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 via e-post till 

nordeafunds@nordea.com 

Luxemburg, den 15 november 2019 

Styrelsen för Nordea 2, SICAV 
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