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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE 

 

Härmed informeras du i egenskap av andelsägare i Nordea 2, SICAV (”fondbolaget”) om att ett nytt 

prospekt ges ut i maj 2020. Där ingår följande ändringar som gäller från den 29 maj 2020 

(”ikraftträdandedatumet”). 

1. Viktiga förändringar 

1.1 som gäller alla andelsägare 

Ny information om jämförelseindex i varje enskild fondbeskrivning 
➢ För Enhanced-fonderna förtydligas det att portföljernas riskegenskaper kommer ha vissa 

likheter med jämförelseindexets. För alla andra fonder som använder ett jämförelseindex enbart 
för resultatjämförelse förtydligas det att fondportföljernas riskegenskaper kan ha vissa likheter 
med de som gäller för jämförelseindexet. 

Riskinformationen för säkerställda obligationer 
➢ har ändrats och alla hänvisningar till tillgångssäkrade värdepapper (ABS) har tagits bort. 

Dessutom görs ett förtydligande om att säkerställda obligationer förutom kredit-, fallissemang- 
och ränterisker även kan påverkas av risken att den säkerhet som avsatts för att säkra 
obligationens kapitalbelopp kan minska i värde. 

Avsnittet om avgifter som debiteras fonden under året 
➢ har ändrats och innehåller nu även information om att förvaltningsbolaget ibland kan sänka eller 

avstå från att ta ut förvaltnings- och driftsavgifter. 
Avsnittet om swing pricing 

➢ kompletteras med ytterligare information om swing pricing-mekanismen i enlighet med ett FAQ-
dokument med frågor och svar från Luxemburgs finansinspektion (CSSF) den 31 juli 2019. 

Avsnittet om sekretess av personuppgifter 
➢ uppdateras för att förtydliga att leverantörer som utses av förvaltningsbolaget kan använda 

personuppgifter. 
Listan över lokala representanter och betalningsombud har uppdaterats. 
 

1.2 som bara gäller vissa andelsägare 

Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund 

 

Strategin ändras så att det framgår att fonden inte 
investerar i några värdepapper eller instrument 
som har ett lägre kreditbetyg än B, och inte heller i 
tillgångssäkrade värdepapper med ett kreditbetyg 
under BBB- eller motsvarande från ett 
kreditvärderingsinstitut. 

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency 

Enhanced Bond Fund 

Nordea 2 - Emerging Market Local Debt 

Enhanced Fund 

Förvaltningsavgiften sänks för alla typer av 
andelsklasser. 

http://www.nordea.lu/


 

 
Nordea 2, SICAV 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel  + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 205880, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 

Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond 

Fund - USD Hedged. 

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity 

Fund 

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund 

Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced Equity 

Fund 

Nordea 2 - Japanese Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Swedish Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund 

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund 

Förvaltningsavgiften för I-andelsklasser sänks. 

 

2. Rätten 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 och 

som är oberoende av fondbolaget och förvaltningsbolaget. Sådana anvisningar måste ha inkommit 

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

28 maj 2020 före kl. 15.30 CET. 

Den uppdaterade versionen av prospektet kan erhållas kostnadsfritt från fondbolagets säte 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. I vissa fall kan det även erhållas via 

Nordeas lokala webbplatser. 

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

Investment Funds S.A., Client Relationship Services på telefonnummer +352 27 86 51 00 eller via e-post 

till nordeafunds@nordea.com 

Luxemburg, den 28 april 2020 

Styrelsen för Nordea 2, SICAV 
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