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Meddelande till andelsägare i Nordea Kort Ränta 

 

Stadgarna och placeringsinriktningen för Placeringsfond Nordea Kort Ränta ändras. Nya namnet på 

fonden,  Placeringsfond Nordea Ränta Försiktig, samt ändringen av stadgarna träder i kraft 29.6.2020. 

 

Fonden placerar i fortsättningen inte längre direkt i ränteinstrument utan den blir en så kallad 

matarfond, som betyder att minst 85 procent av fondens tillgångar placerades i fonden Nordea 1 – 

Conservative Fixed Income Fund (mottagarfonden), en korträntefond som har sin hemort i Luxemburg 

och förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. som ingår i Nordeakoncernen.  Mottagarfonden 

placerar i olika typer av ränteinstrument och den har inga begränsningar avseende till exempel 

masslåns kreditbetyg, räntekänslighet eller ränterisk. Fondens risknivå och -klassificering därmed 

också den förväntade avkastningen ökar något till följd av ändringen.  

 

Matarfondens förvaltningsprovision ändras inte i samband med stadgeändringen, men de löpande 

kostnaderna stiger något på grund av de högre allmänna kostnaderna för mottagarfonden. Även 

bryttidpunkten för teckning och inlösen av matarfondens fondandelar ändras från kl. 16.30 till kl. 

15.00 finsk tid. 

 

För de andelsägare som vill placera sina tillgångar på ett sätt som motsvarar fondens nuvarande risk- 

och avkastningsprofil rekommenderar vi att de överför sina placeringar till fonden Nordea Ränta, som 

är till sin placeringsinriktning och risknivå liknande som den nuvarande fonden Nordea Kort Ränta. Det 

är avgiftsfritt att byta eller lösa in andelar, men eventuell överlåtelsevinst eller -förlust till följd 

påverkar beskattningen. 

 

Om andelsägaren vill fortsätta i fonden Nordea Ränta Försiktig, föranleder ändringen varken åtgärder 

eller påverkar inte värdet på nuvarande fondinnehavet. Finansinspektionen har godkänt att 

tillgångarna i matarfonden placeras i andelarna i mottagarfonden och fastställt stadgeändringarna 

15.5.2020. Matar- och mottagarfondernas faktablad är bifogade i detta meddelande.  

 

Helsingfors, den 26 maj 2020 

Nordea Funds Ab 

 

Basfakta Nordea Ränta Försiktig 

http://www.nordea.fi/Images/146-367358/
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Basfakta Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund (på engelska) 
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