MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I
Nordea 1 – European Value Fund
och
Nordea 1 – European Stars Equity Fund
____________________________________________
Vi vill härmed informera dig om att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen") har beslutat att slå samman
Nordea 1 – European Value Fund (den "sammanslagna fonden") med Nordea 1 – European Stars Equity
Fund (den " mottagande fonden"), ("sammanslagningen").
I fortsättningen hänvisar vi till den sammanslagna fonden och den mottagande fonden som "fonderna"
och Nordea 1, SICAV som "bolaget".
Sammanslagningen träder i kraft den 9 oktober 2020 ("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.
Aktieägare som godkänner de föreslagna ändringarna i detta meddelande behöver inte vidta några
åtgärder.
Aktieägare som inte godkänner sammanslagningen har rätt att avgiftsfritt sälja eller byta sina aktier i
enlighet med de förfaranden för försäljning och byte som beskrivs i prospektet från datumet för detta
meddelande till den 30 september 2020, före kl. 15.30 CET, enligt närmare beskrivning i avsnitt 5 nedan.
I detta meddelande beskrivs sammanslagningens konsekvenser, som måste läsas noggrant.
Sammanslagningen kan påverka din skattesituation. Vårt råd till aktieägarna i fonderna är att kontakta
professionella rådgivare beträffande sammanslagningens juridiska, ekonomiska och skattemässiga
konsekvenser enligt lagarna i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande.
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1. Bakgrund till sammanslagningen
1.1. Den sammanslagna fondens utveckling har inte varit tillfredställande på senare år och styrelsen anser
att den sammanslagna fondens tillväxtutsikter är begränsade. Den mottagande fonden har däremot
den senaste tiden uppvisat en mycket god riskjusterad avkastning i sin kategori
1.2. Genom sammanslagningen får aktieägare i den sammanslagna fonden möjlighet att investera i
företag som särskilt fokuserar på att följa internationella standarder för mänskliga rättigheter,
arbetsrätt och miljö ("ESG-investeringar").
1.3. Följaktligen anser styrelsen att sammanslagningen är i linje med aktieägarnas bästa intressen.
2. Förväntade konsekvenser för aktieägare i den sammanslagna fonden
2.1. Genom sammanslagningen överförs alla tillgångar och skulder i den sammanslagna fonden till den
mottagande fonden, och på ikraftträdandedatumet upplöses den sammanslagna fonden utan
likvidation.
2.2. Sammanslagningen är bindande för alla aktieägare som inte har utnyttjat sin rätt att sälja eller byta
aktier enligt nedanstående villkor och tidsram. På ikraftträdandedatumet kommer aktieägare i den
sammanslagna fonden som inte har utövat sin rätt att sälja eller byta sina aktier att bli aktieägare i
den mottagande fonden och på så vis erhålla aktier i den mottagande fondens motsvarande
andelsklass i enlighet med nedanstående årliga avgifter och risk/avkastningsindikatorer ("SRRI)":

Sammanslagen fond
Andelsklass

Mottagande fond
ISIN

Årliga
avgifter

SRRI

AC – EUR

LU2194301672

1,15 %

6

6

AP - EUR

LU1706107171

1,86 %

6

1,85 %

6

AP – SEK

LU2194301599

1,86 %

6

LU0841526683

1,30 %

6

BC – EUR

LU1706108146

1,15 %

6

LU0841526097

1,30 %

6

BC - GBP

LU1706108229

6

LU1915151705

I enlighet med
enskilt skriftligt
avtal*

6

BC – EUR

LU2194301326

1,15 %
I enlighet
med enskilt
skriftligt
avtal*

ISIN

Årliga avgifter

SRRI

AC – EUR

LU0841526923

1,31 %

6

AP - EUR

LU0255610742

1,85 %

AP – SEK

LU0255612011

BC – EUR

BC - GBP

BC – EUR

*I

Andelsklass

enlighet med de krav som fastställs i prospektet
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6

BI - EUR

LU0229519557

1,08 %

6

BI - EUR

LU1706108732

0,94 %

6

BI – NOK

LU1002956792

1,08 %

6

BI – NOK

LU1706109037

0,94 %

6

BP – EUR

LU0064319337

1,85 %

6

BP - EUR

LU1706106447

1,86 %

6

BP – NOK

LU0173921072

1,85 %

6

BP - NOK

LU1706106876

1,86 %

6

BP – SEK

LU0173920934

1,85 %

6

BP - SEK

LU1706106959

1,86 %

6

E – EUR

LU0173768028

2,60%

6

E - EUR

LU1706108062

2,55 %

6

HB – USD

LU0968814441

1,84%

6

HB – USD

LU1706107502

1,86 %

6

HBI – CHF

LU0705255775

1,08 %

6

HBI – CHF

LU2194301755

0,94 %

6

HBI – USD

LU0883871559

1,08 %

6

HBI - USD

LU1706109979

0,94 %

6

2.3. I enlighet med avsnitt 6 kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna fonden inte
nödvändigtvis vara samma som andelsvärdet per andel i den mottagande fonden. Detta innebär att
även om det totala värdet på aktieägarnas innehav förblir detsamma kan aktieägare i den
sammanslagna fonden erhålla ett annat antal nya aktier i den mottagande fonden än det antal aktier
de hade i den sammanslagna fonden.
2.4. Mer information om eventuella konsekvenser för den sammanslagna fonden finns i avsnitt 4.
2.5. De största likheterna och skillnaderna mellan den sammanslagna fonden och den mottagande
fonden beskrivs i bilaga I till detta meddelande. Sammantaget finns det många likheter mellan
fonderna vad gäller bland annat exponeringen mot europeiska aktiemarknader, en
risk/avkastningsindikator (SRRI) på 6, årliga avgifter, insättnings- och uttagsavgifter, jämförelseindex
för jämförelse av utveckling samt basvaluta.
2.6. De förfaranden som rör handel, insättning, uttag, byte och överföring av aktier samt metoden för att
beräkna andelsvärdet, är desamma för fonderna eftersom de ingår under samma paraply.
2.7. När det gäller viktiga skillnader bör följande belysas:
•
•

Den mottagande fonden har fokus på ESG-investeringar.
Den mottagande fonden är tillväxtinriktad med tonvikt på storbolag som erbjuder utmärkta
tillväxtutsikter och investeringsegenskaper. Den sammanslagna fonden tillämpar en mer
värdeinriktad strategi, men investerar i företag i alla storlekar och marknadssegment.
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•

•

Den sammanslagna fonden är mer koncentrerad, vilket betyder att den investerar en större del
av sina tillgångar i ett begränsat antal branscher, sektorer och emittenter, medan den
mottagande fonden investerar mer brett i europeiska aktier.
Sammanslagningen innebär ett byte av förvaltare för aktieägare i den sammanslagna fonden.
Den sammanslagna fonden förvaltas av Mensarius AG och den mottagande av Nordea
Investment Management AB.
Detta kommer att leda till en minskning av
förvaltningskostnaderna för de som övergår till att vara aktieägare i den mottagande fonden
såsom det beskrivs närmare i bilaga 1.

3. Förväntade konsekvenser för aktieägare i den mottagande fonden
3.1. Efter sammanslagningen kommer aktieägare i den mottagande fonden fortsätta att inneha samma
aktier som tidigare och de rättigheter som hör till sådana aktier kommer inte att ändras.
Sammanslagningen har ingen inverkan på den mottagande fondens avgiftsstruktur, och kommer inte
innebära några ändringar när det gäller bolagets bolagsordning eller prospekt. Den kommer inte
heller medföra några ändringar av den mottagande fondens faktablad med basfakta för investerare
("KIID").
3.2. När sammanslagningen genomförts kommer den mottagande fondens totala andelsvärde öka till
följd av överföringen av den sammanslagna fondens tillgångar och skulder.
4. Förväntad inverkan på portföljen
4.1. Vissa av de tillgångar som ska överföras från den sammanslagna till den mottagande fonden är redan
förenliga med den mottagande fondens placeringsinriktning. Några dagar före
ikraftträdandedatumet kommer innehav som inte är förenliga med den mottagande fondens
placeringsinriktning att säljas och behållningen överföras kontant till den mottagande fonden på
ikraftträdandedatumet. Detta kan påverka den sammanslagna fondens portfölj och resultat.
4.2. De likvida medel som väntas överföras från den sammanslagna till den mottagande fonden kan
investeras i enlighet med den mottagande fondens placeringsinriktning. När det gäller den
mottagande fondens portfölj väntas ingen ombalansering ske varken före eller efter
ikraftträdandedatumet.
5. Upphörande av handel
5.1. Insättningar i den sammanslagna fonden kan göras fram till kl. 15.30 CET den 30 september 2020. På
eller efter klockslaget 15.30 CET den 30 september 2020 upphör möjligheten till insättningar i den
sammanslagna fonden.
5.2. Att det då inte längre är möjligt att göra insättningar i den sammanslagna fonden har ingen inverkan
på aktieägarna i den mottagande fonden.
5.3. Aktier i båda fonderna kan säljas eller bytas till aktier i samma eller en annan andelsklass i en annan
av bolagets fonder som inte berörs av sammanslagningen. Detta sker i så fall utan avgifter från
datumet för det här meddelandet till den 30 september 2020 före kl. 15.30 CET. På eller efter
klockslaget 15.30 CET den 30 september 2020 upphör möjligheten att utan avgifter köpa eller byta
aktier i den sammanslagna fonden.
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5.4. Möjligheten för aktieägare i båda fonderna att avgiftsfritt sälja eller byta aktier kan begränsas av
eventuella transaktionsavgifter som tas ut av lokala förmedlare som är oberoende av bolaget och
förvaltningsbolaget ("förvaltningsbolaget").
6. Värdering och omräkningskurs
6.1. Den 8 oktober 2020 kommer förvaltningsbolaget beräkna andelsvärdet per andelsklass och fastställa
omräkningskursen.
6.2. För beräkningen av omräkningskursen och värdet på fondernas tillgångar och skulder gäller de
bestämmelser för andelsvärdeberäkning som anges i bolagets bolagsordning och prospekt.
6.3. Antalet nya aktier i den mottagande fonden som ska emitteras till varje aktieägare beräknas utifrån
en omräkningskurs, som i sin tur beräknas på grundval av andelsvärdet för aktierna i fonderna.
Därefter annulleras aktierna i den sammanslagna fonden.
6.4. Omräkningskursen kommer att beräknas enligt följande:
•
•

Andelsvärdet per andel i den aktuella andelsklassen i den sammanslagna fonden divideras med
andelsvärdet per andel i den aktuella 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 bankdagen före
ikraftträdandedatumet.

6.5. Inga avgifter kommer att tas ut vid emitteringen av nya aktier i den mottagande fonden i utbyte mot
aktier i den sammanslagna fonden.
6.6. Eventuella ackumulerade intäkter i den sammanslagna fonden kommer att inkluderas i den
sammanslagna fondens slutgiltiga andelsvärde samt vägas in i andelsvärdet för aktuell andelsklass i
den mottagande fonden efter ikraftträdandedatumet.
6.7. Ingen kontant betalning ska göras till aktieägare i utbyte mot aktierna.
7. Fler tillgängliga handlingar
7.1. Som aktieägare i den sammanslagna fonden bör du noggrant läsa faktablad och prospekt för den
mottagande fonden innan du fattar beslut i fråga om sammanslagningen. Prospekt och eventuellt
tillgängliga faktablad finns tillgängliga kostnadsfritt på nordea.lu och kan även erhållas på begäran
via bolagets säte.
7.2. En kopia av revisionsberättelsen där de kriterier som antagits för värderingen av tillgångar och
eventuella skulder, beräkningsmetod för omräkningskursen och själva omräkningskursen kan
kostnadsfritt erhållas på begäran vid bolagets säte.
8. Kostnader för sammanslagningen
Kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med förberedelser och
genomförande av sammanslagningen ska bäras av förvaltningsbolaget.
9.

Skatt

Aktieägare i den sammanslagna fonden och den mottagande fonden bör rådgöra med sina
skatterådgivare vad gäller de skattemässiga konsekvenserna av den planerade sammanslagningen.
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10. Ytterligare information
Om du i egenskap av aktieägare har frågor om ovanstående bör du kontakta din finansiella rådgivare eller
förvaltningsbolagets kundserviceavdelning på telefonnummer: +352 27 86 51 00.

Med vänliga hälsningar
På styrelsens vägnar
31 augusti 2020
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Bilaga I
Den sammanslagna och mottagande fondens viktigaste egenskaper

Den sammanslagna fonden

Den mottagande fonden

Mål
Den sammanslagna fondens mål är att uppnå
långsiktig värdeutveckling för aktieägarna.

Mål
Den mottagande fondens mål är att uppnå långsiktig
värdeutveckling för aktieägarna.

Placeringsinriktning
Den sammanslagna fonden investerar främst i
aktier i europeiska företag.

Placeringsinriktning
Den mottagande fonden investerar huvudsakligen i
aktier i europeiska företag.

Mer specifikt investerar den sammanslagna
fonden minst 75 % av sina totala tillgångar i aktier
och aktierelaterade värdepapper utfärdade av
företag med säte eller huvuddelen av sin
verksamhet i Europa.

Mer specifikt investerar den mottagande fonden
minst 75 % av sina totala tillgångar i aktier och
aktierelaterade värdepapper utfärdade av företag
med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i
Europa.

Den sammanslagna fonden kommer att exponeras
(genom investeringar eller kontanter) mot andra
valutor än basvalutan.
Strategi
Inom ramen för en aktiv portföljförvaltning väljer
förvaltarteamet ut värdepapper som erbjuder
utmärkta tillväxtutsikter och
investeringsegenskaper.

Den mottagande fonden kommer att exponeras
(genom investeringar eller kontanter) mot andra
valutor än basvalutan.
Strategi
Inom ramen för en aktiv förvaltning av fondens
portfölj väljer förvaltarteamet ut företag med särskilt
fokus på deras förmåga att följa internationella
normer inom områdena mänskliga rättigheter,
arbetsrätt och miljö. Företagen ska också erbjuda
utmärkta tillväxtutsikter och investeringsegenskaper.

Jämförelseindex
MSCI Europe – Net Return Index. Enbart för att
jämföra utvecklingen. Fondportföljens
riskegenskaper kan ha vissa likheter med
jämförelseindexets.
Derivat och tekniker
Den sammanslagna fonden kan använda derivat i
säkringssyfte (minska risker), för en effektiv
portföljförvaltning och för att skapa
investeringsvinster.

Jämförelseindex
MSCI Europe – Net Return Index. Enbart för att
jämföra utvecklingen. Fondportföljens
riskegenskaper kan ha vissa likheter med
jämförelseindexets.
Derivat och tekniker
Den mottagande fonden kan använda derivat i
säkringssyfte (minska risker), för en effektiv
portföljförvaltning och för att skapa
investeringsvinster.
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Lämplighet
Lämplighet
Den sammanslagna fonden är lämplig för alla typer Den mottagande fonden är lämplig för alla typer av
av investerare genom alla distributionskanaler.
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 en god värdeutveckling
• är intresserade av exponering mot utvecklade
aktiemarknader
Riskinformation
Innan du investerar i den sammanslagna fonden
ska du noga läsa avsnittet med riskinformation i
prospektet och ägna särskild uppmärksamhet åt
följande:

Investerarprofil
Investerare som förstår riskerna med att investera i
fonden och som avser behålla sin investering i minst
5 år.
Den mottagande fonden kan vara lämplig för
investerare som:
• strävar efter att uppnå en god värdeutveckling
genom att investera hållbart
• är intresserade av exponering mot utvecklade
aktiemarknader
Riskinformation
Innan du investerar i den mottagande fonden ska du
noga läsa avsnittet med riskinformation i prospektet
och ägna särskild uppmärksamhet åt följande:
• Valuta
• Derivat
• Aktier

• Koncentration
• Valuta
• Derivat
• Aktier
SRRI: Se avsnitt 2.2. ovan.

SRRI: Se avsnitt 2.2. ovan.

Beräkningsmetod för global exponering:
Åtagandebaserad metod

Beräkningsmetod för global exponering:
Åtagandebaserad metod

Förvaltare: Nordea Investment Management AB.

Förvaltare: Nordea Investment Management AB.

Extern förvaltare: Mensarius AG.

Extern förvaltare: Ej tillämpligt

Basvaluta: EUR

Basvaluta: EUR

Avgifter som tas ur den sammanslagna fonden

Avgifter som tas ur den mottagande fonden

Den sammanslagna fonden står för följande
avgifter:
Förvaltningsavgift

Den mottagande fonden står för följande avgifter:
Förvaltningsavgift

Den förvaltningsavgift som den sammanslagna
fonden betalar till förvaltningsbolaget är 0,850 %
per år för I-andelsklassen, 1,500 % per år för P- och
E-andelsklasser och 0,950 % för C-andelsklasser.
Den förvaltningsavgift som ska betalas för Dandelsklasser bestäms vid tillämpning.
Resultatbaserad ersättning –

Den förvaltningsavgift som den mottagande fonden
betalar till förvaltningsbolaget är 0,750 % per år för Iandelsklasser, 1,500 % per år för P- och Eandelsklasser och 0,850 % för C-andelsklasser. Den
förvaltningsavgift som ska betalas för D-andelsklasser
bestäms vid tillämpning.
Resultatbaserad ersättning –
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Driftsavgifter
I enlighet med vad som beskrivs i prospektet
inkluderar dessa avgifter en avgift för fondens
administration, en förvaringsavgift (för förvarings-,
administrations- och transaktionskostnader), en
förvaltningsavgift (fiduciary fee) och en så kallad
taxe d’abonnement (teckningsskatt).

Driftsavgifter
I enlighet med vad som beskrivs i prospektet
inkluderar dessa avgifter en avgift för fondens
administration, en förvaringsavgift (för förvarings-,
administrations- och transaktionskostnader), en
förvaltningsavgift (fiduciary fee) och en så kallad taxe
d’abonnement (teckningsskatt).

Distributionsavgift
Avgiften betalas till förvaltningsbolaget och förs
sedan i regel vidare till den lokala distributören
eller
förmedlaren. Avgiften tas endast ut för E-aktier
och uppgår till 0,75 % per år.

Distributionsavgift
Avgiften betalas till förvaltningsbolaget och förs
sedan i regel vidare till den lokala distributören eller
förmedlaren. Avgiften tas endast ut för E-aktier och
uppgår till 0,75 % per år.

Insättnings- och uttagsavgifter

Insättnings- och uttagsavgifter

Insättningsavgifter: Högst 5 % för C- och Pandelsklasser. Ingen för D-, E- och I-andelsklasser
Uttagsavgifter: Inga.

Insättningsavgifter: Högst 5 % för C- och Pandelsklasser. Ingen för D-, E- och I-andelsklasser
Uttagsavgifter: Inga.

Årliga avgifter Se avsnitt 2.2. ovan.

Årliga avgifter Se avsnitt 2.2. ovan.
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