
 

Confidential 

Ändringar i namn och aktievikt för vissa placeringsobjekt  

Den allmänna räntenivån har sjunkit länge och till en mycket låg nivå. Nedgången har backat 

upp avkastningen på ränteplaceringar de senaste åren, men på samma gång har 

tillgångsslagets framtida avkastningspotential försvagats. Därför måste vi söka 

avkastningspotential annanstans så att vi även framöver kan erbjuda våra kunder med 

placeringsförsäkring bra riskjusterad avkastning.  

Ändringar i placeringskorgar – ökad aktievikt i och nya namn på placeringskorgarna 
Globkorg 10 och Globkorg 25   

Aktievikterna i placeringskorgarna höjs på så sätt att Globkorg 10 i normalläge placerar 15 % 

av sina tillgångar i aktier i stället för nuvarande 10 %. Fonden Globkorg 25 placerar i 

fortsättningen 30 % av sina tillgångar i aktier i ett sedvanligt marknadsläge. Till följd av detta 

ändras namnet på placeringskorgen Globkorg 10 till Globkorg 15 och namnet på 

placeringskorgen Globkorg 25 till Globkorg 30. 

Risknivån för Globkorg 15 ändras inte på skalan mellan 1 och 7 medan risknivån för 

Globkorg 30 stiger med ett steg men förblir ändå måttlig. Placeringskorgarnas aktievikter kan 

variera betydligt beroende på hurdan avkastningspotential portföljförvaltarna ser för aktie- 

ränteplaceringar i olika marknadslägen.  

Ändringarna i och de nya stadgarna för placeringskorgarna Globkorg 10 och Globkorg 25 

träder i kraft 13.4.2021. 

Stadgeändringen kräver inga åtgärder av dig. Placeringskorgarnas förvaltningsprovisioner 

ändras inte. 

Ändringar i fonder – ökad aktievikt i och nya namn på de ränteviktade fonderna Spara 
och Premium 

Aktievikten i fonderna Nordea Spara 10, Nordea Spara 25, Nordea Premium Försiktig och 

Nordea Premium Måttlig höjs med fem procentenheter i ett sedvanligt marknadsläge.  

 

Till följd av ändringen ändras namnen på fonderna Spara för att beskriva aktievikten i ett 

neutralt marknadsläge. Nordea Spara 10 byter namn till Nordea Spara 15 och fonden 

Nordea Spara 25 till Nordea Spara 30. Ändringarna träder i kraft 13.4.2021. 

Samma dag ändras även namnet på fonden Nordea Finland till Placeringsfond Nordea 

Finländska Stjärnor. 

Mer information om ändringar i fonderna finns på nordea.fi/Fonder nytt. 

 

Mer information 

Om du har frågor kan du ringa Nordea Kundtjänst, tfn 0200 5000 (mån–fre kl. 8–18). 

https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/saastaminen-sijoittaminen/rahastot/rahastot-nyt.html

