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KALLELSE TILL STÄMMA 

 
 
Bästa andelsägare, 
 
Styrelsen för Nordea 2, SICAV (”bolaget”) informerar härmed andelsägarna i bolaget om att 
bolagsordningen (”stadgarna”) ska ändras efter godkännande från Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. 
 
En extrastämma för andelsägarna (”stämman”) ska hållas den 31 maj 2021 kl. 14:30 CET, på kontoret 
för notarien Me Henri Hellinckx, 101 rue Cents, L-1319 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg. 
Stämmans dagordning finns på nästa sida. 
 
För att andelsägarstämman ska vara beslutsmässig i de frågor som finns med på dagordningen ska 

minst 50 procent av det utfärdade andelskapitalet vara representerat vid stämman. Om ett beslut ska 

vara giltigt krävs bifall från minst två tredjedelar av de avlagda rösterna vid stämman. 

Om inte beslutsmässighet kan uppnås måste stämman sammankallas på nytt enligt vad som anges i 

luxemburgsk lagstiftning. När stämman har sammankallats på nytt kan den fatta beslut om punkterna 

på nedanstående dagordning utan krav på beslutsmässighet. 

Andelsägare kan rösta personligen eller via fullmakt. Texten med de föreslagna ändringarna av 

stadgarna kan på begäran erhållas från bolagets säte. 

Varje andel ger rätt till en röst. Andelsägarnas rätt att delta i stämman ska fastställas med avseende på 
de andelar som andelsägaren innehar vid midnatt (luxemburgsk tid) fem dagar före stämman.  
 
Med tanke på de särskilda omständigheterna i den gällande covid-19-situationen, ber vi att 

andelsägarna röstar via fullmaktsröstning som lämnas in elektroniskt.  

Fullmaktsformulär kan erhållas från bolagets säte eller via andelsägarnas ordinarie 

professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare. 

För att få rösta på stämman ska andelsägare skicka vederbörligen ifylld och undertecknad fullmakt så 

att den ankommer senast den 26 maj 2021 kl. 17.00 CET. Fullmakten skickas via e-post till 

NIFSA.DSRD@nordea.lu eller till ordinarie professionella/finansiella rådgivare eller förmedlare. 

 
Luxemburg, 5 maj 2021 
På uppdrag av styrelsen 
  

http://www.nordea.lu/
mailto:NIFSA.DSRD@nordea.lu
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Punkter att rösta om – vänligen svara senast den 26 maj 2021 
 
 

 Ändring av stadgarna enligt följande: 

1 Art. 7 – UTFÄRDANDE AV ANDELAR 
 

Inkludering av information om att andelsägare 
är skyldiga att så snart som möjligt informera 
bolaget om förändringar i deras uppgifter. Om 
bolaget inte har informerats om ändring av 
andelsägarens adress ska meddelanden och 
information som bolaget förmedlar till den 
adress som andelsägaren senast uppgav 
anses giltiga (möjligheten att registrera 
andelsägare på bolagets registrerade adress 
stryks). 

2 Art. 9 – BEGRÄNSNINGAR FÖR 
ANDELSÄGARE 
 

Förtydligande om tillhandahållande av 
dokumentation vad gäller förhindrande av 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
samt omfattningen av andelsägarnas 
ersättningsansvar.  
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