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Meddelande till andelsägarna i fonden Nordea Europeiska Stjärnor 

 

Vi förnyar vårt fondutbud i syfte att erbjuda våra kunder högklassiga och hållbara 

placeringsprodukter. Som ett led i detta arbete ändras stadgarna för Placeringsfond Nordea 

Europeiska Stjärnor. 

 

I fortsättningen gör fonden inga direkta placeringar utan den blir en så kallad matarfond. 

Framöver placerar fonden minst 85 procent av sina tillgångar i aktiefonden Nordea 1 – 

European Stars Equity Fund (mottagarfond) som är registrerad i Luxemburg och förvaltas av 

Nordea Investment Funds S.A. som ingår i Nordeakoncernen. Båda fonderna följer 

placeringsinriktningen för Nordeas Starsfonder, vilket innebär att mottagarfonden placerar i 

samma bolag som matarfonden hittills har gjort. Starsfonderna placerar i bolag som är 

underskattade i förhållande till sin förmåga att generera kassaflöde på lång sikt och som på ett 

utmärkt sätt följer internationella normer för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. 

 

Stadgeändringen effektiviserar förvaltningen av fonderna. I samband med stadgeändringen 

sänks förvaltningsprovisionen och de årliga avgifterna för matarfonden i andelsklassen A från 

1,50 procent till 1,47 procent, i andelsklassen C från 0,85 procent till 0,83 procent och i 

andelsklassen I från 0,75 procent till 0,73 procent. Även stopptiden för teckning och inlösen 

av matarfondens fondandelar ändras från kl. 16.30 till kl. 15.00 finsk tid. Ändringarna träder i 

kraft den 11 maj 2022. Ändringarna i de gemensamma stadgarna för Nordeafonder börjar 

gälla den 10 maj 2022. Ytterligare information om ändringarna finns här. 

 

Vi rekommenderar att andelsägarna inte ändrar sina placeringar i fonden. Det är avgiftsfritt 

att byta eller lösa in fondandelar, men eventuell överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust till 

följd av byte eller inlösen av fondandelar påverkar beskattningen. 

 

Om du vill fortsätta att vara andelsägare i fonden Nordea Europeiska Stjärnor föranleder 

stadgeändringen inte åtgärder av dig och påverkar inte värdet på ditt nuvarande fondinnehav. 

Finansinspektionen har godkänt att tillgångarna i matarfonden placeras i andelarna i 

mottagarfonden och bekräftat stadgeändringarna 22 mars 2022. Matar- och 

mottagarfondernas faktablad finns tillgängliga på adressen nordea.fi/fondernytt. 

 

https://www.nordea.fi/Images/151-435150/Meddelande%20till%20Nordeafondernas%20andels%C3%A4gare.pdf
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Tilläggsinformation 

Om du har frågor eller vill veta mer om andra placeringsalternativ kan du ringa Nordea 

Kundtjänst, tfn 0200 5000 (mån–fre kl. 8–18) 

 

Helsingfors, den 8 april 2022 

Nordea Funds Ab 

Styrelsen 


