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Meddelande till andelsägarna i fonden Nordea Ryssland 

Nordea Funds har tidigare kommunicerat att vi undersöker möjligheterna att sälja av våra ryska 

innehav. Idag, den 22 april 2022, har styrelsen för Nordea Funds beslutat att avveckla (likvidera) 

fonden Nordea Ryssland. 

Bakgrunden är Rysslands aggressiva invasion av Ukraina som också lett till att den ryska 

aktiemarknaden inte fungerar normalt. Sanktioner har införts mot Ryssland som isolerar ryska bolag 

från de globala marknaderna och Ryssland har i sin tur infört restriktioner gentemot utländska 

investerare. Som en konsekvens har värdepapper med kopplingar till Ryssland fallit kraftigt i värde 

och den ryska marknaden har blivit ogynnsam för investeringar både på grund av finansiell och 

politisk risk.  

Om vi under dessa omständigheter åter skulle öppna för handel med andelar i fonden skulle vi inte 

kunna skydda alla andelsägares rättigheter så som vi har i uppdrag att göra. Vi anser därför att 

avveckling av fonden är den bästa lösningen.   

Handel med fondens andelar har varit stängd sedan den 28 februari 2022 och beslutet att avveckla 

fonden innebär att handeln i fonden nu är permanent stängd. 

Vad händer nu? 

Avvecklingen av fonden kräver inga åtgärder av andelsägarna och utbetalning av ditt sparade belopp 

sker automatiskt. Men viktigt att observera är att på grund av marknadssituationen och de införda 

sanktionerna kommer det att ta långt tid innan alla innehav i fonden kan säljas. 

När det blir möjligt att handla med ryska värdepapper igen kommer avvecklingen av fondens 

tillgångar att ske och andelsägarna får en likvid utbetalning i proportion till det antal fondandelar 

som de har. Om försäljningen av fondens tillgångar drar ut på tiden kommer utbetalningen till sig att 

ske stegvis. Den första utbetalningen förväntas ske den 31 augusti 2022.  

Avvecklingen av fonden medför överlåtelsevinst eller -förlust för allmänt skattskyldiga i Finland, och 

andelsägarna uppmanas att be sina skatterådgivare om ytterligare information om 

skattekonsekvenserna till följd av avvecklingen. 

Fondbolaget uppsätter en skriftlig redovisning över avvecklingen som ska publiceras på vår hemsida 

på nordea.fi/fonder, Nyheter och företagsmeddelanden. Framskridning av avvecklingen samt den 

projekterade betalningsplanen kommer också att meddelas på vår hemsida. 

Har du frågor kontakta gärna din rådgivare. 

 

Helsingfors, den 22 april 2022 
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