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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I 

Nordea 1 – European Opportunity Fund 

OCH 

Nordea 1 – European Value Fund 

____________________________________________ 

Andelsägare i Nordea 1 – European Opportunity Fund och Nordea 1 – European Value Fund 

informeras härmed att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen") har beslutat att slå 

samman tillgångarna och skulderna i Nordea 1 – European Opportunity Fund 

("sammanslagen delfond") med tillgångarna och skulderna i Nordea 1 – European Value 

Fund ("mottagande delfond" och tillsammans kallas dessa två "delfonderna"). 

Delfonderna är båda delfonder i Nordea 1, SICAV, ett Luxemburgbaserat företag för kollektiva 

investeringar i överlåtbara värdepapper auktoriserat av Luxemburgs tillsynsmyndighet enligt 

del I i lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar, med ändringar 

(”2010 års lag”). 

Under sammanslagningen upplöses den sammanslagna delfonden utan likvidation och dess 

tillgångar och skulder överförs på sammanslagningens ikraftträdandedatum, så som angivet i 

avsnitt 8.1 i detta meddelande till andelsägare, (”ikraftträdandedatumet”) till den mottagande 

delfonden. 

Styrelsen har för avsikt att slå samman den sammanslagna delfonden med den mottagande 

delfonden på ikraftträdandedatumet genom sammanslagning i enlighet med definitionen av 

”sammanslagning” i artikel 1 (20) (a) i 2010 års lag och som beskrivs i artikel 76 (1) i 2010 års 

lag enligt följande: 

i. samtliga tillgångar och skulder i den sammanslagna delfonden ska överlåtas till den 

mottagande delfonden, eller till förvaringsinstitutet för Nordea 1, SICAV, d.v.s.  

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ("förvaringsinstitutet"); 

ii. Andelsägarna av de relevanta andelsklasserna i den sammanslagna delfonden blir 

andelsägare av de relevanta andelsklasserna i den mottagande delfonden i enlighet 

med beskrivningen i avsnitt 5.2 i detta meddelande till andelsägarna. 

iii. den sammanslagna delfonden upphör att existera på ikraftträdandedatumet. 

Utan inverkan på krav på meddelanden och fria uttags-/bytesrättigheter behöver 

genomförandet av sammanslagningen inte godkännas i förväg av andelsägarna. 

Detta meddelande ger lämplig och korrekt information om den föreslagna sammanslagningen 

till respektive andelsägare för att de ska kunna göra en välgrundad bedömning av 

sammanslagningens effekt på deras investering. 
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1. Sammanslagningens kontext och motivering 

1.1. Skälet till sammanslagningen är: 

1.1.1. Den sammanslagna delfondens totala tillgångar har sjunkit under en nivå som 

styrelsen anser vara minimum för att den ska fungera på ett ekonomiskt effektivt 

sätt. 

1.1.2. Den sammanslagna delfonden har låga och minskande förvaltade tillgångar och 

låga försäljningsutsikter. 

1.2. Genom att slå samman den sammanslagna delfonden med den mottagande delfonden 

bör de samlade uppskattade värdena, tillsammans med möjligheten till nya investeringar 

i den mottagande delfonden, ge fördelen av en större fondstorlek och därför 

stordriftsfördelar, med en förväntan om att detta bör ge relativt lägre kostnader i 

framtiden jämfört med de totala nettotillgångarna. Styrelsen anser att en 

sammanslagning av delfonderna kommer att ge våra kunder ett modernare 

produktutbud och erbjudande. Därför anser styrelsen att det ligger i andelsägarnas 

intresse att den sammanslagna delfonden slås samman med den mottagande 

delfonden. 

2. Sammanslagningens förväntade effekt för andelsägarna i den sammanslagna 

delfonden 

2.1. När sammanslagningen genomförs kommer andelsägarna i den sammanslagna 

delfonden att tilldelas nya andelar i den relevanta andelsklassen i den mottagande 

delfonden, i enlighet med de villkor som redovisas i avsnitt 5.2 i detta meddelande till 

andelsägarna. 

2.2. Den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden har olika risk- och 

avkastningsprofiler. Den sammanslagna delfonden har en risk/avkastningsindikator 

("SRRI") på 6 och den mottagande delfonden har en SRRI på 5. Bilaga I innehåller 

mer information om delfondernas investeringsmål, placeringsinriktningar och andra 

egenskaper. 

2.3. Båda delfonderna är aktivt förvaltade. Båda delfonderna jämförs mot MSCI World – Net 

Return Index Båda delfonderna investerar i europeiska aktier i stora till medelstora 

företag och har ett liknande genomsnittligt börsvärde. Båda delfonderna har mycket 

liknande landsfördelning och har därmed liknande valutaexponering. Vad gäller sektorer 

har den sammanslagna delfonden traditionellt sett en friare aktiv förvaltning jämfört med 

jämförelseindexet. 

2.4. Den sammanslagna delfonden har något lägre aktiespecifik koncentrationsrisk  

(cirka 50 innehav) än den mottagande delfonden (30–50 innehav). Användningen av 

derivat är i praktiken obetydlig för båda delfonderna. 

2.5. Som en konsekvens av sammanslagningen kan det totalt sett förväntas att 

riskförändringen för andelsägare i den sammanslagna delfonden kommer att vara 

minimal. 

2.6. Båda delfonderna har EUR som basvaluta. 
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2.7. Delfondernas avgifter skiljer sig något. Se Bilaga 1 för en redovisning av respektive 

delfonds avgifter. 

2.8. De förfaranden som gäller frågor som handel, insättning, uttag, byte och överföring av 

andelar samt metod för att beräkna andelsvärdet är desamma i den sammanslagna 

delfonden och den mottagande delfonden. 

2.9. Vi råder andelsägarna i den sammanslagna delfonden att kontakta sina professionella 

rådgivare beträffande sammanslagningens juridiska, ekonomiska och skattemässiga 

konsekvenser enligt lagarna i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller 

bildande. 

2.10. Inga kostnader och utgifter till följd av eller som hör samman med genomförandet av 

sammanslagningen eller upplösningen av den sammanslagna delfonden kommer att 

bäras av den sammanslagna delfonden eller andelsägarna i den sammanslagna 

delfonden. 

2.11. Sammanslagningen kommer skriftligen att meddelas andelsägarna i den sammanslagna 

delfonden och i den mottagande delfonden i enlighet med 2010 års lag. Andelsägare i 

den sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden kommer att ha rätt att 

begära uttag eller byte av sina andelar utan andra avgifter än de som tas ut för att täcka 

kostnader för desinvestering (i förekommande fall). Denna rättighet ska gälla under 

minst trettio (30) kalenderdagar från att detta meddelande skickats och ska upphöra fem 

(5) bankdagar före datumet för beräkning av sammanslagningens omräkningskurs i 

avsnitt 6 nedan. 

3. Sammanslagningens förväntade effekt för andelsägarna i den mottagande 

delfonden 

3.1. I och med genomförandet av sammanslagningen kommer andelsägare i den 

mottagande delfonden att fortsätta att inneha samma andelar i den mottagande 

delfonden som tidigare och det blir ingen ändring av de rättigheter som hör till sådana 

andelar. Genomförandet av sammanslagningen kommer inte att påverka den 

mottagande delfondens avgiftsstruktur eller leda till ändringar av bolagsordning eller 

prospektet tillhörande Nordea 1, SICAV, eller ändringar av den mottagande delfondens 

faktablad med basfakta för investerare ("KIID") 

3.2. Kostnaderna för sammanslagningen kommer varken att bäras av den mottagande 

delfonden eller dess andelsägare. 

3.3. I och med genomförandet av sammanslagningen kommer den mottagande delfondens 

sammanlagda andelsvärde att öka till följd av överföringen av den sammanslagna 

delfondens tillgångar och skulder. 

4. Ombalansering av den sammanslagna delfondens och den mottagande 

delfondens portfölj före eller efter sammanslagningen 

4.1. Under den sista veckan före sammanslagningen kommer den sammanslagna 

delfondens portfölj att vara investerad i kontanter för att endast överföra 

kontantpositioner till den mottagande delfonden. 

4.2. Sammanslagningen kommer inte att få någon väsentlig påverkan på den mottagande 

delfondens portfölj och någon ombalansering av den mottagande delfondens portfölj 
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avses inte genomföras före eller efter sammanslagningen. Sammanslagningen kommer 

att ge den mottagande delfonden ett inflöde av likvida medel. De likvida medlen kommer 

att investeras i aktier i enlighet med den mottagande delfondens placeringsinriktning. 

5. Kriterier för värdering av tillgångarna och skulderna för att beräkna 

omräkningskursen 

5.1. På ikraftträdandedatumet ska administrationsombudet för Nordea 1, SICAV, d.v.s. 

Nordea Bank S.A. ("administrationsombudet"), efter att ha fastställt andelsvärdet per 

andel i den sammanslagna delfonden och per andel i den mottagande delfonden, 

inklusive eventuella upplupna intäkter och i enlighet med de värderingsbestämmelser 

som anges i prospektet för Nordea 1, SICAV, bekräfta andelsvärdet per andel till 

förvaltningsbolaget av Nordea 1, SICAV, d.v.s. Nordea Investment Funds S.A. 

("förvaltningsbolaget") och styrelsen för att bestämma omräkningskursen. 

5.2. Den sammanslagna delfondens andelsklasser kommer att slås samman med 

andelsklasserna i den mottagande delfonden enligt följande: 

 
Nordea 1 – European Opportunity Fund: 
 

Nordea 1 – European Value Fund  

AP – SEK                                                ===> AP-  SEK 

AP – EUR                                               ===> AP - EUR 

BI – EUR                                                ===> BI - EUR 

BP - EUR                                               ===> BP - EUR 

BP - SEK                                                 ===>  BP - SEK 

BP – NOK                                               ===> BP - NOK 

E – EUR                                                  ===> E - EUR 

E – PLN                                                  ===> E - PLN 

 

5.3. Förvaringsinstitutet ska utfärda en bekräftelse i enlighet med kraven i artikel 70 i 2010 

års lag som bekräftar att det har verifierat typen av sammanslagning och inblandade 

UCITS, ikraftträdandedatum samt att de regler som är tillämpliga på överföringen av 

tillgångar och skulder och utbyte av andelar som anges i detta meddelande är i enlighet 

med kraven i 2010 års lag. 

6. Beräkningsmetod för omräkningskursen 

6.1. Antalet nya andelar i den mottagande delfonden som ska emitteras till varje 

andelsägare kommer att beräknas med hjälp av en omräkningskurs som beräknas på 

grundval av andelsvärdet för andelarna i den sammanslagna delfonden och för 

andelarna i den mottagande delfonden, beräknat i enlighet med avsnitten 5.1 och 5.2 

ovan. De aktuella andelarna i den sammanslagna delfonden kommer sedan att 

annulleras. 

6.2. Omräkningskursen kommer att beräknas enligt följande: 

Andelsvärdet per andel i den relevanta andelsklassen i den sammanslagna delfonden 

divideras med andelsvärdet per andel i den relevanta andelsklassen i den mottagande 

delfonden; 
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Det tillämpliga andelsvärdet per andel i den sammanslagna delfonden och per andel i 

den mottagande delfonden kommer att vara de som fastställts på 

ikraftträdandedatumet. 

6.3. Inga avgifter kommer att tas ut på emissionen av nya andelar i den mottagande 

delfonden i utbyte mot andelar i den sammanslagna delfonden. 

6.4. I enlighet med ovannämnda bestämmelser kommer andelsvärdet per andel i den 

sammanslagna delfonden inte nödvändigtvis att vara samma som andelsvärdet per 

andel i den mottagande delfonden. Även om det totala värdet på deras innehav förblir 

detsamma, kan andelsägare i den sammanslagna delfonden därför komma att få ett 

annat antal nya andelar i den mottagande delfonden än det antal andelar de tidigare 

innehade i den sammanslagna delfonden. 

6.5. Ingen kontant betalning ska göras till andelsägare i utbyte mot andelarna. 

7. Risk för utspädning av resultatet 

7.1. Under den föreslagna sammanslagningen, där den sammanslagna delfonden kommer 

att vara investerad i kontanter till 100 %, kommer en enda transaktion att äga rum – per 

ikraftträdandedatumet kommer den sammanslagna delfonden att överföra denna 

kontantposition till den mottagande delfonden. Därför blir det ingen utspädning av 

resultatet. 

7.2. Andelsägarna i den sammanslagna delfonden kommer att överföras till den 

motsvarande andelsklassen i den mottagande delfonden. 

8. Sammanslagningens ikraftträdandedatum 

8.1. Ikraftträdandedatum kommer att vara den 29 juni 2016 eller annat datum som styrelsen 

bestämmer. Ikraftträdandedatumet meddelas andelsägarna i den sammanslagna 

delfonden och den mottagande delfonden skriftligen. 

9. Regler som gäller överföringen av tillgångar och emissionen av nya andelar 

9.1. På ikraftträdandedatumet ska administrationsombudet införa, eller ordna införandet av, 

alla nödvändiga anvisningar för att leverera och/eller överföra eller ordna leveransen 

och/eller överföringen av den sammanslagna delfondens kontantposition till 

förvaringsinstitutet. 

9.2. Som övervägande för överföringen av tillgångarna och skulderna till förvaringsinstituten 

enligt avsnitt 9.1 ovan ska administrationsombudet beräkna och fastställa det antal nya 

andelar som ska tilldelas andelsägarna i den sammanslagna delfonden och ska emittera 

sådana nya andelar till varje andelsägare i registret över andelsägare i den 

sammanslagna delfonden som tillhandahålls av administrationsombudet. Antalet nya 

andelar (fraktioner med fyra decimaler) som ska emitteras till varje andelsägare i den 

sammanslagna delfonden på ikraftträdandedatumet kommer att beräknas med hjälp av 

den omräkningskurs som beräknats enligt avsnitt 6 ovan. 

10. Förfarandeaspekter 

10.1. Andelar i den sammanslagna delfonden kan köpas fram till kl. 15.30 luxemburgsk tid 

den 21 juni 2016. Efter kl. 15.30 luxemburgsk tid den 21 juni 2016 upphör möjligheten 

att köpa andelar i den sammanslagna delfonden. 
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10.2. Andelar i den sammanslagna delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt från den 

13 maj 2016 fram till kl. 15.30 luxemburgsk tid den 21 juni 2016. 

10.3. Andelar i den mottagande delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt från den 

13 maj 2016 fram till kl. 15.30 luxemburgsk tid den 21 juni 2016. 

10.4. Alla kostnader för sammanslagningen kommer att bäras av förvaltningsbolaget. 

11. Revisorns roll 

11.1. I enlighet med artikel 71 (1) i 2010 års lag ska den sammanslagna delfonden anförtro en 

revisor att validera de kriterier som införts för värdering av tillgångarna och, i 

förekommande fall, skulderna (enligt vad som anges i avsnitt 5.1 och 5.2 ovan) och 

beräkningsmetoden för omräkningskursen samt den faktiska omräkningskursen (enligt 

vad som anges i avsnitt 6.2. och 6.3. ovan) på datumet för beräkning av 

omräkningskursen, som anges i artikel 75 (1) i 2010 års lag; 

11.2. En kopia av revisionsberättelsen görs tillgänglig på begäran och kostnadsfritt för 

deltagarna i både den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden samt 

för CSSF. 

12. Faktablad med basfakta för investerare 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden uppmanas att läsa den mottagande delfondens 

faktablad med basfakta för investerare som finns på förvaltningsbolagets säte och som även 

finns tillgängliga på www.nordea.lu . 

Vi vill uppmärksamma dig på hur viktigt det är att noggrant läsa den mottagande delfondens 

faktablad med basfakta för investerare. 

13. Ytterligare information 

Andelsägare som har några frågor om ovanstående förändringar rekommenderas att kontakta 

sin finansiella rådgivare eller förvaltningsbolaget: Nordea Investment Funds S.A., kundservice 

på följande telefonnummer +352 43 39 50 - 1. 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden som inte har sålt eller bytt sina andelar kommer 

per ikraftträdandedatumet att bli andelsägare i den mottagande delfonden och deras andelar 

kommer automatiskt att bytas till andelar i den mottagande delfonden på grundval av 

omräkningskursen som kommer från andelsvärdet på ikraftträdandedatumet. 

14. Skatt 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden uppmanas 

rådgöra med sina skatterådgivare vad gäller skattekonsekvenserna av den planerade 

sammanslagningen. 

Med vänliga hälsningar 

På styrelsens vägnar 

 

Den 13 maj 2016. 
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Bilaga I 

Den sammanslagna och mottagande delfondens viktigaste egenskaper 

Nordea 1 – European Opportunity Fund 

("sammanslagen delfond") 

Nordea 1 – European Value Fund 

("mottagande delfond") 

Investeringsmål och placeringsinriktning 

Målet med förvaltningen av delfonden är att 

uppnå långsiktig värdeutveckling. Delfonden 

placerar i europeiska aktier. Delfonden väljer 

aktier utifrån analyser av enskilda bolag och 

fäster mindre vikt vid de europeiska ländernas 

ekonomiska prognoser. Förvaltaren får också 

köpa aktier i icke-europeiska bolag som har 

stor omsättning i Europa. 

Minst tre fjärdedelar av delfondens totala 

tillgångar placeras i aktier och aktierelaterade 

värdepapper utgivna av företag som har sitt 

säte eller huvuddelen av sin verksamhet i 

Europa. 

Delfondens medel får även placeras i andra 

överlåtbara värdepapper. 

Delfonden kan placera upp till 10 procent av 

sina medel i andra fonder, däribland 

värdepappersfonder och börsnoterade fonder. 

Delfonden kommer att exponeras för andra 

valutor än basvalutan genom investeringar 

och/eller kontantinnehav. 

Delfonden kan också som komplement ha 

likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka 

placeringar görs, liksom i andelsklassernas 

valutor. 

Delfonden får placera i derivat, använda dem 

i säkringssyfte samt för att uppnå en effektiv 

fondförvaltning. 

Delfonden kan delta i 

värdepapperslåneprogram. 

Delfonden jämför sin utveckling med MSCI 

Europe – Net Return Index. 

Investeringsmål och placeringsinriktning 

Målet med förvaltningen av delfonden är att 

bevara andelsägarnas kapital och uppnå en 

god avkastning. Delfondens medel placeras 

enligt en värdebaserad placeringsstrategi: ett 

koncept där delfonden strävar efter att 

investera i europeiska företag som handlas till 

en underkurs jämfört med bokfört eller verkligt 

värde* eller som har en hög långsiktigt 

avkastningspotential. 

* Ett företags verkliga värde kan definieras 

som nuvärdet av prognostiserade framtida fria 

kassaflöden. 

Minst två tredjedelar av delfondens totala 

tillgångar placeras i aktier och aktierelaterade 

värdepapper som emitteras av företag med 

säte eller huvuddelen av sin verksamhet i 

Europa. 

Delfondens medel får även placeras i andra 

överlåtbara värdepapper. 

Delfonden kan placera upp till 10 procent av 

sina medel i andra fonder, däribland 

värdepappersfonder och börsnoterade fonder. 

Delfonden kommer att exponeras för andra 

valutor än basvalutan genom investeringar 

och/eller kontantinnehav. 

Delfonden kan också som komplement ha 

likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka 

placeringar görs, liksom i andelsklassernas 

valutor. 

Delfonden får endast använda derivat i 

säkringssyfte samt för att uppnå en effektiv 

fondförvaltning. 

Delfonden kan delta i 

värdepapperslåneprogram. 

Delfonden jämför sin utveckling med MSCI 
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Europe – Net Return Index. 

Fondspararprofil 

Delfonden lämpar sig för investerare som vill 

balansera risken i sin portfölj med en bred 

obligationsfond. Du bör ha en 

placeringshorisont på fem år och kunna 

acceptera vissa kortsiktiga förluster. 

På grund av placeringsstrategin kan 

delfondens utveckling skilja sig markant från 

den allmänna marknadsutvecklingen och 

sådana avvikelser kan bestå under långa 

perioder. 

Fondspararprofil 

Delfonden är lämplig för investerare som är 

beredda att ta en högre risk förknippad med 

investeringar på aktiemarknaderna för att få 

högre avkastning. Du bör ha erfarenhet av 

marknadsrisk och kunna acceptera 

betydande kurssvängningar. 

Placeringshorisonten bör vara långsiktig, 

minst fem år, för att inte påverkas negativt av 

en kortsiktigt ofördelaktig 

marknadsutveckling. 

På grund av placeringsstrategin kan 

delfondens utveckling skilja sig markant från 

den allmänna marknadsutvecklingen och 

sådana avvikelser kan bestå under långa 

perioder. 

Risker 

Värdet på delfondens innehav kan svänga 

och andelsvärdet kan sjunka under 

köpkursen. 

Värdet på delfondens innehav kan bland 

annat påverkas av: 

– Ränteändringar 

– Valutaförändringar 

– Förändringar i ekonomiska faktorer såsom 

sysselsättning, offentlig konsumtion och 

skuldsättning samt inflation 

– Förändringar i regelverken 

– Förändringar i placerarnas förtroende för 

olika finansiella instrument (exempelvis 

obligationer kontra aktier eller inlåning i bank) 

Genom att sprida riskerna strävar 

fondförvaltaren efter att begränsa den 

negativa effekt som dessa faktorer kan få på 

andelsvärdet för enskilda delfonder. 

Även om styrelsen vidtar alla tänkbara 

åtgärder för att Nordea 1, SICAV och dess 

delfonders förvaltningsmål ska uppnås, kan 

detta inte garanteras. 

Risker 

Värdet på delfondens innehav kan svänga 

kraftigt och andelsvärdet kan sjunka under 

köpkursen. 

Värdet på delfondens innehav kan bland 

annat påverkas av: 

• Händelser i enskilda företag 

• Ränteändringar 

• Valutaförändringar 

• Förändringar i ekonomiska faktorer såsom 

sysselsättning, offentlig konsumtion och 

skuldsättning, samt inflation 

• Förändringar i regelverken 

• Förändringar i placerarnas förtroende för 

olika finansiella instrument (exempelvis 

obligationer kontra aktier eller inlåning i bank) 

Genom att sprida riskerna strävar 

fondförvaltaren efter att begränsa den 

negativa effekt som dessa faktorer kan få på 

andelsvärdet för delfonden. 

Även om styrelsen vidtar alla tänkbara 

åtgärder för att Nordea 1, SICAV och dess 

delfonders förvaltningsmål ska uppnås, kan 
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detta inte garanteras. 

Specifika risker 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta, 

men återges inte tillräckligt av 

samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare 

förlust: 

Motpartsrisk: En motpart fullgör kanske inte 

att betala likviden från delfondens försäljning 

av värdepapper eller att leverera de 

värdepapper som delfonden köpt. 

Händelserisk: Oförutsebara händelser, t.ex. 

devalveringar, politiska händelser, etc. 

Likviditetsrisk: Värdepapper i delfonden kan 

säljas till ett lägre pris än vad de är värderade 

till på grund av otillräcklig likviditet på 

marknaden. 

Operativ risk: Fel eller förseningar i 

affärsprocesser kan påverka delfonden 

negativt. 

Specifika risker 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta, 

men återges inte tillräckligt av 

samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare 

förlust: 

Motpartsrisk: En motpart fullgör kanske inte 

att betala likviden från delfondens försäljning 

av värdepapper eller att leverera de 

värdepapper som delfonden köpt. 

Händelserisk: Oförutsebara händelser, t.ex. 

devalveringar, politiska händelser, etc. 

Likviditetsrisk: Värdepapper i delfonden kan 

säljas till ett lägre pris än vad de är värderade 

till på grund av otillräcklig likviditet på 

marknaden. 

Operativ risk: Fel eller förseningar i 

affärsprocesser kan påverka delfonden 

negativt. 

Basvaluta 

EUR 

Basvaluta 

EUR 

Risk/avkastningsprofil 

SRRI: 6 

Risk/avkastningsprofil 

SRRI: 5 

Avgifter som tas ur delfonden 

Delfonden betalar följande avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Förvaltningsavgift som delfonderna 

betalar till förvaltningsbolaget: 

P- och E-andelar C-andelar I-andelar 

1,50% 0,95% 0,85% 

2. Resultatbaserad ersättning 

– 

3. Förvaringsavgift 

Den högsta årliga avgift som betalas till 

förvaringsinstitutet kommer inte överstiga 

Avgifter som tas ur delfonden 

Delfonden betalar följande avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Förvaltningsavgift som delfonderna 

betalar till förvaltningsbolaget: 

P- och E-andelar C-andelar I-andelar 

1,50% 0,95% 0,85% 

2. Resultatbaserad ersättning 

– 

3. Förvaringsavgift 

Den högsta årliga avgift som betalas till 

förvaringsinstitutet kommer inte överstiga 

mailto:nordea@nordea.lu
http://www.nordea.lu/


 

 
 
Nordea 1, SICAV 562, rue de Neudorf 

P.O. Box 782 
L-2017 Luxemburg 

Tel +352 43 39 50 – 1 
Fax +352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu  
www.nordea.lu 

 

Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, säte: 562, rue de Neudorf, L-2220-Luxemburg 

 

 

0,125 procent av delfondens 

andelsvärde, plus eventuell moms. 

Utöver förvaringsavgiften kan 

förvaringsinstitutet eller andra 

banker/finansinstitut få ersättning för 

rimliga kostnader för förvaringen av 

Nordea 1, SICAV:s tillgångar. 

4. Administrationsavgift 

Delfonden ska betala en 

administrationsavgift på högst 

0,4000 procent per år, plus eventuell 

moms, till administrationsombudet. 

5. Årliga avgifter  

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund AP - SEK  

1,92% 

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund AP - EUR 

1,92% 

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund BI - EUR 

1,13% 

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund BP - EUR 

1,91 % 

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund BP - SEK 

1,91 % 

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund BP - NOK 

1,91 % 

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund E - EUR 

2,67% 

Nordea 1 – European 

Opportunity Fund E - PLN 

2,67% 

 

0,125 procent av delfondens 

andelsvärde, plus eventuell moms. 

Utöver förvaringsavgiften kan 

förvaringsinstitutet eller andra 

banker/finansinstitut få ersättning för 

rimliga kostnader för förvaringen av 

tillgångarna tillhörande Nordea 1, SICAV. 

4. Administrationsavgift 

Delfonden ska betala en 

administrationsavgift på högst 

0,4000 procent per år, plus eventuell moms, 

till administrationsombudet. 

5. Årliga avgifter  

Nordea 1 – European Value Fund 
AP - SEK 
 

1,95% 

Nordea 1 – European Value Fund 
AP - EUR 
 

1,95% 

Nordea 1 – European Value Fund 
BI - EUR 
 

1,18% 

Nordea 1 – European Value Fund 
BP - EUR 
 

1,95% 

Nordea 1 – European Value Fund 
BP - SEK 
 

1,95% 

Nordea 1 – European Value Fund 
BP - NOK 
 

1,95% 

Nordea 1 – European Value Fund 
E - EUR 
 

2,70% 

Nordea 1 – European Value Fund 
E - PLN 

2,63% 
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