
Till dig som är andelsägare i Nordea Avanti

Nu fortsätter arbetet med att förändra och förbättra vårt fondutbud. Med detta brev vill vi därför informera dig 
om att aktiefonden Nordea Nordenfond kommer att fusioneras med din fond Nordea Avanti. I samband med 
fusionen byter Nordea Avanti namn till Nordea Nordic Fund.

Fusionen sker den 23 september 2016 och är godkänd av Finansinspektionen i Sverige, eftersom Nordea 
Nordenfond är en sverigeregistrerad fond, och Finansinspektionen i Finland, eftersom Nordea Avanti är en 
finlandsregistrerad fond. 

Skälet till fusionen är att fonderna har samma placeringsinriktning och samma förvaltare. Att lägga samman 
fonderna innebär därför administrativa, men också förvaltningsmässiga, fördelar.

Lägre förvaltningsavgift i samband med fusionen
Nordea Avanti har idag en fast förvaltningsavgift om 1,60 procent. I samband med fusionen sänks förvaltnings-
avgiften till 1,40 procent vilket innebär en lägre avgift för samtliga fondandelsägare i de berörda fonderna.

Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Nordenfond till Nordea Nordic Fund (Nordea 
Avanti) och alla andelsägare får samma rättigheter. I samband med fusionen kommer fondförmögenheten och 
antalet fondandelsägare i Nordea Nordic Fund att öka.

Mindre ändring i placeringsinriktningen
I samband med fusionen kommer placeringsinriktningen för Nordea Nordic Fund (Nordea Avanti) att förän-
dras och fonden kommer att kunna placera en del av sin förmögenhet utanför de nordiska aktiemarknaderna. 
Denna möjlighet kommer exempelvis användas för att kunna behålla befintligt innehav av en aktie som flyttas 
till en marknadsplats utanför Norden. I normalläget avser vi inte placera utanför de nordiska aktiemarknaderna. 

Vi bedömer att fusionen och de ändringar som sker i samband med den, inte kommer att påverka fondens 
riskprofil. Bifogat finner du faktabladet som innehåller basfakta om din fond, efter genomförda förändringar.

Revisorsyttrande
Innan fusionen ska en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och 
skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande, som du kan få ta del av genom att ringa Kundcenter på 
telefon 0771-22 44 88 eller gå in på vår hemsida, nordea.se/fonder. Du kan också få hjälp på något av 
Nordeas kontor.

Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Om du har frågor är du välkommen att 
kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag på 0771-350 360. 
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