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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 

 
Andelsägarna i Nordea Fund of Funds, SICAV (andelsägarna) informeras härmed om att ett nytt prospekt 
(prospektet) träder i kraft den 1 september 2016 (såvida inte annat datum fastställs för enskilda senare ändringar) i 

syfte att bland annat införa de ändringar som sammanfattas nedan. 
 

 I alla delfonder: 
 avsnittet "Bryttiden" flyttas från varje delfond till kapitel 1 "Ordlista". 
 Avsnitten "Avgifter som betalas direkt av investeraren" och "Avgifter som tas ur delfonden" flyttas från varje 
delfond till kapitel 14 "Avgifter och kostnader". 
 

 Kapitel 10 har bytt namn från "Förvaltning, Förvaltningsbolag och fondförvaltaren" till "Förvaltningsbolag": 
 och i detta kapitel har man samlat den information som finns i prospektet om avgifter som betalas direkt av 
investeraren/andelsägaren samt om avgifter som tas ur bolaget. 
 Det tydliggörs att en sammanfattning av ersättningspolicyn finns tillgänglig på www.nordea.lu och att policyn 
inkluderar en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och information om de personer som ansvarar 
för att bevilja ersättningar och förmåner, däribland medlemmarna i ersättningskommittén, om det finns en sådan. 

 

 I kapitel 13 "Förvaringsinstitut", finns det information om att förvaringsinstitutet har delegerat depåförvaringen av 
bolagets tillgångar i Sverige till Nordea Bank AB (publ), tillgångar i Finland till Nordea Bank Finland Plc, tillgångar i 
Norge till Nordea Bank Norge ASA och tillgångar i Danmark till Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank AB (publ), 
Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge ASA och Nordea Bank Danmark A/S ingår i samma koncern som 
förvaltningsbolaget och därför kan det finnas intressekonflikter mellan deras olika aktiviteter och deras åtaganden och 
skyldigheter gentemot bolaget och dess andelsägare. I kapitel 10 "Förvaltningsbolaget" i prospektet finns det 
information om hur intressekonflikter hanteras. Vidare finns det nu en lista med förvaringsinstitutets ombud på 
www.nordea.lu i Download Centre. 
 

 I kapitel 19 "Förvaltnings- och administrationsansvar" beaktas, bland annat, att Nils Bolmstrand har lämnat bolagets 
och förvaltningsbolagets styrelse och att Brian Stougård Jensen har utsetts till ny medlem i förvaltningsbolagets 
styrelse. 
 
En uppdaterad version av prospektet daterat september 2016 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte eller Nordea 
Bank S.A. på 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg, och på webbplatsen www.nordea.lu eller om 
tillgängligt på lokala Nordea-webbplatser, i Download Centre under ”KIID/Prospectus”, så snart som 
tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella versionen. 
 
Om du har frågor om ovanstående ändringar rekommenderas du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos 
Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburg den 31 augusti 2016 
Styrelsen för Nordea Fund of Funds, SICAV 
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