
 

 
 

 

 

MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I 

 

NORDEA 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged 

OCH 

NORDEA 1 – Alpha 10 MA Fund 

____________________________________________ 

 

Andelsägare i Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged och Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund 

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

Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged (den "sammanslagna delfonden") med Nordea 

1 – Alpha 10 MA Fund (den "mottagande delfonden") ("sammanslagningen"). 

I fortsättningen hänvisar vi till den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden som de 

"sammanslagna delfonderna", och till Nordea 1, SICAV som "bolaget" eller "Nordea 1". 

 

Sammanslagningen träder i kraft den 28 september 2018 ("ikraftträdandedatumet"). 

På ikraftträdandedatumet ska samtliga tillgångar och skulder i den sammanslagna delfonden överlåtas till 

den mottagande delfonden. Som en följd av sammanslagningen upphör den sammanslagna delfonden att 

existera och upplöses därmed på ikraftträdandedatumet utan likvidation. 

 

Andelsägare som godkänner de föreslagna ändringarna i detta meddelande behöver inte vidta några 

åtgärder. 

 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden som inte godkänner sammanslagningen har rätt att sälja sina 

andelar eller byta dem till samma eller en annan andelsklass i en annan av bolagets delfonder som inte ingår 

i sammanslagningen. Detta gäller utan andra avgifter än de som eventuellt tas ut för att täcka kostnader för 

desinvestering enligt närmare beskrivning nedan. 

 

Beslutet ska ha fattats före kl. 15.30 den 19 september 2018 och ingen avgift utgår. 

 

I detta meddelande beskrivs konsekvenserna av sammanslagningen som måste läsas noggrant. 

Sammanslagningen kan påverka din skattesituation. Vårt råd till andelsägarna i den sammanslagna 

delfonden är att kontakta professionella rådgivare beträffande sammanslagningens juridiska, ekonomiska 

och skattemässiga konsekvenser enligt lagarna i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande. 

 

Fetstilta termer i det här meddelandet ska ha samma innebörd som i bolagets prospekt. 
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1. Viktig information och bakgrunden till sammanslagningen 

1.1. Den sammanslagna delfonden tillämpar en rad olika investeringsstrategier men är begränsad vad 

gäller investeringsområdet och bland annat exponerad mot företag med relativt stabila fundamenta 

som varit impopulära under lång tid.  

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

andelsägarna exponering mot fler och mer diversifierade investeringsstrategier inom en rad olika 

tillgångsslag i en fond med samma medelhöga riskprofil men en något högre 

risk/avkastningsindikator ("SRRI") (5 jämfört med 4). Dessutom ges andelsägarna i den 

mottagande delfonden bättre avkastningsmöjligheter under föränderliga marknadsförhållanden. 

1.3. Det finns stora likheter mellan de två delfonderna, såsom medelhög riskprofil, utbredd användning 

av derivat, fondtyp och avkastningsmål. 

1.4. Den största skillnaden är dock att den mottagande delfonden har en större riskspridning över olika 

investeringsstrategier och tillgångsslag, medan den sammanslagna delfondens 

investeringsstrategier är koncentrerade till bolag med relativt stabila fundamenta. 

1.5. Generellt sett bör sammanslagningen innebära fördelar i form av större fondstorlek och 

stordriftsfördelar, vilket i sin tur väntas leda till relativt lägre framtida kostnader i förhållande till de 

totala nettotillgångarna. 

1.6. Den mottagande delfonden följer en intern och aktivt förvaltad flertillgångsstrategi inom ramen för 

Nordeas fondfamilj Alfa, som visat sig framgångsrik vad gäller avkastning och tillgångsökning. För 

närvarande har den mottagande delfonden det högsta betyget (5) hos Lipper vad gäller att uppnå 

en jämn totalavkastning över en treårshorisont. 

1.7. Båda delfondernas basvaluta är euro. 

1.8. Bilaga I innehåller mer information om såväl den sammanslagna som den mottagande delfondens 

mål och placeringsinriktning, och den ska läsas noggrant. 

1.9. Avgifterna för den mottagande delfonden är i nivå med avgifterna för den sammanslagna delfonden 

enligt bilaga I, i avsnittet om avgifter som debiteras den sammanslagna delfonden respektive den 

mottagande delfonden. 
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2. Sammanslagningens inverkan på andelsägarna 

2.1. Sammanslagningen är bindande för alla andelsägare i den sammanslagna delfonden som inte har 

utnyttjat sin rätt att sälja eller byta sina andelar enligt de villkor och den tidsram som anges nedan. 

2.2. På ikraftträdandedatumet erhåller andelsägare i den sammanslagna delfonden nya andelar i 

andelsklassen i den mottagande delfonden, så som beskrivet nedan i avsnitt 3. 

2.3. 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 har ingen inverkan på den mottagande delfondens avgiftsstruktur, och kommer 

inte innebära några ändringar när det gäller bolagsordningen eller prospektet (med undantag för att 

den sammanslagna delfonden tas bort från prospektet) för Nordea 1. Inte heller kommer det att 

leda till ändringar i den mottagande delfondens faktablad med basfakta för investerare ("KIID"). 

2.4. När sammanslagningen genomförs kommer den mottagande delfondens totala andelsvärde att öka 

till följd av överföringen av den sammanslagna delfondens tillgångar och skulder. 

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

samt metoden för att beräkna andelsvärdet, är desamma i den sammanslagna delfonden som i 

den mottagande delfonden. Bilaga 1 innehåller mer information om respektive egenskaper hos den 

sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden. 

2.6. Eventuella kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med 

förberedelser och genomförande av sammanslagningen ska bäras av Nordea Investment Funds 

S.A. ("förvaltningsbolaget"). 

3.  Andelsklassernas bytestabell och årliga avgifter 

Den sammanslagna delfondens andelsklasser kommer att slås samman med andelsklasserna i 

den mottagande delfonden enligt följande: 

 

Sammanslagen 
delfond  

 Mottagande delfond   

AP – EUR  1,99 % AP – EUR  1,99 % 

BP – DKK  1,19 % BP – DKK  1,19 % 

BI - EUR 1,19 % BI - EUR 1,18 % 

BI - USD  1,19 % HBI - USD  1,20 % 

BP - EUR 1,99 % BP - EUR 1,99 % 

BP - USD  1,99 % HB – USD 2,01 % 

E - EUR 2,74 % E - EUR 2,73% 
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HB - NOK 1,99 % HB - NOK 1,99 % 

HB – SEK 1,99 % HB – SEK 1,99 % 

HB – USD 1,99 % HB – USD 2,01 % 

HBI – NOK 1,18% HBI – NOK 1,19 % 

HE – PLN 2,75 % HE – PLN 2,76% 

HX – SEK 0,06 % HX – SEK 0,07% 

X – EUR 0,06 % X – EUR 0,07% 

Y – DKK 0,06 % Y – DKK 0,07% 

Y – EUR 0,06 % Y – EUR 0,06 % 

 

Till andelsägarna i Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged – BP USD och 

andelsägarna i Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged – BI USD 

Du kommer att slås samman med andelsklasser med säkringsfunktioner. Det innebär att den mottagande 

andelsklassen strävar efter att säkra den största delen av valutarisken mellan den mottagande delfondens 

basvaluta (EUR) och andelsklassens valuta (USD). 

4. Upphörande av handel 

4.1. Andelar i den sammanslagna delfonden kan köpas från den 13 augusti 2018 fram till kl. 15.30 den 

19 september 2018. Efter kl. 15.30 luxemburgsk tid den 19 september 2018 upphör möjligheten att 

köpa andelar i den sammanslagna delfonden. 

4.2. Andelar i den sammanslagna delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt, med undantag för 

lokala transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som är 

oberoende av bolaget och förvaltningsbolaget. Detta gäller från den 13 augusti 2018 fram till kl. 

15.30 luxemburgsk tid den 19 september 2018. Efter kl. 15.30 luxemburgsk tid den 

19 september 2018 upphör möjligheten att sälja eller byta andelar i den sammanslagna delfonden. 

4.3. Andelar i den mottagande delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt, med undantag för lokala 

transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som är 

oberoende av Nordea 1, SICAV och förvaltningsbolaget. Detta gäller från den 13 augusti 2018 fram 

till kl. 15.30 luxemburgsk tid den 19 september 2018. 

5. Ombalansering av den sammanslagna delfondens och den mottagande delfondens portfölj 

före eller efter sammanslagningen 

5.1. Under den sista veckan före sammanslagningen kommer den sammanslagna delfondens portfölj 

att vara investerad i kontanter på så vis att den sammanslagna delfonden endast väntas 

överföra kontantpositioner till den mottagande delfonden.. 
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5.2. Sammanslagningen kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på den mottagande delfondens 

portfölj och avsikten är inte att den mottagande delfondens portfölj ska ombalanseras varken före 

eller efter sammanslagningen. Sammanslagningen kommer att resultera i ett inflöde av likvida 

medel till den mottagande delfonden. De likvida medlen kommer därefter att investeras i de 

instrument som den mottagande delfonden använder mest, bland annat aktierelaterade 

värdepapper, räntepapper och penningmarknadsinstrument. Detta sker direkt eller via derivat i linje 

med den mottagande delfondens placeringsinriktning. 

6. Kriterier för värdering av tillgångarna och skulderna för att beräkna omräkningskursen 

6.1. På bankdagen före ikraftträdandedatumet ska förvaltningsbolaget fastställa omräkningskursen. 

6.2. De bestämmelser avseende beräkningen av andelsvärdet som anges i bolagsordningen och 

prospektet för Nordea 1 gäller vid fastställandet av värdet på tillgångarna och skulderna i de 

sammanslagna delfonderna i syfte att beräkna omräkningskursen. 

7. Beräkningsmetod för omräkningskursen 

7.1. Antalet nya andelar i den mottagande delfonden som ska emitteras till varje andelsägare beräknas 

utifrån en omräkningskurs som i sin tur beräknas på grundval av andelsvärdet för andelarna i de 

sammanslagna delfonderna. De aktuella andelarna i den sammanslagna delfonden kommer sedan 

att annulleras. 

7.2. 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. 

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

per andel i den mottagande delfonden kommer att vara de som fastställts på bankdagen 

före ikraftträdandedatumet. 

• Inga avgifter kommer att tas ut vid emitteringen av nya andelar i den mottagande 

delfonden i utbyte mot andelar i den sammanslagna delfonden. 

7.3. I enlighet med ovanstående kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna delfonden inte 

nödvändigtvis att vara detsamma 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. 

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

8. Risk för utspädning av resultatet 

8.1. Då den sammanslagna delfonden till 100 procent kommer att vara investerad i kontanter strax före 

ikraftträdandedatumet kommer sammanslagningen genomföras som en enda transaktion. Per 

ikraftträdandedatumet kommer den sammanslagna delfonden att överföra denna kontantposition till 

den mottagande delfonden. Därför blir det ingen utspädning av resultatet. 

8.2. Andelsägarna i den sammanslagna delfonden kommer att överföras till den motsvarande 

andelsklassen i den mottagande delfonden. 
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9. Fler tillgängliga handlingar 

Andelsägarna i de sammanslagna delfonderna kan kostnadsfritt erhålla följande handlingar från 

bolagets säte: 

• en kopia av revisionsberättelsen där de kriterier som antagits för värderingen av tillgångar och 

eventuella skulder, beräkningsmetod för omräkningskursen och själva omräkningskursen 

valideras, 

• bolagets prospekt, 

• de sammanslagna delfondernas faktablad med basfakta för investerare. 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden uppmärksammas på vikten av att läsa den mottagande 

delfondens faktablad innan de fattar beslut avseende sammanslagningen. Faktabladen för den 

mottagande delfonden finns också tillgängliga på www.nordea.lu . 

10. Kostnader för sammanslagningen 

Kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med förberedelser och 

genomförande av sammanslagningen ska bäras av förvaltningsbolaget. 

11. Skatt 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden uppmanas rådgöra med 

sina skatterådgivare vad gäller skattekonsekvenserna av den planerade sammanslagningen. 

12. 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. 

 

Med vänliga hälsningar 

På styrelsens vägnar 

den 13 augusti 2018  

http://www.nordea.lu/
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Bilaga I 

Den sammanslagna och mottagande delfondens viktigaste egenskaper 

 

Den sammanslagna delfonden Den mottagande delfonden 

Investeringsmål och placeringsinriktning 

Den sammanslagna delfondens mål är att 
uppnå en långsiktig värdeutveckling som har 
relativt låg samvariation med utvecklingen på 
aktiemarknaden. 
 
Den sammanslagna delfonden använder olika 
aktierelaterade strategier för att ge positiv 
avkastning och samtidigt behålla en negativ 
korrelation till aktiemarknaden. Området för 
potentiella aktiestrategier som används för 
den sammanslagna delfonden omfattar, men 
är inte begränsat till, en strategi för avvikelser 
från låg risk och en momentum-strategi. 
Strategin för avvikelser från låg risk riktar sig 
mot företag med stabila fundamenta och en 
riskpremie som är högre än vad som kan 
motiveras av företagens systematiska 
marknadsrisk. I nästföljande steg elimineras 
sedan den systematiska marknadsrisken 
genom att korta ned aktieindex. 
Momentumstrategin används för att ge skydd 
mot kursnedgångar genom att korta ned 
positioner i aktieterminer på marknader där 
riskaversionen bedöms vara hög. Strategierna 
implementeras med direktplaceringar i aktier 
genom derivat, eller i begränsad utsträckning 
genom att placera i börsnoterade fonder. 
Förvaltaren kan belåna den sammanslagna 
delfondens innehav för att få en så bra 
långsiktig utveckling som möjligt, utan att 
överskrida den fastställda volatilitetsnivån. 
Risknivån kan ändras över tiden. 

Investeringsmål och placeringsinriktning 

Delfondens mål är att uppnå så hög avkastning 
som möjligt med hänsyn till den fastställda 
volatiliteten. 
 
Förvaltaren använder flera 
investeringsstrategier, eller en strategi baserad 
på diversifierade riskpremier. Förvaltaren avgör 
fördelningen mellan olika riskpremier, strategier 
och 
delstrategier med hjälp av fundamental analys i 
kombination med ett särskilt fokus på den 
aktuella marknadsutvecklingen i fråga om 
tillgångsslag och riskfaktorer. 
 
Delfondens övergripande förväntade volatilitet 
är vanligtvis runt 7 procent under normala 
marknadsförhållanden och 10 procent under 
negativa marknadsförhållanden, där 10 procent 
betraktas som "tail" som normalt används vid 
riskbudgetering. Riskerna med de olika 
strategierna hanteras genom dynamisk 
riskbudgetering. Det innebär att förvaltaren kan 
använda kombinationer av strategier med både 
högre och lägre standardavvikelse. 
Investeringsstrategierna avser att ha generellt 
låga korrelationer. 
 
Portföljen har vanligtvis ingen konstant 
inriktning på någon särskild investeringsstrategi 
eller riskfaktor. Under kortare perioder kan dock 
portföljen ha exponering mot mer koncentrerade 
effekter från riktningsorienterade strategier och 
särskilda riskpremier. På medellång sikt skapar 
diversifieringen mot olika strategier skydd mot 
kursnedgångar. 

Tillgångsslag 

 

Minst två tredjedelar av den sammanslagna 
delfondens totala tillgångar placeras globalt i 
aktierelaterade värdepapper. Den 
sammanslagna delfonden kan exponeras mot 
andra valutor än basvalutan genom 
investeringar och/eller kontantinnehav. I den 
sammanslagna delfonden är majoriteten av 
samtliga valutaexponeringar säkrade till 

Tillgångsslag 

Den mottagande delfondens förvaltare handlar 

till största delen med följande finansiella 

instrument i syfte att genomföra nämnda 

strategier: 

• överlåtbara värdepapper (huvudsakligen 

aktierelaterade värdepapper och räntepapper*) 
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basvalutan. • penningmarknadsinstrument, bland annat 

företagscertifikat och bankcertifikat; 

• derivat, såsom CFD-kontrakt, kreditderivat, 

indexterminer och terminer med enskilda 

värdepapper som underliggande tillgång och 

valutaterminer (inklusive icke leveransbara 

terminer), 

• fondföretag (UCITS) och/eller 

värdepappersfonder (UCI), däribland 

börsnoterade fonder (ETF). 

Den mottagande delfonden kan placera högst 

20 procent av sina nettotillgångar i 

bostadsobligationer och andra 

värdepapperiserade krediter. 

Den mottagande delfonden kan ta både korta 

och långa positioner. Den mottagande 

delfonden lånar varken värdepapper eller 

kontanter för att skapa hävstång. Blankningen 

sker uteslutande genom derivat. 

Storleken på den mottagande delfondens kassa 

(likvida medel) kan variera beroende på vilka 

instrument den använder för att genomföra sin 

placeringsstrategi. Det kan inte uteslutas att 

andelen kontanter kan stiga till 100 procent av 

den mottagande delfondens nettotillgångar om 

delfondens långa positioner till största delen 

uppnås via derivat. Förvaltaren fördelar de 

kontanta medlen på olika valutor över hela 

världen. Kontanter kan också krävas för att 

täcka krav på marginalsäkerhet och andra 

säkerheter. 

Den mottagande delfonden kan exponeras mot 

andra valutor än basvalutan genom 

investeringar och/eller kontantinnehav. Den 

mottagande delfonden kommer att använda 

sådan valutaexponering aktivt i sin 

placeringsstrategi. 
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Index 

Den sammanslagna delfonden har inget 

jämförelseindex. 

Index 

Den mottagande delfonden har inget 

jämförelseindex. 

Derivat 

Den sammanslagna delfonden får placera i 
derivat som en del i placeringsstrategin, i 
säkringssyfte eller för att uppnå en effektiv 
fondförvaltning. 
 
Det är varken kostnads- eller riskfritt att 
använda derivat. 

 

Derivat 

Den mottagande delfonden får placera i derivat 
som ett led i placeringsstrategin eller i 
säkringssyfte. 
 
 
Det är varken kostnads- eller riskfritt att 
använda derivat. 
 

Belåningsgrad 

 

Den sammanslagna delfonden är belånad, 
vilket innebär att marknadsvärdet på 
underliggande värdepapper, valutor och andra 
instrument i den sammanslagna delfondens 
portfölj av tillgångar och derivat kan överstiga 
den sammanslagna delfondens andelsvärde. 
Belåningen kan öka de risker som är 
förknippade med negativa marknadsrörelser 
och investeringsstrategier som inte faller väl 
ut. 
 
Den faktiska belåningsgraden kan avvika 
något (dvs. öka eller minska något) från den 
förväntade belåningsgrad som beskrivs i 
prospektet beroende på vilka strategier 
förvaltaren använder. Detta kan ha direkt 
inverkan på användningen av derivat. 
 
. 
 
 
 
 
Mätmetod 
för global 
marknads- 
risk 
 
 
 
 
 

Förväntad 
belånings- 
grad (i % av 
fondförmö- 
genheten) 
som 
summan av 
det 
nominella 

Förväntad 
belånings- 
grad (i % av 
andelsvärdet) 
enligt en 
åtagande- 
baserad metod 
 
 

Belåningsgrad 

 

Den faktiska belåningsgraden kan avvika något 
(dvs. öka eller minska något) från den 
förväntade belåningsgrad som beskrivs i 
prospektet beroende på vilka strategier 
förvaltaren använder. Detta kan ha direkt 
inverkan på användningen av derivat. 
 
 
 
 
Den faktiska belåningsgraden kan emellertid 
också avvika markant från den förväntade 
belåningsgraden (dvs. öka eller minska mycket) 
för att uppnå balans mellan den mottagande 
delfondens risk och avkastning beroende på 
volatiliteten: Bruttoexponeringen kan vara högre 
när marknaden är stabil och lägre när 
marknaden är osäker så att inte delfonden ska 
avvika från den fastställda risknivån och 
avkastningsmålet. 
 
   

Mätmetod 
för global 
marknads- 
risk 
 
 
 
 
 
 

Förväntad 
belånings- 
grad (i % av 
fondförmö- 
genheten) 
som 
summan av 
det 
nominella 
beloppet 

Förväntad 
belånings- 
grad (i % av 
andelsvärdet) 
enligt en 
åtagande- 
baserad metod 
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Absolut 
VaR 

beloppet 
 
450 %  

 
 
350 % 

 
 
Den sammanslagna delfonden kan uppnå den 
förväntade belåningsgraden med derivat, 
bland annat genom exponering mot enskilda 
värdepapper med hjälp av CFD-kontrakt. 
Derivat kan användas i syfte att uppnå 
långsiktig värdeutveckling som har en relativt 
låg samvariation med utvecklingen på 
aktiemarknaden. 
 
Derivaten och den relativt högre 
belåningsgraden kan innebära att den 
sammanslagna delfondens risk blir högre 
jämfört med andra fonder.  

 
Absolut 
VaR 

 
650 % 

 
650 % 

 

 
Enligt den mottagande delfondens 
placeringsinriktning, kan den förväntade 
belåningsgraden inte härledas till en viss 
placeringsstrategi. 

 

 

 

Derivaten och den relativt högre 

belåningsgraden kan innebära att den 

mottagande delfondens risk blir högre jämfört 

med andra fonder. 

Fondspararprofil 

Den sammanslagna delfonden riktar sig till 

investerare som är beredda att ta en högre 

risk förknippad med investeringar på 

aktiemarknaden för att få högre avkastning 

och använder belåning för att maximera 

avkastningen. Du bör ha erfarenhet av 

marknadsrisk och kunna acceptera betydande 

kurssvängningar. 

Fondspararprofil 

Den mottagande delfonden är lämplig för 

investerare som är beredda att ta en högre risk 

förknippad med investeringar i finansiella 

instrument för att maximera avkastningen. Du 

bör ha erfarenhet av marknadsrisk och kunna 

acceptera betydande kurssvängningar. 

Risker 

Risk/avkastningsindikatorn mäter risken för 

kurssvängningar i den sammanslagna 

delfonden baserat på de senaste fem årens 

volatilitet och placerar den i kategori 4. Detta 

innebär att köpet av andelar i delfonden är 

förenat med medelhög risk för sådana 

svängningar. 

 

Risker 

Risk/avkastningsindikatorn mäter risken för 

kurssvängningar i den mottagande delfonden 

baserat på de senaste fem årens volatilitet och 

placerar den i kategori 5. Detta innebär att 

köpet av andelar i delfonden är förenat med 

medelhög risk för sådana svängningar. 

 

Specifika risker 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta för 

UCITS-fonden men återges inte tillräckligt av 

samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare 

förlust: 

– motpartsrisk 

Specifika risker 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta för 

UCITS-fonden men återges inte tillräckligt av 

samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare 

förlust: 

– motpartsrisk 
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– derivatrisk 

– händelserisk 

– likviditetsrisk 

 

– kreditrisk 

– derivatrisk 

– händelserisk 

– likviditetsrisk 

 

Basvaluta 

EUR 

Basvaluta 

EUR 

Avgifter som tas ur den sammanslagna 

delfonden 

Den sammanslagna delfonden står för 

följande avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Den förvaltningsavgift som den 

sammanslagna delfonden betalar till 

förvaltningsbolaget är 1,70 procent per år 

för P- och E-andelar, 1,10 procent för C-

andelar och 1 procent för I-andelar. 

2.  Resultatbaserad ersättning 

– 

3. Förvaringsavgift 

Den högsta årliga avgift som betalas till 

förvaringsinstitutet kommer inte att 

överstiga 0,125 procent av den 

sammanslagna 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 

Den sammanslagna delfonden ska betala 

en administrationsavgift på högst 

0,40 procent per år, plus eventuell moms, 

till administrationsombudet. 

 

Avgifter som tas ur den mottagande 

delfonden 

Den mottagande delfonden står för följande 

avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Den förvaltningsavgift som den 

sammanslagna delfonden betalar till 

förvaltningsbolaget är 1,7 procent per år för 

P- och E-andelar, 1,1 procent för C-andelar 

och 1 procent för I-andelar. 

2.  Resultatbaserad ersättning 

– 

3. Förvaringsavgift 

Den högsta årliga avgift som betalas till 

förvaringsinstitutet kommer inte att 

överstiga 0,125 procent av den mottagande 

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 

Den mottagande delfonden ska betala en 

administrationsavgift på högst 0,40 procent 

per år, plus eventuell moms, till 

administrationsombudet. 
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5. Insättnings- och uttagsavgifter: 

Insättningsavgifter: Högst 5,00 % 

Uttagsavgifter: Högst 1,00 % 

 

5. Insättnings- och uttagsavgifter: 

Insättningsavgifter: Högst 5,00 % 

Uttagsavgifter: Högst 1,00 % 
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