MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE I
NORDEA INTERNATIONAL FUND
Andelsägare i Nordea International Fund (“Fonden”) informeras härmed om att ett nytt prospekt för Fonden
kommer att lanseras den 21 januari 2020, innehållandes nedanstående ändringar.
Relevanta ändringar
Det uppdaterade prospektet justerar kostnaderna som betalas av Fonden respektive Nordea Investment Funds
S.A. i egenskap av förvaltningsbolag för Fonden (”Förvaltningsbolaget”). Detta innebär att operativa kostnader
inklusive förvaringsavgifter, kostnader kopplade till juridisk rådgivning, revision, skatterapportering, översättningar,
publikationer och tillhandahållande av information till investerare, samt avgifter som tas ut av tillsynsmyndigheten
etc., kommer, till skillnad från tidigare, bäras av Fonden istället för Förvaltningsbolaget.
I tillägg kommer de avgifter som ska betalas av Fonden respektive Förvaltningsbolaget att betalas kvartalsvis i
efterskott.

Rätt att sälja andelar och kontaktinformation
Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar har rätt att sälja sina andelar utan kostnad, med undantag
för avgifter som eventuellt tas ut av lokala förmedlare för egen räkning och som är oberoende av Fonden och
Förvaltningsbolaget. En sådan säljorder måste mottas skriftligen på nedanstående adress och enligt de
tidsangivelser som följer nedan:
Andelsägare av:

Datum och tid:

Nordea International Fund - Asian Sub-Fund

20 januari 2020 före 06:00 CET

Alla fonder i Fonden, förutom Nordea International
Fund - Asian Sub-Fund

20 januari 2020 före 15:30 CET

En uppdaterad version av prospektet daterat 21 januari 2020 kan erhållas kostnadsfritt hos Förvaltningsbolagets
registrerade adress; 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, LUXEMBURG, och på www.nordea.lu, så snart
den Luxemburgska tillsynsmyndigheten har utfärdat den officiella versionen. Om du har frågor kring
ovanstående ändringar bör du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds
S.A. på telefon +352 27 86 51 00.

Luxemburg, 20 december 2019
På vägnar av Förvaltningsbolagets styrelse
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