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Andelsägare i Nordea International Fund (“fonden”) (”andelsägarna”) informeras härmed om att ett nytt prospekt 
(”prospektet”) ges ut för fonden den 10 juli 2020 med anledning av följande ändringar som gäller andelsägarna i 
alla fondens delfonder.  
 
 
Aktuella ändringar 
 
Prospektet har ändrats för att även omfatta den nya Y-andelsklassen som är tillgänglig för enheter inom 
Nordeakoncernen, däribland UCI utfärdade av en enhet i Nordeakoncernen. Den ursprungliga andelsklassen i 
fonden har fått namnet CAP-andelsklassen för att skilja den från Y-andelsklassen.  
 
Vidare har uppgifterna i prospektet om ombudet i Sverige tagits bort eftersom det inte längre finns något rättsligt 
krav på ett sådant.  
 
Avsnittet om investeringsbegränsningar har uppdaterats med den senaste informationen om förväntad och maximal 
användning av in- och utlåning av värdepapper, återköpstransaktioner och totalavkastningsswappar. Av 
andelsvärdet kan nu högst 100 % (tidigare 49 %) vara föremål för återköpstransaktioner i linje med vad som gäller 
för den andra UCITS som förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. (”förvaltningsbolaget”). Förväntad 
användning av transaktioner gällande in- och utlåning av värdepapper, återköpstransaktioner och 
totalavkastningsswappar är 0. Eventuell användning som överstiger 0 anges i bilaga I – Delfonder.  
 
Bilaga I i prospektet har ändrats och det procenttal som anges för förväntad användning av återköpstransaktioner 
i Nordea International Fund – Obligationsinvest Sub-fund är nu 5 %.  
 
Kontaktinformation 
 
En uppdaterad version av prospektet daterat den 10 juli 2020 kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolagets 

säte med adress 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg eller på webbplatsen 

www.nordea.lu, så snart den luxemburgska tillsynsmyndigheten (CSSF) har utfärdat den officiella versionen. 

Om du har frågor om ändringarna i prospektet bör du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea 

Investment Funds S.A. på telefon +352 27 86 51 00. 
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