
Till dig som sparar i Nordea Nora One

Tack för att du valt att spara i Nordea Nora One! Norafonderna lanserades 2018 men efterfrågan på 
Nordea Nora One, som du är andelsägare i, har tyvärr varit låg och det är inte troligt att den kommer 
att öka framöver. 

Tillgångarna i fonden ligger på en nivå som gör det svårt att förvalta fonden på ett effektivt sätt. För 
att skydda dina intressen som fondsparare har därför styrelsen för Nordea Funds Ab den 3 december 
2020 beslutat att avveckla, det vill säga lägga ned, fonden. 

Sedan den 4 december kl 12:00 har det inte gått att köpa eller sälja fondandelar i fonden. Det slut-
giltiga värdet på en fondandel kommer att beräknas ungefär en vecka efter det att fonden stängts för 
handel. Därefter betalas ditt sparade belopp ut till ditt konto runt den 14 december 2020.

Fonden avvecklas och din behållning utbetalas automatiskt
Fonden kommer att avvecklas och värdet på dina fondandelar utbetalas automatiskt till dig.* Har du ett 
månadssparande till Nordea Nora One kommer det inte längre sättas in något kapital till denna fond. 

När avvecklingen är genomförd skickar vi en skriftlig redovisning till dig som andelsägare.

Det du behöver göra är följande:
• Om du har Nordea Nora One inom ett Investeringssparkonto (ISK) är det bra om du placerar om 

ditt sparande till annan placering inom ditt ISK, alternativt flyttar över pengarna till ett annat 
konto. Detta eftersom hela ditt innehav, även kontanta medel, inom ISK schablonbeskattas.

• Om du har ett månadssparande till Nordea Nora One inom ett ISK rekommenderar vi att du ser 
över detta. Månadssparandet till ditt ISK kommer att fortsätta som vanligt. Men belopp som tidi-
gare fördelats till fonden Nordea Nora One kommer att stå kvar på likvidkontot inom ISK. (Må-
nadssparande till fonden på vanligt fondkonto kommer däremot att minskas med motsvarande 
belopp som tidigare gått in på Nordea Nora One).

Vi förstår att du kanske har frågor...
... och vi hjälper dig gärna att besvara dessa eller att välja nya fonder. Kontakta oss via Kundservice 
Privat, telefon 0771-22 44 88, eller hör av dig till din rådgivare. 

Med vänlig hälsning 

Maria Rengefors
Verkställande direktör

* Observera att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiseras vid försäljning av andelar påverkar din beskattning. Undantag gäller 

för sparande inom ramen för Investeringssparkonto, ISK. 
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