MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I
Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund
____________________________________________
Vi vill informera om att styrelsen för Nordea 2, SICAV (“Styrelsen”) har beslutat att slå samman Nordea
European Equity Market Fund (“Överlåtande Fonden”) med Nordea 2 – European Sustainable
Enhanced Equity Fund (den “Övertagande Fonden”) (‘’Sammanslagningen’’).
Hädanefter hänvisar vi till den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden som “Fonderna”.
Sammanslagningen genomförs den 5 maj 2021 (“Genomförandedagen”).
På Genomförandedagen ska samtliga tillgångar och skulder i den Överlåtande Fonden överföras till den
Övertagande Fonden. Som en följd av Sammanslagningen upphör den Överlåtande Fonden att existera,
och upplöses då utan att likvideras.
Andelsägare som godkänner de föreslagna ändringarna i detta meddelande behöver inte vidta några
åtgärder.
Andelsägare som inte godkänner Sammanslagningen har rätt att avgiftsfritt sälja eller byta sina andelar
enligt den beskrivning som anges i prospektet för Nordea 2, SICAV, från datumet för detta meddelande
till 15:30 CET den 26 april 2021, som vidare beskrivs i sektion 3 nedan.
Nedan beskrivs Sammanslagningens konsekvenser som måste läsas noggrant.
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1. Bakgrund till sammanslagningen
1.1. Sammanslagningen är ett resultat av Nordea Funds Ltd.s (“Överlåtande Fondens Förvaltarbolag”),
fortlöpande och proaktiva produkthanteringsprocess, som syftar till att förse andelsägare med
aktuella och högkvalitativa investeringsprodukter.
1.2. Den Överlåtande Fondens Förvaltarbolag siktar på att erbjuda andelsägare en produkt som är bättre
positionerad för att generera en attraktiv, riskjusterad avkastning och med en utökad negativ kontroll
av kriterier som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (“ESG”) för att exkludera specifika
sektorer och bolag baserat på sådana ESG-kriterier.
2. Förväntade konsekvenser för andelsägare i den Övertagande Fonden
2.1. Genom Sammanslagningen kommer andelsägarna i den Övertagande Fonden att fortsatt inneha
samma fondandelar som tidigare och Sammanslagningen innebär inte en förändring i rättigheterna
till fondandelarna. Sammanslagningen kommer inte att påverka avgiftsstrukturen i den Övertagande
Fonden och kommer inte leda till några förändringar i articles of association, prospektet för Nordea
2, SICAV, eller i basfaktabladen för investerare (the “KIIDs”) i den Övertagande Fonden.
2.2. Den Övertagande Fondens portfölj kommer inte att ombalanserar i anslutning till Sammanslagningen
och Sammanslagningen kommer i övrigt inte ha någon materiell inverkan på portföljen i den
Övertagande Fonden.
2.3. Genom Sammanslagningen kommer det aggregerade andelsvärdet av den Övertagande Fonden att
öka som ett resultat av att den Överlåtande Fondens tillgångar och skulder överförs.
3. Upphörande av handel
3.1. Andelar i den Övertagande Fonden kan säljas eller bytas till samma andelsklass i en annan fond i
Nordea 2, SICAV utan avgifter från datumet för detta meddelande till 15:30 CET den 26 april 2021.
Klockan 15:30 CET den 26 april 2021 upphör möjligheten att sälja eller byta andelarna utan avgifter.
3.2. Andelsägarnas rätt att sälja och byta andelar utan avgifter kan begränsas av transaktionsavgifter som
tas ut av lokala förmedlare som är oberoende i förhållande till Nordea 2, SICAV och Nordea Funds
S.A. (“Övertagande Fondens Förvaltarbolag”).
4. Värdering och omräkningskurs
4.1. Den 4 maj 2021 kommer den Överlåtande Fondens Förvaltarbolag att beräkna andelsvärdet per
andelsklass i den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fondens Förvaltarbolag kommer att
beräkna andelsvärdet per andelsklass i den Övertagande Fonden. Den Övertagande Fondens
Förvaltarbolag kommer följaktligen att beräkna omräkningskursen baserat på andelsvärdet per
andelsklass i den Överlåtande Fonden och den Övertagande Fonden.
4.2. Bestämmelserna i articles of association och i prospektet för Nordea 2, SICAV gäller för att bestämma
andelsvärdeberäkningen och omräkningskursen för den Övertagande Fonden. Motsvarande
dokument för den Överlåtande Fonden tillämpas för att bestämma andelsvärdeberäkningen för den
Överlåtande Fonden.
4.3. Eventuella ackumulerade intäkter i den Överlåtande Fonden kommer att inkluderas i den
Överlåtande Fondens slutliga andelsvärde samt vägas in i andelsvärdet för aktuell andelsklass i den
Övertagande Fonden efter Genomförandedagen.
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5. Fler tillgängliga dokument
En kopia av revisionsberättelsen där de kriterier som antagits för värderingen av tillgångar och eventuella
skulder, beräkningsmetod för omräkningskursen och omräkningskursen kan erhållas kostnadsfritt på
begäran vid sätet för den Övertagande Fondens Förvaltarbolag.
6. Kostnader för sammanslagningen
Den Överlåtande Fondens Förvaltarbolag och den Övertagande Fondens Förvaltarbolag står för
kostnader för juridiska frågor, rådgivning och administration i samband med förberedelser och
genomförande av Sammanslagningen.
7. Ytterligare information
Om du som andelsägare har frågor om ovanstående bör du kontakta din finansiella rådgivare eller
kundserviceavdelningen hos den Övertagande Fondens Förvaltarbolag, på: +352 27 86 51 00.

Med vänliga hälsningar
På Styrelsens vägnar
22 mars 2021
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