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MEDDELANDE OM SAMMANSLAGNING TILL ANDELSÄGARE I  
 

Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged 
och 

Nordea 1 – Flexible Credit Fund 
 

____________________________________________ 
 

Vi vill informera dig om att styrelsen för Nordea 1, SICAV (”styrelsen”) har beslutat att slå samman Nordea 

1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged (den ”sammanslagna fonden”) med Nordea 1 – Flexible 

Credit Fund (den ”mottagande fonden”) (”sammanslagningen”).  

I fortsättningen kallas den sammanslagna fonden och den mottagande fonden för ”fonderna” och Nordea 

1, SICAV för ”bolaget”. 

Sammanslagningen träder i kraft den 28 juni 2021 (”ikraftträdandedatumet”).  

På ikraftträdandedatumet ska samtliga tillgångar och skulder i den sammanslagna fonden överföras till 

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

existera, och upplöses därmed på ikraftträdandedatumet utan likvidation. 

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

åtgärder. 

Andelsägare som inte godkänner sammanslagningen har rätt att sälja eller byta sina andelar utan avgifter 

i enlighet med den process för uttag och byten som beskrivs närmare i prospektet. Detta gäller från 

datumet för detta meddelande till den 17 juni 2021, före kl. 15.30 CET, enligt beskrivningen nedan i avsnitt 

5.  

Nedan beskrivs sammanslagningens konsekvenser som måste läsas noggrant. Sammanslagningen kan 

påverka din skattesituation. Fondernas andelsägare bör rådfråga sina ordinarie professionella rådgivare 

när det gäller juridiska, finansiella och skattemässiga konsekvenser av sammanslagningen enligt lagarna 

i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande.  
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1. Bakgrund till sammanslagningen  

1.1. Storleken på den sammanslagna fonden väntas minska till en nivå som gör att en fortsatt drift inte 
längre är ekonomiskt lönsam, varför styrelsen anser att den sammanslagna fondens tillväxtutsikter 
är begränsade.  

1.2. Genom sammanslagningen kommer andelsägarna att gynnas av investeringar i en fond med betydligt 
mer tillgångar under förvaltning som har en global högavkastande strategi som uppvisat god 
riskjusterad avkastning ända från start. Denna strategi främjar egenskaper kopplade till miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning (”ESG-investeringar”) i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning 
2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn (”SFDR”).  

1.3. Därför föreslår styrelsen en justering av fonderbjudandet genom sammanslagningen.     

2. Förväntade konsekvenser för andelsägare i den sammanslagna fonden  

2.1.  Genom sammanslagningen kommer den sammanslagna fondens alla tillgångar och skulder att 

överföras till den mottagande fonden och per ikraftträdandedatumet upplöses den sammanslagna 

fonden utan likvidation.  

2.2. Sammanslagningen är bindande för alla andelsägare som inte har utnyttjat sin rätt att sälja eller byta 

andelar enligt nedanstående villkor och tidsram. På ikraftträdandedatumet kommer andelsägare i 

den sammanslagna fonden som inte har utövat sin rätt att sälja eller byta sina andelar att bli 

andelsägare i den mottagande fonden och därigenom erhålla andelar i motsvarande andelsklass i 

den mottagande fonden med den årliga avgift och risk-/avkastningsindikator (”SRRI”) som anges i 

bilaga I nedan. 

 
2.3. I enlighet med avsnitt 6 kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna fonden inte 

nödvändigtvis att vara detsamma som andelsvärdet per andel i den mottagande fonden. Detta 

innebär att även om det totala värdet på andelsägarnas innehav förblir detsamma kan andelsägare i 

den sammanslagna fonden erhålla ett annat antal nya andelar i den mottagande fonden än det antal 

andelar de hade i den sammanslagna fonden.   

2.4. Mer information om eventuella konsekvenser för den sammanslagna fonden finns i avsnitt 4.   

2.5. De största likheterna och skillnaderna mellan den sammanslagna fonden och den mottagande 

fonden beskrivs i bilaga II till detta meddelande.  Sammantaget finns det många likheter mellan 

fonderna vad gäller bland annat: 

• exponeringen mot högavkastande värdepapper globalt 

• investeringsstrategier som avser skapa en bättre riskjusterad avkastning genom att addera fler 

komponenter som bidrar till överavkastning och följaktligen minska den totala risken och 

samtidigt upprätthålla en kreditprofil med betydande exponering mot högavkastande 

värdepapper. 

• en relativt kort ränteduration på närmare 1 år 

• en investeringshorisont på 5 år 
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• båda fonderna har ett kontantindex som visar deras fokus på totalavkastning 

• en risk-/avkastningsindikator på 4 gäller alla säkrade andelsklasser och alla osäkrade 

andelsklasser i den sammanslagna fondens basvaluta 

• motsvarande insättningsavgifter  

2.6. De förfaranden som gäller för bland annat handel, insättning, uttag, byte och överföring av andelar 

samt metod för att beräkna andelsvärdet är desamma för de fonder som ingår under samma paraply.  

2.7. Beträffande viktiga skillnader bör följande belysas:  

• Den mottagande fonden främjar hållbarhetsinvesteringar i enlighet med artikel 8 i EU:s 

förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den 

finansiella tjänstesektorn. 

• Den sammanslagna fonden har mer exponering mot den amerikanska marknaden, medan den 

mottagande fonden är mer EU-inriktad. 

• Den mottagande fondens basvaluta är EUR, medan den sammanslagna fondens basvaluta är 

USD, vilket påverkar de andelsklassvalutor som andelsägarna i den sammanslagna fonden 

kommer att flyttas till. I enlighet med bilaga I kommer andelsklasser som emitterats i den 

sammanslagna fondens basvaluta (USD) att slås samman med USD-säkrade andelsklasser i den 

mottagande fonden. EUR-säkrade andelsklasser i den sammanslagna fonden kommer att slås 

samman med andelsklasser i den mottagande fondens basvaluta (EUR). Andra valutasäkrade 

andelsklasser i den sammanslagna fonden (i CHF, NOK och SEK) kommer att slås samman med 

relevanta andelsklasser i den mottagande fonden, men säkringen kommer att vara mot EUR. 

Enligt vad som anges i avsnitt 5.3 nedan kan andelar i båda fonderna säljas eller bytas till 

andelar i samma eller en annan andelsklass i en annan av bolagets fonder som inte berörs av 

sammanslagningen. Detta sker i så fall utan avgifter från datumet för det här meddelandet till 

den 17 juni 2021, före kl. 15.30 CET. 

• Enligt vad som anges i prospektet och i faktabladen kan den mottagande fonden investera 

högst 20% av sina totala tillgångar i villkorade konvertibla obligationer (”cocos”) och i CLO- och 

CDO-obligationer (”CDO och CLO”) med koppling till risker förknippade med förlängd löptid, 

förtida återbetalning och likviditet.  

• Sammanslagningen kommer att medföra en förändring vad gäller extern förvaltare för 

andelsägare i den sammanslagna fonden som förvaltas av MacKay Shields LLC. då den 

mottagande fonden förvaltas av Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S.  

3. Förväntade konsekvenser för andelsägare i den mottagande fonden 

3.1. Efter sammanslagningen kommer andelsägare i den mottagande fonden att fortsätta att inneha 

samma andelar som tidigare och de rättigheter som hör till sådana andelar kommer inte att ändras. 

Sammanslagningen kommer inte att innebära några förändringar när det gäller bolagsordningen eller 

prospektet för bolaget och inte heller av den mottagande fondens faktablad med basfakta för 

investerare (”KIID”).  

3.2. När sammanslagningen genomförts kommer den mottagande fondens totala andelsvärde att öka till 

följd av överföringen av den sammanslagna fondens tillgångar och skulder.  
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4. Förväntad inverkan på portföljen  

4.1. Innehaven i den sammanslagna fonden kommer att säljas och överföras som likvida medel till den 

mottagande fonden på ikraftträdandedatumet. Försäljningen av tillgångar före 

ikraftträdandedatumet kan påverka den sammanslagna fondens portfölj och resultat. Som en följd 

av detta är det inte säkert att den sammanslagna fonden följer mål, placeringsinriktning och 

investeringsbegränsningar under den månad som föregår ikraftträdandedatumet. 

4.2. De likvida medel som väntas överföras från den sammanslagna fonden till den mottagande fonden 

ska investeras i enlighet med den mottagande fondens placeringsinriktning. Vad gäller den 

mottagande fondens portfölj väntas ingen ombalansering ske varken före eller efter 

ikraftträdandedatumet. Till följd av sammanslagningen kan de likvida medel som överförs till den 

mottagande fonden överstiga den gräns på 20% som anges i den mottagande fondens 

investeringsbegränsningar på och några dagar efter ikraftträdandedatumet. 

5. Upphörande av handel 

5.1. Andelar i den sammanslagna fonden kan köpas till den 17 juni 2021 före kl. 15.30 CET. Kl. 15:30 CET 

eller senare den 17 juni 2021 är det inte längre möjligt att köpa andelar i den sammanslagna fonden.  

5.2. Andelarna i den mottagande fonden kommer inte att påverkas av att möjligheten att köpa andelar i 

den sammanslagna fonden upphör.  

5.3. Andelar i båda fonderna kan säljas eller bytas till andelar i samma eller en annan andelsklass i en 

annan av bolagets fonder som inte berörs av sammanslagningen. Detta sker i så fall utan avgifter från 

datumet för det här meddelandet till den 17 juni 2021 före kl. 15.30 CET. Kl. 15.30 CET eller senare 

den 17 juni 2021 är det inte längre möjligt att köpa andelar i den sammanslagna fonden.  

5.4. För andelsägare i båda fonderna kan avgiftsfria uttag eller byten av andelar medföra 

transaktionsavgifter som tas ut av lokala förmedlare som är oberoende av bolaget och 

förvaltningsbolaget (”förvaltningsbolaget”).  

6. Värdering och omräkningskurs 

6.1. Den 25 juni 2021 kommer förvaltningsbolaget att beräkna andelsvärdet per andelsklass och fastställa 

omräkningskursen.  

6.2. För beräkningen av omräkningskursen och värdet på fondernas tillgångar och skulder gäller de 

bestämmelser för andelsvärdeberäkning som anges i bolagets bolagsordning och prospekt.  

6.3. Antalet nya andelar i den mottagande fonden som ska emitteras till varje andelsägare beräknas 

utifrån den omräkningskurs som beräknas på grundval av andelsvärdet på andelarna i fonderna. 

Därefter annulleras andelarna i den sammanslagna fonden. 

6.4. Omräkningskursen kommer att beräknas enligt följande: 

• Andelsvärdet per andel i den aktuella andelsklassen i den sammanslagna fonden divideras med 

andelsvärdet per andel i den aktuella andelsklassen i den mottagande fonden. 

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

i den mottagande fonden kommer att vara de som fastställts på bankdagen före 

ikraftträdandedatumet. 
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6.5. Emissionen av nya andelar i den mottagande fonden i utbyte mot andelar i den sammanslagna 

fonden är inte föremål för några avgifter.  

6.6. Eventuella ackumulerade intäkter i den sammanslagna fonden kommer att inkluderas i den 

sammanslagna fondens slutgiltiga andelsvärde samt vägas in i andelsvärdet för aktuell andelsklass i 

den mottagande fonden efter ikraftträdandedatumet.  

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

7. Fler tillgängliga handlingar 

7.1. Som andelsägare i den sammanslagna fonden bör du noggrant läsa faktablad och prospekt för den 

mottagande fonden innan du fattar beslut i fråga om sammanslagningen. Så snart de är tillgängliga 

kan prospektet och faktabladen erhållas utan kostnad via nordea.lu eller på begäran även från 

bolagets säte.  

7.2. En kopia av revisionsberättelsen där de kriterier som antagits för värderingen av tillgångar och 

eventuella skulder, beräkningsmetod för omräkningskursen och själva omräkningskursen kan 

kostnadsfritt erhållas på begäran vid bolagets säte. 

8. Kostnader för sammanslagningen  

Kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med förberedelser och 
genomförandet av sammanslagningen ska bäras av förvaltningsbolaget.   

9.  Skatt  

Andelsägare i den sammanslagna fonden och den mottagande fonden bör rådgöra med sina 
skatterådgivare vad gäller de skattemässiga konsekvenserna av den planerade sammanslagningen. 

10.  Ytterligare information 

Professionella och institutionella andelsägare som har eventuella frågor angående sammanslagningen bör 

kontakta sina ordinarie professionella rådgivare eller förmedlare, eller den lokala kundtjänsten via 

nordea.lu. 

eller nordeafunds@nordea.com. Privata investerare som har frågor om ovanstående förändringar bör 

kontakta sin finansiella rådgivare. 

 
 

Med vänlig hälsning, 
På styrelsens vägnar  
17 maj 2021  

http://www.nordea.lu/
mailto:nordeafunds@nordea.com


 

 

Nordea 1, SICAV       

562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxemburg 
Tel + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 

 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, säte: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg 
 

 
 

Bilaga I – Lista över berörda ISIN-koder per meddelandets datum 
 

*I enlighet med kraven i prospektet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanslagen fond Mottagande fond 

Andelsklass ISIN 
Årliga 

avgifter  SRRI Andelsklass ISIN 
Årliga 

avgifter  SRRI 

BP - EUR LU0975281444 1,42% 

 
6 

BP - EUR LU2124061800 1,52% 

 
4 

BP – USD LU0975281527 1,42% 

 
4 

HB – USD LU2338062347 1,52% 

 
4 

E – EUR LU0975281014 2,16% 

 
6 

E – EUR LU2124935623 2,27% 

 
4 

HB – CHF LU0987095923 1,43% 

 
4 

HB – CHF 

                 
LU2330059754 
 1,52% 

 
4 

HB – EUR LU0987096145 1,42% 

 
4 

BP - EUR LU2124061800 1,52% 

 
4 

HB – SEK LU0987096491 1,42% 

 
4 

HB – SEK LU2124062014 1,52% 

 
4 

HBI – EUR LU0987097200 0,87% 

 
4 

BI – EUR LU2124061719 0,86% 

 
4 

HBI – NOK LU0987097382 0,86% 

 
4 

HBI – NOK 

 
LU2330059838 

 

                 
0,86%  

 

 
4 

E – USD LU0975281105 2,16% 
 
4 HE – USD LU2338062420 2,27% 

 
4 

X – USD LU0975281790 

Föremål för 
enskilda 
skriftliga 

avtal* 

 
4 

HX - USD Ska lanseras* 

Föremål 
för 

enskilda 
skriftliga 

avtal* 

 
4 
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Bilaga II - Den sammanslagna och mottagande fondens viktigaste egenskaper 
 

Sammanslagen fond Mottagande fond 
Mål 
Den sammanslagna fondens mål är att uppnå 
långsiktig värdeutveckling för andelsägarna på 
medellång till lång sikt. 

Mål  
Den mottagande fondens mål är att uppnå 
värdeutveckling för andelsägarna på medellång till 
lång sikt. 

Placeringsinriktning  
Den sammanslagna fonden investerar 
huvudsakligen globalt i en rad olika obligationer. 

Mer specifikt investerar förvaltarna minst två 
tredjedelar av fondens totala tillgångar i 
räntepapper som är utfärdade av företag och 
offentliga myndigheter. Fonden investerar minst 
50% av sina totala tillgångar i räntepapper som är 
noterade i USD eller utgivna i USA, eller utfärdade 
av företag med säte eller huvuddelen av sin 
verksamhet i USA. 

Fonden kan investera i, eller vara exponerad mot, 
följande instrument till högst den procentgräns 
som anges baserat på totala tillgångar: 

• värdepapperiserade krediter (ABS) som antingen 
är utgivna, garanterade eller säkrade genom 
säkerhet utställd av en stat eller dess myndigheter 
(inklusive statliga organ och bolag med statligt 
ägande). Hit hör kommersiella och 
myndighetsutgivna 

bostadsobligationer (MBS) och 
bostadsobligationer utgivna av privata emittenter 
och uppbackade av bolån som inte uppfyller 
bankens villkor men har ett kreditbetyg på minst 
B-/B3 eller motsvarande. 50% 

Fonden kan placera i värdepapper oavsett 
kreditbetyg, liksom i värdepapper utan 
kreditbetyg. 

Den större delen av fondens valutaexponering är 
säkrad till basvalutan, men den kan även vara 

Placeringsinriktning  
Den mottagande fonden investerar huvudsakligen 
globalt och i en rad olika obligationer och 
räntepapper. 

Mer specifikt investerar förvaltarna minst två 
tredjedelar av fondens totala tillgångar i räntepapper 
som är utfärdade av företag och offentliga 
myndigheter. Fonden investerar minst 50% av sina 
totala tillgångar i räntepapper som är noterade i EUR. 
Fonden kan investera i konvertibla obligationer, 
villkorade konvertibla obligationer och swappar och 
andra derivat, bland annat swappar och andra 
derivat baserade på låneindex godtagbara för UCITS. 

Fonden kan investera i, eller vara exponerad mot, 
följande instrument till högst den procentgräns som 
anges baserat på totala tillgångar: 

• värdepapperiserade krediter (ABS), bland annat 
CDO- och CLO-obligationer (Collateralised Debt 
Obligations och Collateralised Loans Obligations): 
20% 

• villkorade konvertibla obligationer: 20% 

Fonden kan placera i värdepapper oavsett 
kreditbetyg, liksom i värdepapper utan kreditbetyg. 

Den större delen av valutaexponeringen är säkrad till 
basvalutan, men fonden kan även vara exponerad 
(genom investeringar eller kontanter) mot andra 
valutor.  

 

 

http://www.nordea.lu/


 

 

Nordea 1, SICAV       

562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxemburg 
Tel + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 

 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, säte: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg 
 

 
 

Sammanslagen fond Mottagande fond 
exponerad (genom investeringar eller kontanter) 
mot andra valutor.  

SFDR-relaterad information 
Fonden tillämpar grundläggande 
hållbarhetssäkring (gäller för alla fonder) i linje 
med artikel 6 i SFDR.  
Detta består av en normbaserad gallring och 
uteslutningslistor som implementeras i vårt 
produktutbud för att säkerställa att portföljen 
uppfyller en minimistandard oberoende av 
enskilda portföljers hållbarhetsambitioner. Läs 
mer under ”Grundläggande hållbarhetssäkring för 
alla fonder” i policyn för ansvarsfulla investeringar 
i prospektet. 

Vid sammansättning och övervakning av portföljer 
beaktas hållbarhetsrisker som ett led i 
investeringsbeslutet, tillsammans med 
traditionella finansiella faktorer som risk och 
värderingsmått. Genom att utesluta vissa sektorer 
och/eller finansiella instrument från 
investeringsområdet väntas fondens 
hållbarhetsrisker minska. Omvänt kan en sådan 
uteslutning öka fondens koncentrationsrisk vilket, 
sett för sig, kan resultera i ökad volatilitet och 
större risk för förlust.  

Mer information finns i avsnittet om integrering av 
hållbarhetsrisker, som gäller för alla fonder. 

SFDR-relaterad information 
Fonden tillämpar en grundläggande 
hållbarhetssäkring (gäller för alla fonder) i linje med 
artikel 6 i SFDR och främjar hållbarhetsegenskaper 
enligt artikel 8 i SFDR.  

Detta består av en normbaserad gallring och 
uteslutningslistor som implementeras i vårt 
produktutbud för att säkerställa att portföljen 
uppfyller en minimistandard oberoende av enskilda 
portföljers hållbarhetsambitioner. Läs mer 
under ”Grundläggande hållbarhetssäkring för alla 
fonder” i policyn för ansvarsfulla investeringar i 
prospektet. 

Fonden följer NAM:s policy för fossila bränslen i linje 
med Parisavtalet (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy 
(PAFF). Vid portföljsammansättningen tillämpas 
utökade uteslutningsfilter i syfte att begränsa 
investeringar i företag och emittenter med en 
betydande exponering mot vissa aktiviteter som 
anses skadliga för miljön och/eller samhället i stort, 
däribland företag med koppling till tobak och fossila 
bränslen.  

Fondens hållbarhetsstrategi säkerställer att 
tillämpliga uteslutningsfilter speglas i 
investeringsområdet. I NAM:s policy för fossila 
bränslen i linje med Parisavtalet (Paris-Aligned Fossil 
Fuel Policy) fastställs gränser för företagens 
exponering mot produktion, distribution och tjänster 
kopplade till fossila bränslen. Företag som 
överskrider dessa gränser utesluts, såvida de inte har 
en trovärdig omställningsplan som visar att de är på 
rätt väg för att uppfylla målen i Parisavtalet. De 
begränsningar av investeringsområdet som fastställs i 
investeringsstrategin övervakas och kontrolleras 
regelbundet. 

Vid sammansättning och övervakning av portföljer 
beaktas hållbarhetsrisker som ett led i 
investeringsbeslutet, tillsammans med traditionella 
finansiella faktorer som risk och värderingsmått. 
Genom att utesluta vissa sektorer och/eller 
finansiella instrument från investeringsområdet 
väntas fondens hållbarhetsrisker minska. Omvänt kan 
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Sammanslagen fond Mottagande fond 
en sådan uteslutning öka fondens koncentrationsrisk 
vilket, sett för sig, kan resultera i ökad volatilitet och 
större risk för förlust.  

Mer information finns i avsnittet om integrering av 
hållbarhetsrisker som gäller för alla fonder. 

Strategi  
Inom ramen för en aktiv portföljförvaltning 
avser förvaltarteamet dra nytta av möjligheter i 
alla delar av räntemarknaden. 

Strategi  
Inom ramen för en aktiv portföljförvaltning 
väljer förvaltarteamet ut värdepapper som erbjuder 
utmärkta investeringsmöjligheter.  

Jämförelseindex  
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index.  Enbart 
för en jämförelse av utvecklingen. Fondens portfölj 
förvaltas aktivt utan hänvisning eller 
begränsningar i förhållande till dess 
jämförelseindex.  

Jämförelseindex  
EURIBOR 1M. Enbart för en jämförelse av 
utvecklingen. Fondens portfölj förvaltas aktivt utan 
hänvisning eller begränsningar i förhållande till dess 
jämförelseindex.  

Derivat och tekniker 
Den sammanslagna fonden kan använda derivat i 
säkringssyfte (för att minska risken), för att uppnå 
en effektiv portföljförvaltning och en god 
värdeutveckling. 

Derivat och tekniker 
Den mottagande fonden kan använda derivat i 
säkringssyfte (för att minska risken), för att uppnå en 
effektiv portföljförvaltning och en god 
värdeutveckling. 

Lämplighet  
Den sammanslagna fonden är lämplig för alla typer 
av investerare genom alla distributionskanaler. 
 
Investerarprofil  
Investerare som förstår riskerna med att 
 investera i fonden och avser att behålla sin 
investering i minst 5 år. Fonden kan vara lämplig 
för investerare som 
• är ute efter värdeutveckling med minimal 
valutarisk i basvalutan 
• vill ha en exponering mot globala 
obligationsmarknader. 

Lämplighet  
Den mottagande fonden är lämplig för alla typer av 
investerare genom alla distributionskanaler. 
 
Investerarprofil  
Investerare som förstår riskerna med fonden och 
avser behålla sin investering i minst 5 år. Den 
mottagande fonden kan vara lämplig för investerare 
som:  
• är ute efter en god värdeutveckling 
• vill ha en exponering mot utvecklade 
obligationsmarknader. 

Riskinformation 
Före en investering i den sammanslagna fonden 
ska du noga läsa avsnittet med riskinformation i 
prospektet och ägna särskild uppmärksamhet åt 
följande:  
• Krediter 
• Derivat 
• Säkring 
• Räntor 
• Belåningsgrad 
• Förtida återbetalning och förlängd löptid. 

Riskinformation 
Före en investering i den mottagande fonden ska du 
noga läsa avsnittet med riskinformation i prospektet 
och ägna särskild uppmärksamhet åt följande:  
• ABS/MBS 
• CDO/CLO 
• Coco-obligationer 
• Konvertibla värdepapper 
• Krediter 
• Derivat 
• Räntor 
• Belåningsgrad 
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Sammanslagen fond Mottagande fond 
• Förtida återbetalning och förlängd löptid. 

 
SRRI: Se bilaga I ovan.  

 
SRRI: Se bilaga I ovan. 

Beräkning av total exponering: Absolut VaR Beräkning av total exponering: Absolut VaR 

Fondförvaltare: Nordea Investment 
Management AB. 

Fondförvaltare: Nordea Investment 
Management AB. 

Extern förvaltare: MacKay Shields LLC 
Extern förvaltare: Capital Four Management 
Fondsmæglerselskab A/S 

Basvaluta: USD Basvaluta: EUR 

Avgifter som tas ur den sammanslagna fonden Avgifter som tas ur den mottagande fonden 

Den sammanslagna fonden står för följande 
avgifter: 

Den mottagande fonden står för följande avgifter: 

Förvaltningsavgift  Förvaltningsavgift 

Den förvaltningsavgift som den sammanslagna 
fonden betalar av sina tillgångar till 
förvaltningsbolaget är 0,650% per år för I-
andelsklasser och 1,100% per år för P- och E-
andelsklasser. Förvaltningsavgifter för X-
andelsklasser tas inte från fonden utan betalas av 
de som investerar i dessa andelar. 
 

Resultatbaserad ersättning – 
 
Driftskostnader  
Enligt vad som anges i prospektet inkluderar dessa 
kostnader en administrationsavgift för fonden 
(inklusive avgifter för eventuella fondplattformar), 
en depåavgift (för förvarings-, administrations- och 
transaktionskostnader), en förvaltningsavgift 
(fiduciary fee) samt taxe d’abonnement 
(teckningsskatt). 
 
Distributionsavgift 
Avgiften betalas till förvaltningsbolaget, varvid den 
i princip förs vidare till den lokala distributören 
eller förmedlaren. Avgiften tas endast ut för E-
andelar och uppgår till 0,75% per år. 

Den förvaltningsavgift som den mottagande fonden 
betalar till förvaltningsbolaget är 0,650% per år för I-
andelsklasser och 1,200% per år för P-och E-
andelsklasser.  
Förvaltningsavgifter för X-andelsklasser tas inte från 
fonden utan betalas av de som investerar i dessa 
andelar. 
Viktigt: Uppgifterna i prospektet om 
förvaltningsavgifter för I-, P- och E-andelsklasser 
kommer att uppdateras vid nästa möjliga tillfälle. 
 
Resultatbaserad ersättning –  
 
Driftskostnader  
Enligt vad som anges i prospektet inkluderar dessa 
kostnader en administrationsavgift för fonden 
(inklusive avgifter för eventuella fondplattformar), en 
depåavgift (för förvarings-, administrations- och 
transaktionskostnader), en förvaltningsavgift 
(fiduciary fee) samt taxe d’abonnement 
(teckningsskatt). 
 
Distributionsavgift  
Avgiften betalas till förvaltningsbolaget, varvid den i 
princip förs vidare till den lokala distributören 
eller förmedlaren. Avgiften tas endast ut för E-
andelar och uppgår till 0,75% per år. 
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Sammanslagen fond Mottagande fond 
Insättnings- och uttagsavgifter Insättnings- och uttagsavgifter 

Insättningsavgifter: Högst 3% för P-andelsklasser. 
Inga för E-, I- och X-andelsklasser 
Uttagsavgifter: Inga.  
 
Årliga avgifter Se bilaga I ovan. 

Insättningsavgifter: Högst 3% för P-andelsklasser. 
Inga för E-, I- och X-andelsklasser 
Uttagsavgifter: Inga.  
 
Årliga avgifter Se bilaga I ovan. 
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