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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE I 
 

NORDEA INTERNATIONAL FUND OCH NORDEA ASSET 
ALLOCATION FUND 

 
Andelsägarna (”andelsägarna”) i Nordea International Fund och Nordea Asset Allocation Fund 
(”fonderna”) informeras härmed om att nya prospekt för fonderna träder i kraft den 28 december 2021 
(”prospekten”).  
 
 

1. Huvudsakliga ändringar 

1.1 Ändringar som är relevanta för båda fonderna 

Följande riskvarningar under “Risk Descriptions” är uppdaterade för att tydliggöra följande: 
- “Credit risk” har uppdaterats för att inkludera specifika risker kopplade till investeringar i högavkastande 
värdepapper.  
- “Hedging risk – currency hedged unit classes” har uppdaterats för att tydliggöra att valutasäkring inte 
nödvändigtvis lyckas, särskilt i tider av marknadsvolatilitet. De valutasäkrade andelsklasserna kan ha 
olika avkastning i förhållande till den motsvarande andelsklassen i basvalutan, särskilt med anledning 
av olikheter i räntesatser och kostnader som hänförs till utförandet av valutasäkringen. Det bör dock 
noteras att ingen av fonderna för tillfället har valutasäkrade andelsklasser.  
- “Liquidity risk” redogör för ytterligare omständigheter när likviditetsrisk kan uppstå.   
 
“Legal risk” has lagts till för att beskriva risken att avtal som Nordea Investment Funds S.A. 
(“förvaltningsbolaget”) kan ingå på vägnar av fonderna och som hänför sig till derivat, finansiella 
instrument och tekniker sägs upp på grund av exempelvis konkurs eller ändringar i skatte- eller 
redovisningslagar.  
 
Redovisningen av användandet av värdepappersfinansierade transaktioner under “How the Funds Use 
Instruments and Techniques” har uppdaterats för att tydliggöra att när en fond använder 
återköpstransaktioner eller totalavkastningsswappar (“TRSs”), inklusive CFD-kontrakt, anges det 
förväntade och maximala användandet under “Fund Descriptions". En fond som inte använder 
återköpstransaktioner vid tillfället då prospekten träder i kraft (dvs. att den förväntade användningen 
är ”none”) kan oavsett använda återköpstransaktioner förutsatt att det maximala användandet av 
sådana transaktioner inte överstiger 100 % av de totala tillgångarna, och att redovisningen av den 
relevanta sektionen under "Fund Descriptions" uppdateras vid nästa prospektuppdatering. En fonds 
förväntade användning är en indikativ gräns, inte en legal gräns, och det faktiska användandet kan 
överskrida det förväntade användandet emellanåt. Uppdaterad information om det faktiska användandet 
kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget.  
 
I sektionen “Unit Class Fees" har det förtydligats att "Operational expenses" inkluderar en avgift för 
förvaringsinstitut (avgifter för förvaring och andra relaterade tjänster) och en teckningsskattt (taxe 
d’abonnement). Förvaringsinstitutets transaktionsavgifter och andra transaktionsrelaterade avgifter, 
såsom mäklararvoden och provisioner, stämpelskatt eller liknande avgifter faller under "Expenses not 
included in any of the above". Det bör noteras att den ändrade redovisningen inte innebär någon ökning 
av de totala kostnaderna som tas från fonderna.  
 
Under “Swing pricing” har den maximala justeringsfaktorn som kan appliceras höjts från 1,75 % till 
2,00 % av vad substansvärdet annars skulle vara för alla andelsklasser inom en fond, i enlighet med 
regulatorisk vägledning och marknadspraxis. I extraordinära situationer (såsom höga 
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nettotransaktioner, signifikant marknadsvolatilitet, marknadsstörningar eller signifikant ekonomisk 
nedgång, terroristattacker eller krig eller andra fientligheter, en pandemi eller annan hälsokris, eller en 
naturkatastrof), kan denna gräns höjas, på tillfällig basis, för att skydda andelsägarnas intressen. 
Andelsägarna kommer att meddelas via brev om det vid tillfälle beslutas att höja justeringsfaktorn. 
Information om justeringsfaktorn för en särskild fond kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget.  
 
 
 
Under “Notices and Publications” förtydligas att meddelanden till andelsägare, rapporter och 
bekräftelser skickas till alla andelsägare till den adress som finns listad i andelsägarregistret, antingen 
fysiskt, elektroniskt, eller som en mejlad länk, förutsatt att andelsägaren gett sitt medgivande till sådant 
utskick (när sådant medgivande krävs).  
 
Sektionen "FCP" inkluderar den legala efterträdaren (J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch) till 
förvaringsinstitutet, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., till följd av en omstrukturering av 
förvaringsinstitutet som kommer att träda i kraft kring den 22 januari 2022.   
 
Listorna över styrelsemedlemmar och conducting officers i förvaltningsbolaget är uppdaterade.   

De uppdaterade prospekten innehåller även regelmässiga uppdateringar, förtydliganden, mindre 
formateringsändringar och andra redigeringar. 

 

1.2 Ändringar som gäller andelsägare i Nordea Asset Allocation Fund 

Fonder som tillämpar grundläggande ESG-kriterier, i enlighet med Artikel 6 i Förordning (EU) 2019/2088 
av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn (”SFDR”) kommer att redovisa följande i enlighet med EU:s Taxonomiförordning: “The 
investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally 
sustainable investments”.  

 

1.3 Ändringar som gäller andelsägare i Nordea International Fund 

För fonder som investerar i företagsobligationer och säkerställda obligationer har formuleringen under 
fondens placeringsinriktning justerats för att redovisa att den modifierade löptiden inte mäts i antalet år.  
 
För fonder som klassificeras som Artikel 8 enligt SFDR har det tydliggjorts att redovisningar som krävs 
enligt Artikel 6 i Taxonomiförordningen inte är tillämpliga.  
 
I texten för Nordea International Fund – Obligationsinvest Sub-fund har meningen om fondens maximala 
genomsnittliga löptid på åtta år raderats. Detta för att skapa enhetlighet med de prospektredovisningar 
som görs för andra fonder som förvaltas av förvaltningsbolaget.  
 
 

2. Inlösen av fondandelar och kontaktinformation  
 
Andelsägare som inte godkänner ändringarna enligt ovan kan kostnadsfritt lösa in sina andelar i enlighet 
med aktuellt förfarande som beskrivs i de nuvarande prospekten, med undantag för eventuella lokala 
transaktionsavgifter som lokala förmedlare debiterar för egen räkning och som är oberoende av 
förvaltningsbolaget. Sådana anvisningar måste ha inkommit skriftligen till Nordea Investment Funds 
S.A. (som administrationsombud) på nedanstående adress den 27 december 2021 före kl. 15.30 CET. 
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De uppdaterade versionerna av prospekten daterade december 2021 kan erhållas kostnadsfritt från 
Nordea Investment Funds S.A. på 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg 
eller på webbplatsen www.nordea.lu så snart tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) har utfärdat de 
officiella versionerna. I vissa fall kan prospekten även erhållas via Nordeas lokala webbplatser.  
 
Professionella och institutionella andelsägare som har eventuella frågor om ovanstående ändringar bör 
kontakta sina ordinarie professionella rådgivare eller förmedlare, eller den lokala kundtjänsten via 
nordea.lu eller via nordeafunds@nordea.com. Privata investerare som har frågor om ovanstående 
ändringar bör kontakta sin ordinarie finansiella rådgivare. 
 
Luxemburg, 25 november 2021  
 
Styrelsen för Nordea Investment Funds S.A.  
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