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Ändringar i stadgarna för placeringsfonder som Nordea Funds Ab förvaltar 

 

Nedan redogör vi för ändringarna i stadgarna för placeringsfonder som Nordea Funds Ab 

förvaltar. 

 

Vi harmoniserar värderingsprinciper för värdepapper 

 

Nordea Funds Ab har preciserat prissättningsprinciperna för ränterelaterade värdepapper i de 

fonder som Nordea Funds Ab förvaltar. Detta medför ändringar i de gemensamma stadgarna 

för fonderna. Ändringen grundar sig på att värderingsprinciperna för värdepapper 

harmoniseras inom koncernen. Detta effektiviserar prissättningsprocessen och minskar 

operativa risker. 

 

Till följd av ändringen av värderingsmetoden ändras de fondspecifika stadgarna för de 

räntefonder som använder den flexibla prissättningsmetoden (swing pricing) på så sätt att den 

flexibla prissättningsmetoden i framtiden också kan tillämpas på fondens nettoinlösen. 

Ändringen gäller följande fonder: Nordea Corporate Bond, Nordea European High Yield 

Fund, Nordea Focus Fixed Income Fund, Nordea Global High Yield, Nordea Moderate 

Yield Fund, Nordea Yield Fund och Nordea Emerging Market Bond Fund. 

 

Till följd av ändringen av den flexibla prissättningsmetoden betraktas teckningar och inlösen 

mer jämlikt än hittills vilket minskar de förändringar i fondens dagliga värde som den flexibla 

prissättningsmetoden orsakar. 

 

Möjligheten att använda den flexibla prissättningsmetoden slopas dock i sin helhet ur 

stadgarna för fonden Nordea Institutionell Kortränta.  

 

Fonder som främjar miljörelaterade och sociala faktorer 

 

Europeiska unionens förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (ESG-uppgifter) som 

ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) började tillämpas i mars 2021. De 

fondspecifika stadgarna för fonderna nedan har kompletterats med uppgiften om att fonden 

främjar miljö- och samhällsrelaterade faktorer i enlighet med artikel 8 i SFDR-förordningen. 

Denna komplettering gäller följande fonder: Nordea Corporate Bond, Nordea European 

High Yield Fund, Nordea Focus Fixed Income Fund, Nordea Institutionell Kortränta, 

Nordea Moderate Yield Fund och Nordea Yield Fund 

 

Finansinspektionen har fastställt stadgeändringarna 15.10.2021 och de träder i kraft 1.1.2022. 

Ändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägare. 

 

 


