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Till dig som är andelsägare i Placeringsfond Nordea Kina

Sättet att placera ändras i Kinafonden 

Nordea Kina placerar idag direkt på aktiemarknaden i Kina. Nu ändrar vi placeringssättet för fonden genom att 
den blir en så kallad matarfond som kommer att placera i Kina via en så kallad mottagarfond. Ändringen träder i 
kraft den 29 november 2013. 

Den nya strukturen öppnar upp för nya placeringsmöjligheter och kommer att öka spridningen på aktie-
marknaden i Kina på sikt.

Om mottagarfonden
Mottagarfond är Nordea 1 - Chinese Equity Fund. Dess placeringsinriktning är i stort sett samma som i Nordea 
Kina, det vill säga fonden placerar i huvudsak i aktier i företag som är verksamma eller belägna i Kina, Hongkong 
och Taiwan. Dessutom kan den placera högst 10 procent av medlen i andra fonder. Fonden är registrerad i Lux-
emburg och förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. som ingår i Nordeakoncernen.

Mottagarfonden är förberedd för att framöver kunna placera i kinesiska företags A-aktier som noterats på 
börserna i Shanghai och Shenzhen. För utländska placerare är det oftast omöjligt att bedriva handel på dessa 
börser.

Fondens placeringsmöjligheter ökar – kostnaderna ändras inte
Att Nordea Kina blir en matarfond innebär mer omfattande placeringsmöjligheter för fonden och att du i fram-
tiden kan spara i en fond som placerar i sådana aktier som nu endast kinesiska placerare har tillgång till.

Ändringen medför inga kostnader för dig och den sammantagna kostnaden för ditt fondsparande ändras inte. 
Den påverkar inte heller det ursprungliga anskaffningsvärdet av fondandelarna eller innehavstiden, och den leder 
inte till någon svensk beskattning för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Samtidigt ändrar vi beräkningen av andelsvärdet för Nordea Kina, och utförandet av uppdrag tidigareläggs. I prak-
tiken betyder det att uppdrag som du ger före klockan 15.00 på fondens handelsdag kommer att utföras enligt 
det andelsvärde som beräknas samma dag som du gett uppdraget. Tidigare har uppdragen utförts enligt fond- 
andelsvärdet som beräknas följande bankdag klockan 09.00, om ordern lagts före klockan 15.30 bankdagen 
innan.

Ovan nämnda ändringar leder till justeringar i stadgarna för fonden Nordea Kina och den finska Finans-
inspektionen har godkänt de nya stadgarna, eftersom fonden är registrerad i Finland. Dessa träder i kraft den  
29 november 2013.
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Om du vill lösa in dina fondandelar före ändringen, gör så här
Du behöver inte göra något med anledning av detta brev, men som andelsägare har du som vanligt möjlighet att 
lösa in fondandelarna innan fonden blir en matarfond. Om du vill lösa in dina andelar ska du lämna uppdrag om 
detta senast onsdagen den 27 november 2013 före klockan 15.30. Du kan lämna uppdrag på Nordeas kontor, 
via Nordeas Internetbank eller Kundcenter. Vänligen observera att försäljning av fondandelar innebär en kapital-
vinst eller förlust för dig som andelsägare. 

Mer information
Detaljerad information om Nordea Kina och dess mottagarfond finns i de bifogade faktabladen. Har du frågor 
är du välkommen att ta kontakt med Kundcenter, telefon 0771-22 44 88.

Med vänlig hälsning 

Maria Rengefors
Verkställande direktör
Nordea Fonder AB


