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MEDDELELSE TIL INVESTORERNE 

 

Som investorer i Nordea 2, SICAV, underrettes De hermed om, at der udstedes et nyt prospekt for 

Nordea 2, SICAV ("prospektet") med virkning fra den 17. december 2019 ("ikrafttrædelsesdatoen"). 

1. Ændringer 

Prospektet omfatter, hvor teksten nedenfor er med fed skrift, følgende ændringer sammenlignet med 

oktober-prospektet: 

1.1 Ændringer, der kun er relevante for visse investorer 

 

Berørte fonde Ændringer med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen 

Nordea 2 – Global Opportunity 

Equity Fund – NOK Hedged 

Fonden sammenligner ikke længere resultaterne med et 

benchmark. Derfor er MSCI All Country World Net Return Index 

fjernet fra prospektet. 

Nordea 2 – Global High Yield 

Enhanced Bond Fund  

Navn  Ændret til Nordea 2 - Global High Yield 

Enhanced Bond Fund – USD Hedged. 

Benchmark Ændret til ICE Bofa Merrill Lynch Developed 

Markets High Yield Constrained Index (USD 

hedged). 

Investeringspolitik Investeringspolitikken er ændret, således at 

den tydeligere afspejler, at fonden 

hovedsageligt investerer globalt i 

højtforrentede erhvervsobligationer fra 

udviklede markeder. Derudover er 

henvisningen til efterstillede højtforrentede 

gældspapirer slettet.   

Afdækning Fondens største del af valutaeksponeringen 

er nu afdækket mod basisvalutaen. 

Følgende ordlyd er derfor tilføjet: "Fondens 

største del af valutaeksponeringen er nu 

afdækket mod basisvalutaen, selvom den 

også kan eksponeres (gennem 

investeringer eller kontanter) for andre 

valutaer". 

 

Investorprofil Fonden kan tiltrække investorer, der er 

interesseret i eksponering for udviklede 

obligationsmarkeder. 

http://www.nordea.lu/
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Nordea 2 – High Yield ESG 

Bond Fund 

Fondens navn og investeringspolitik ændres som beskrevet 

nedenfor, således at det tydeligere afspejles, at de primære 

investeringer er i amerikanske højtforrentede 

erhvervsobligationer.  

Navn  Ændret til US High Yield ESG Bond Fund. 

Investeringspolitik  For overskuelighedens skyld er ændringer i 

investeringspolitikken for tydeligere at 

afspejle den koncentrerede amerikanske 

obligationsportefølje vist med fed skrift 

nedenfor. 

"Fonden investerer specifikt mindst to 

tredjedele af de samlede aktiver i 

efterstillede og højtforrentede gældspapirer, 

der er udstedt af virksomheder, der har 

hjemsted eller udfører den overvejende 

del af deres aktiviteter i USA". 

Afdækning Fondens største del af valutaeksponeringen 

er nu afdækket mod basisvalutaen. 

Følgende ordlyd er derfor tilføjet: 

"Fondens største del af 

valutaeksponeringen er nu afdækket mod 

basisvalutaen, selvom den også kan 

eksponeres (gennem investeringer eller 

kontanter) for andre valutaer". 

Investorprofil Henvisningen til "globalt obligationsmarked" 

er erstattet med "udviklet obligationsmarked". 

Derfor specificerer afsnittet med 

investorovervejelser, at: "Fonden kan 

tiltrække investorer, der er interesseret i 

eksponering for udviklede 

obligationsmarkeder". 

Nordea 2 – LCR Optimised 

Danish Mortgage Bond Fund 

EUR Hedged 

Fondens navn er ændret til Nordea 2 – LCR Optimised Danish 

Covered Bond Fund - EUR Hedged, således at det tydeligere 

afspejles, at fonden investerer i særligt dækkede obligationer, der 

kan indfris før forfald. 

 

1.2 Ændringer, der er relevante for alle investorer 

1.2.1 Tilladte aktiver, teknikker og transaktioner 

I afsnittet "Tilladte aktiver, teknikker og transaktioner" tilføjes det, at hvis en fond kan investere i 

andre fonde, kan målfonden have andre investeringsstrategier eller -begrænsninger end fonden, men 

http://www.nordea.lu/
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dog kun således, at investeringerne ikke medfører en omgåelse af fondens investeringsstrategier eller 

-begrænsninger.  

http://www.nordea.lu/


 

 
Nordea 2, SICAV                             Side 4 af 3 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 205880, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 

1.2.2. Aktieklasser 

Fremadrettet har investorer mulighed for at investere i: 

(i) En helt ny F-aktieklasse, der er beregnet for alle investorer, der generelt investerer gennem 

en konto hos Nordea Group eller en anden investor efter forvaltningsselskabets skøn, og 

(ii) en ny D-aktieklasse, der er tilgængelig for institutionelle investorer eller investorer, der 

opfylder alle betingelserne i den skriftlige aftale, og som aftaler at bevare aktierne i depot 

hos administrationsagenten efter forvaltningsselskabets skøn. 

Derudover er definitionen af Q-aktieklassen ændret en smule for at kunne tilbydes alle investorer, der 

generelt investerer gennem en konto hos Nordea Group eller en anden investor efter 

forvaltningsselskabets skøn. Modsat F-aktieklassens distributør er provision eller retrocession 

tilgængelig. 

1.2.3 Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år 

Afsnittet "Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år" omstruktureres, således at "Depotgebyr" og 

"Administrationsgebyr" fjernes, og et nyt afsnit, "Driftsomkostninger", indsættes. Der sker dog ingen 

stigning i det generelle gebyr, der tages fra hver fond. 

Derudover medtages to tabeller. Den første tabel præciserer de forvaltningsgebyrer og 

driftsomkostninger, der gælder de aktieklasser, der er forbeholdt institutionelle investorer. Den anden 

tabel beskriver de forvaltningsgebyrer og driftsomkostninger, der gælder alle andre investorer. 

1.2.4 Yderligere opdateringer 

Afsnittet om den lokale repræsentant og betalingsagent samt sammensætningen af bestyrelsen i 

Nordea 2, SICAV er opdateret. 

 

2. Ret til at indløse og kontaktoplysninger 

Investorer, som ikke accepterer ovennævnte ændringer, kan vederlagsfrit indløse deres aktier med 

undtagelse af lokale transaktionsgebyrer, der kan opkræves af en lokal mellemmand på egne vegne, 

hvor denne er uafhængig af Nordea 2, SICAV og forvaltningsselskabet. Denne meddelelse skal 

modtages skriftligt af Nordea Investment Funds S.A. (der er administrationsagent) på nedenfor anførte 

adresse senest 16. december 2019 kl. 15:30 CET. 

Den opdaterede udgave af prospektet kan rekvireres vederlagsfrit fra hjemstedet for Nordea 2, SICAV 

eller hos Nordea Investment Funds S.A. på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, 

Luxembourg og på webstedet www.nordea.lu, så snart CSSF har udstedt det stemplede officielle 

prospekt. Eller De kan finde prospektet på Nordeas lokal websted, hvis et sådant er tilgængelig. 

Investorer, der har spørgsmål til ovennævnte ændringer, kan kontakte deres økonomiske rådgiver 

eller Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services på tlf. +352 27 86 51 00 eller via e-

mail til nordeafunds@nordea.com 

Luxembourg, 15. november 2019 

Bestyrelsen for Nordea 2, SICAV 
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