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MEDDELELSE TIL INVESTORERNE 

 

Som investor i Nordea 2, SICAV ("SICAV"), underrettes De hermed om, at der i maj 2020 bliver udstedt et 

nyt prospekt for SICAV, der indeholder følgende vigtige ændringer med virkning fra den 29. maj 2020 

("ikrafttrædelsesdatoen"). 

1. Vigtige ændringer 

1.1 Relevant for alle investorer 

Nye benchmarkoplysninger i beskrivelserne af de enkelte fonde 
➢ Med undtagelse af enhanced-fondene, hvor det præciseres, at fondsporteføljernes risikofaktorer 

vil ligne benchmarkets, præciseres det for alle andre fonde, der udelukkende anvender et 
benchmark til sammenligning af resultater, at risikofaktorerne for fondsporteføljerne i nogen grad 
kan ligne risikofaktorerne for benchmarket. 

Beskrivelsen af risikoen ved dækkede obligationer 
➢ er ændret for at fjerne enhver henvisning til værdipapirer med sikkerhed i aktiver og for at 

præcisere, at dækkede obligationer udover at medføre kredit-, misligholdelses- og renterisici kan 
opleve risiko for, at den sikkerhedsstillelse, der er sat til side for at sikre obligationens hovedstol, 
kan falde i værdi. 

Afsnittet "Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år" 
➢ er ændret for at medtage, at forvaltningsselskabet lejlighedsvis kan reducere eller give afkald på 

forvaltningsgebyrer og driftsomkostninger. 
Afsnittet om swing pricing 

➢ er uddybet for at omfatte yderligere beskrivelse af swing pricing-mekanismen i 
overensstemmelse med CSSF FAQ af 31. juli 2019 vedrørende swing pricing-mekanismen. 

Afsnittet om beskyttelse af personoplysninger 
➢ er opdateret for at præcisere, at udbydere, der er udpeget af forvaltningsselskabet, kan anvende 

personoplysninger. 
Listen over lokale repræsentanter og betalingsagenter er opdateret. 
 

1.2 Kun relevant for visse investorer 

Nordea 2, VAG – Optimised Stable Return Fund 

 

Strategien ændres for at afspejle, at fonden ikke 
investerer i værdipapirer eller instrumenter med en 
kreditvurdering under B – eller værdier med 
sikkerhed i aktiver med en kreditvurdering under 
BBB- eller tilsvarende, som udstedt af et 
kreditvurderingsbureau. 

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency 

Enhanced Bond Fund 

Nordea 2 - Emerging Market Local Debt 

Enhanced Fund 

Forvaltningsgebyret reduceres for alle typer 
aktieklasse. 

http://www.nordea.lu/
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Nordea 2- Global High Yield Enhanced Bond 

Fund - USD Hedged. 

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity 

Fund 

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund 

Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced Equity 

Fund 

Nordea 2 - Japanese Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Swedish Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond Fund 

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond Fund 

Forvaltningsgebyret for I-aktieklasser reduceres. 

 

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 selskabet og forvaltningsselskabet. Denne meddelelse skal modtages skriftligt af 

Nordea Investment Funds S.A. (der fungerer som administrationsagent) på nedenfor anførte adresse 

senest 28. maj 2020 før kl. 15.30 CET. 

Den opdaterede udgave af prospektet kan rekvireres vederlagsfrit fra hjemstedet for SICAV 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 lokale websted, hvis 

et sådant er tilgængeligt. 

Investorer, der måtte have 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 pr. e-mail 

på nordeafunds@nordea.com 

Luxembourg, 28. april 2020 

Bestyrelsen for Nordea 2, SICAV 
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