MEDDELELSE TIL INVESTORERNE I
Nordea 1 – European Value Fund
og
Nordea 1 – European Stars Equity Fund
____________________________________________
Vi skriver til Dem for at informere Dem om, at bestyrelsen i Nordea 1, SICAV (“bestyrelsen”) har besluttet
at sammenlægge Nordea 1 – European Value Fund (den “sammenlagte fond”) med Nordea 1 – European
Stars Equity Fund (den “modtagende fond”) (“sammenlægningen”).
Den sammenlagte fond og den modtagende fond benævnes i det følgende ”fondene”, og Nordea 1, SICAV
benævnes ”selskabet”.
Sammenlægningen træder i kraft den 9. oktober 2020 ("ikrafttrædelsesdatoen").
På ikrafttrædelsesdatoen overdrages alle aktiver og passiver i den sammenlagte fond til den modtagende
fond. Den sammenlagte fond ophører med at eksistere som følge af sammenlægningen og opløses derved
pr. ikrafttrædelsesdatoen uden at blive afviklet.
Investorer, som accepterer de foreslåede ændringer i denne meddelelse, behøver ikke at foretage sig
noget.
Investorer, som ikke accepterer sammenlægningen, kan anmode om vederlagsfri indløsning eller
ombytning af deres aktier i henhold til de indløsnings- og ombytningsprocesser, der er beskrevet i
prospektet, fra datoen for denne meddelelse frem til kl. 15.30 CET den 30. september 2020, og dette er
yderligere beskrevet nedenfor i afsnit 5.
Denne meddelelse beskriver sammenlægningens konsekvenser og skal læses nøje. Sammenlægningen
kan påvirke Deres skattemæssige stilling. Investorer i fondene rådes til at kontakte deres professionelle
rådgiver, hvad angår de juridiske, økonomiske og skattemæssige konsekvenser af sammenlægningen i
henhold til lovgivningen i de lande, hvor de har statsborgerskab, bopæl, domicil eller selskab.
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1. Årsager til sammenlægningen
1.1. Udviklingen i den sammenlagte fond har ikke været tilfredsstillende over de seneste år, og
bestyrelsen mener, at den sammenlagte fond har begrænsede vækstudsigter. Omvendt har den
modtagende fond på det seneste udvist meget gode risikojusterede resultater inden for sin
fondskategori.
1.2. Ved sammenlægningen får investorer i den sammenlagte fond også adgang til at investere i aktiver
med særligt fokus på virksomhedernes evne til at overholde de internationale standarder for
miljømæssigt og socialt ansvar samt god selskabsledelse (herefter kaldet "ESG-investeringer").
1.3. Følgelig mener bestyrelsen, at sammenlægningen er i overensstemmelse med investorernes bedste
interesser.
2. Sammenlægningens forventede virkninger for investorer i den sammenlagte fond
2.1. I kraft af sammenlægningen overdrages alle aktiver og passiver i den sammenlagte fond til den
modtagende fond, og pr. ikrafttrædelsesdatoen ophører den sammenlagte fond med at eksistere
uden at blive afviklet.
2.2. Sammenlægningen er bindende for alle investorer, som ikke har udøvet deres ret til at anmode om
indløsning eller ombytning af deres aktier på de vilkår og inden for den frist, der er fastsat nedenfor.
På ikrafttrædelsesdatoen bliver de investorer i den sammenlagte fond, som ikke har udøvet deres
ret til at indløse eller ombytte aktier, således investorer i den modtagende fond og modtager aktier
i den modtagende fonds tilsvarende aktieklasse med de løbende gebyrer og de risk-/reward
indikatorer (“SRRI”), som er beskrevet nedenfor.

Sammenlagt fond
Aktieklasse

Modtagende fond

ISIN

Løbende
gebyrer

SRRI

AC - EUR

LU0841526923

1,31 %

6

AP - EUR

LU0255610742

1,85 %

AP - SEK

LU0255612011

BC - EUR
BC - GBP

Aktieklasse

ISIN

Løbende
gebyrer

SRRI

AC - EUR

LU2194301672

1,15 %

6

6

AP - EUR

LU1706107171

1,86 %

6

1,85 %

6

AP - SEK

LU2194301599

1,86 %

6

LU0841526683

1,30 %

6

BC - EUR

LU1706108146

1,15 %

6

LU0841526097

1,30 %

6

BC - GBP

LU1706108229

1,15 %

6
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6

BD - EUR

LU2194301326

Med
forbehold
for
individuel
skriftlig
aftale*

BD - EUR

LU1915151705

Med forbehold
for individuel
skriftlig aftale*

BI - EUR

LU0229519557

1,08 %

6

BI - EUR

LU1706108732

0,94 %

6

BI - NOK

LU1002956792

1,08 %

6

BI - NOK

LU1706109037

0,94 %

6

BP - EUR

LU0064319337

1,85 %

6

BP - EUR

LU1706106447

1,86 %

6

BP – NOK

LU0173921072

1,85 %

6

BP - NOK

LU1706106876

1,86 %

6

BP – SEK

LU0173920934

1,85 %

6

BP - SEK

LU1706106959

1,86 %

6

E - EUR

LU0173768028

2,60 %

6

E - EUR

LU1706108062

2,55 %

6

HB – USD

LU0968814441

1,84 %

6

HB - USD

LU1706107502

1,86 %

6

HBI – CHF

LU0705255775

1,08 %

6

HBI - CHF

LU2194301755

0,94 %

6

HBI - USD

LU0883871559

1,08 %

6

HBI - USD

LU1706109979

0,94 %

6

6

2.3. I overensstemmelse med afsnit 6 er den indre værdi pr. aktie i den sammenlagte fond og den indre
værdi pr. aktie i den modtagende fond ikke nødvendigvis den samme. Det betyder, at selvom den
samlede værdi af investorernes beholdning forbliver den samme, modtager investorerne i den
sammenlagte fond eventuelt et andet antal nye aktier i den modtagende fond end det antal, de
tidligere ejede i den sammenlagte fond.
2.4. Se afsnit 4 for oplysninger om eventuel indvirkning på den sammenlagte fonds portefølje.
2.5. De primære ligheder og forskelle mellem den sammenlagte fond og den modtagende fond er fremsat
i Bilag I til denne meddelelse. Der er overvejende en stor grad af lighed mellem fondene, for så vidt
angår blandt andet eksponeringen mod europæiske aktiemarkeder, SRRI på 6, løbende gebyrer og
indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer, benchmark for resultatsammenligning og basisvaluta.

*I

henhold til kravene i prospektet
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2.6. De procedurer, der gælder for forhold som handel, tegning, indløsning, ombytning og overdragelse
af aktier, og metoden til beregning af den indre værdi, er de samme for fondene, da de er en del af
den samme paraplystruktur.
2.7. Med hensyn til vigtige forskelle skal følgende fremhæves:
•
•

•

•

Den modtagende fond har fokus på ESG-investeringer.
Den modtagende fond følger en "vækst"-strategi og retter sig primært mod large-cap
virksomheder, der ser ud til at tilbyde særdeles gode vækstmuligheder og
investeringsegenskaber, hvorimod den sammenlagte fond mere følger en "vækst"-strategi, men
investerer i all-cap værdipapirer i alle markedssegmenter.
Den sammenlagte fond er mere koncentreret, dvs. at den investerer en større del af sine aktiver
i et begrænset antal industrier, sektorer, og udstedere, hvorimod den modtagende fond
investerer mere bredt i det europæiske aktiemiljø.
Sammenlægningen vil indebære en ny investeringsforvalter for investorer i den sammenlagte
fond, eftersom den sammenlagte fond forvaltes afMensarius AG og den modtagende fond
forvaltes af Nordea Investment Management AB. Dette vil indebære en reduktion i
forvaltningsomkostningerne for investorer, der sammenlægges i den modtagende fond, som
beskrevet yderligere i bilag 1.

3. Sammenlægningens forventede virkninger for investorer i den modtagende fond
3.1. Når sammenlægningen implementeres, ejer investorer i den modtagende fond fortsat de samme
aktier i den modtagende fond som før, og der sker ingen ændring, hvad angår rettigheder tilknyttet
sådanne aktier. Sammenlægningen påvirker ikke gebyrstrukturen i den modtagende fond og
medfører ikke ændringer af vedtægterne eller prospektet for selskabet eller i ændringer af den
modtagende fonds dokumenter med central investorinformation (“KIID”).
3.2. Når sammenlægningen gennemføres, øges den samlede indre værdi i den modtagende fond som
følge af, at den sammenlagte fonds aktiver og passiver overføres til den.
4. Forventet indvirkning på porteføljen
4.1. Nogle af de aktiver, der overføres fra den sammenlagte fond til den modtagende fond, er allerede i
overensstemmelse med den modtagende fonds investeringspolitik. Et par dage før
ikrafttrædelsesdatoen sælges beholdninger, der ikke er på linje med den modtagende fonds politik,
og pengene overføres kontant til den modtagende fond på ikrafttrædelsesdatoen. Dette kan påvirke
den sammenlagte fonds portefølje og resultater.
4.2. Kontanterne, der forventes at blive overført fra den sammenlagte fond til den modtagende fond,
investeres i overensstemmelse med den modtagende fonds investeringspolitik. Det forventes ikke,
at en rebalancering af den modtagende fonds portefølje finder sted hverken før eller efter
ikrafttrædelsesdatoen.
5. Suspendering af handel
5.1. Der kan tegnes aktier i den sammenlagte fond frem til 30. september 2020, inden kl. 15.30 CET. Kl.
15.30 CET den 30. september 2020 eller derefter suspenderes muligheden for at tegne aktier i den
sammenlagte fond.
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5.2. Investorerne i den modtagende fond påvirkes ikke af suspenderingen af tegninger i den sammenlagte
fond.
5.3. Aktier i begge fonde kan vederlagsfrit indløses eller ombyttes til aktier i den samme eller en anden
aktieklasse i en af selskabets andre fonde, der ikke er involveret i sammenlægningen, fra datoen for
denne meddelelse frem til kl. 15.30 CET den 30. september 2020. Kl. 15.30 CET den 30. september
2020 eller derefter suspenderes muligheden for vederlagsfrit at indløse eller ombytte aktier.
5.4. Retten til vederlagsfrit at indløse og ombytte aktier kan for investorer i begge fonde indebære
transaktionsgebyrer, som opkræves af lokale mellemmænd, der er uafhængige af selskabet og
forvaltningsselskabet ("forvaltningsselskabet").
6. Værdiansættelse og ombytningsforhold
6.1. Forvaltningsselskabet beregner den 8. oktober 2020 den indre værdi pr. aktieklasse og fastsætter
ombytningsforholdet.
6.2. Bestemmelserne i stiftelsesoverenskomsten og prospektet for selskabet vedrørende beregningen af
den indre værdi gælder ved fastsættelsen af værdien af aktiverne og passiverne i fondene med
henblik på beregning af ombytningsforholdet.
6.3. Antallet af nye aktier i den modtagende fond, der skal udstedes til hver enkelt investor, beregnes ved
hjælp af det ombytningsforhold, der beregnes på grundlag af den indre værdi af aktierne i fondene.
Aktierne i den sammenlagte fond annulleres derefter.
6.4. Ombytningsforholdet beregnes som følger:
•
•

Den indre værdi pr. aktie i den relevante aktieklasse i den sammenlagte fond divideres med den
indre værdi pr. aktie i den relevante aktieklasse i den modtagende fond.
Den gældende indre værdi pr. aktie i den sammenlagte fond og den indre værdi pr. aktie i den
modtagende fond er de indre værdier, der er fastsat på den bankdag, der ligger forud for
ikrafttrædelsesdatoen.

6.5. Udstedelsen af nye aktier i den modtagende fond i bytte for aktier i den sammenlagte fond er ikke
underlagt gebyrer.
6.6. Eventuelle periodeafgrænsningsposter i den sammenlagte fond inkluderes i den endelige indre værdi
af den sammenlagte fond og bogføres i de relevante aktieklassers indre værdi i den modtagende fond
efter ikrafttrædelsesdatoen.
6.7. Der må ikke foretages kontantbetaling til aktionærer i bytte for aktierne.
7. Yderligere tilgængelige dokumenter
7.1. Investorer i den sammenlagte fond opfordres til omhyggeligt at læse de relevante dokumenter med
central investorinformation fra den modtagende fond samt det relevante prospekt, før de træffer
beslutning med hensyn til sammenlægningen. Prospektet og dokumenterne med central
investorinformation findes vederlagsfrit på nordea.lu og kan rekvireres ved henvendelse til
selskabets hjemsted.
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7.2. Et eksemplar af revisorens beretning, der bekræfter de kriterier, der vedtages for værdiansættelsen
af aktiverne og i givet fald passiverne og metoden for beregning af omregningsforholdet samt
omregningsforholdet kan på anmodning vederlagsfrit rekvireres fra selskabets hjemsted.
8. Sammenlægningens omkostninger
Forvaltningsselskabet afholder de juridiske omkostninger, konsulent- og administrationsomkostninger og
-udgifter i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af sammenlægningen.
9.

Beskatning

Investorerne i den sammenlagte fond og den modtagende fond henvises til egen skatterådgiver, hvad
angår de skattemæssige konsekvenser af den planlagte sammenlægning.
10. Yderligere oplysninger
Investorer, der har spørgsmål til ovenstående ændringer, bør kontakte deres finansielle rådgiver eller
Client Relationship Services hos forvaltningsselskabet på: +352 27 86 51 00.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
31. august 2020
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Bilag I
Hovedelementer i den sammenlagte fond og den modtagende fond

Den sammenlagte fond

Den modtagende fond

Mål
Den sammenlagte fonds mål er at give
investorerne investeringsvækst på langt sigt.

Mål
Den modtagende fonds mål er at give investorerne
investeringsvækst på langt sigt.

Investeringspolitik
Investeringspolitik
Den sammenlagte fond investerer primært i aktier Den modtagende fond investerer primært i aktier i
i europæiske selskaber.
europæiske selskaber.
Den sammenlagte fond investerer specifikt mindst
75 % af de samlede aktiver i aktier og
aktierelaterede værdipapirer udstedt af selskaber,
der har hjemsted eller udfører den overvejende
del af deres aktiviteter i Europa.

Den modtagende fond investerer specifikt mindst
75 % af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede
værdipapirer udstedt af selskaber, der har hjemsted
eller udfører den overvejende del af deres aktiviteter
i Europa.

Den sammenlagte fond eksponeres (gennem
investeringer eller kontanter) for andre valutaer
end basisvalutaen.
Strategi
Ved aktiv forvaltning af fondens portefølje vælger
forvaltningsteamet værdipapirer, der ser ud til at
have særdeles gode vækstmuligheder og
investeringsegenskaber.

Den modtagende fond eksponeres (gennem
investeringer eller kontanter) for andre valutaer end
basisvalutaen.
Strategi
Ved aktiv forvaltning af fondens portefølje vælger
forvaltningsteamet selskaber med særligt fokus på
disses evne til at leve op til internationale
miljøstandarder, socialt ansvar samt god
selskabsledelse, og som har særdeles gode
vækstmuligheder og investeringsegenskaber.

Benchmark
MSCI Europe – Net Return Index. Kun til
sammenligning af resultater. Fondsporteføljens
risikofaktorer kan i nogen grad ligne
benchmarkets.
Afledte finansielle instrumenter og teknikker
Den sammenlagte fond kan anvende afledte
finansielle instrumenter til afdækning
(risikoreduktion), effektiv porteføljeforvaltning og
til at opnå fortjenester på investeringer.

Benchmark
MSCI Europe – Net Return Index. Kun til
sammenligning af resultater. Fondsporteføljens
risikofaktorer kan i nogen grad ligne benchmarkets.
Afledte finansielle instrumenter og teknikker
Den modtagende fond kan anvende afledte
finansielle instrumenter til afdækning
(risikoreduktion), effektiv porteføljeforvaltning og til
at opnå fortjenester på investeringer.
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Egnethed
Den sammenlagte fond er egnet for alle typer
investorer via alle distributionskanaler.

Egnethed
Den modtagende fond er egnet for alle typer
investorer via alle distributionskanaler.

Investorprofil
Investorer, der forstår risiciene ved den
sammenlagte fond og planlægger at investere i
mindst 5 år.
Den sammenlagte fond kan tiltrække investorer,
som:
• søger investeringsvækst
• er interesserede i eksponering mod udviklede
aktiemarkeder
Risikoovervejelser
Læs nøje afsnittet "Risk Descriptions”
(risikobeskrivelser) i prospektet, inden De
investerer i den sammenlagte fond, og vær især
opmærksom på følgende:

Investorprofil
Investorer, der forstår risiciene ved fonden og
planlægger at investere i mindst 5 år.
Den modtagende fond kan tiltrække investorer, som:
• søger investeringsvækst med en ansvarlig
investeringstilgang
• er interesserede i eksponering mod udviklede
aktiemarkeder

• Koncentration
• Valuta
• Afledte finansielle instrumenter
• Egenkapital
Syntetisk risk-/reward-indikator (SRRI): Se afsnit
2.2. ovenfor.

• Valuta
• Afledte finansielle instrumenter
• Egenkapital

Beregning af global eksponering: Forpligtelse

Beregning af global eksponering: Forpligtelse

Investeringsforvalter: Nordea Investment
Management AB.

Investeringsforvalter: Nordea Investment
Management AB.

Underinvesteringsforvalter: Mensarius AG.

Underinvesteringsforvalter: IKKE RELEVANT

Basisvaluta: EUR

Basisvaluta: EUR

Gebyrer, der pålægges den sammenlagte fond

Gebyrer, der pålægges den modtagende fond

Den sammenlagte fond pålægges følgende
gebyrer:
Forvaltningsgebyr

Risikoovervejelser
Læs nøje afsnittet ”Risk Descriptions”
(risikobeskrivelser) i prospektet, inden De investerer i
den modtagende fond, og vær især opmærksom på
følgende:

Syntetisk risk-/reward-indikator (SRRI): Se afsnit 2.2.
ovenfor.

Den modtagende fond pålægges følgende gebyrer:
Forvaltningsgebyr

Det forvaltningsgebyr, som den sammenlagte fond
skal betale ud af sine aktiver til
forvaltningsselskabet, er 0,850 % p.a. for Iaktieklasser, 1,500 % p.a. for P- og E-aktieklasser,
og 0,950 % for C-aktieklasser Forvaltningsgebyret
for D-aktieklasser fastlægges på anmodning.

Det forvaltningsgebyr, som den modtagende fond
skal betale ud af sine aktiver til forvaltningsselskabet,
er 0,750 % p.a. for I-aktieklasser, 1,500 % for P- og Eaktieklasser, og 0,850 % for C-aktieklasser.
Forvaltningsgebyret for D-aktieklasser fastlægges på
anmodning.
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Resultatbetinget honorar Intet.
Operationel risiko:
Som det fremgår af prospektet inkluderer disse
udgifter et gebyr for forvaltning af fonden, et
depotgebyr (for opbevarings-, administrations- og
transaktionsgebyrer), et forvaltningsgebyr og taxe
d’abonnement.

Resultatbetinget honorar Intet.
Operationelle udgifter:
Som det fremgår af prospektet inkluderer disse
udgifter et gebyr for forvaltning af fonden, et
depotgebyr (for opbevarings-, administrations- og
transaktionsgebyrer), et forvaltningsgebyr og taxe
d’abonnement.

Distributionsgebyr
Dette gebyr betales til forvaltningsselskabet og
overføres i princippet til den lokale distributør
eller
mellemmand. Gebyret opkræves kun på E-aktier
og er 0,75 % pr. år.

Distributionsgebyr
Dette gebyr betales til forvaltningsselskabet og
overføres i princippet til den lokale distributør eller
mellemmand. Gebyret opkræves kun på E-aktier og
er 0,75 % pr. år.

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer

Indtrædelsesgebyrer: Op til 5 % for C- og Paktieklasser. Ingen for D-, E-, og I-aktieklasser
Udtrædelsesgebyrer: Intet.

Indtrædelsesgebyrer: Op til 5 % for C- og Paktieklasser. Ingen for D-, E- og I-aktieklasser
Udtrædelsesgebyrer: Intet.

Løbende gebyrer Se afsnit 2.2. ovenfor.

Løbende gebyrer Se afsnit 2.2. ovenfor.
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