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MEDDELELSE TIL INVESTORERNE I  
 

Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged 
og 

Nordea 1 – Flexible Credit Fund 
 

____________________________________________ 
 

Vi skriver til Dem for at informere Dem om, at bestyrelsen i Nordea 1, SICAV (“bestyrelsen”) har besluttet 

at sammenlægge Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged (den “sammenlagte fond”) med 

Nordea 1 – Flexible Credit 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 28. juni 2021 ("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 17. juni 2021, 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 sædvanlige 

professionelle rådgivere, 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. Den sammenlagte fonds størrelse forventes at falde til et niveau, der gør fortsat drift økonomisk 
ineffektiv, og bestyrelsen mener, at den sammenlagte fond har begrænsede vækstudsigter.  

1.2. Investorerne vil med sammenlægningen nyde godt af investeringer i en fond med væsentligt større 
aktiver under forvaltning og en global strategi for høj forrentning, der udviser gode risikojusterede 
resultater siden sin oprettelse, og som fremmer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
karakteristika (“ESG-investeringer”) i henhold til artikel 8 i forordning 2019/2088 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (“SFDR”).  

1.3. Bestyrelsen foreslår derfor en justering af investeringer i fonden i forbindelse med 
sammenlægningen..     

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 risk-/reward indikatorer 

(“SRRI”), som er beskrevet i tillæg I nedenfor. 

 
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 væsentligste ligheder og forskelle mellem den sammenlagte fond og den modtagende fond er 

beskrevet i tillæg II til denne meddelelse.  Især er der en stor grad af lighed mellem fondene, bl.a. 

med hensyn til: 

• eksponering for højtforrentede værdipapirer globalt 

• investeringsstrategier rettet mod at forbedre det risikojusterede afkast ved at tilføje flere alfa-

komponenter og følgelig reducere den samlede risiko, samtidig med at der fastholdes en 

kreditprofil med en betydelig højtforrentet eksponering 

• en relativt kort renteperiode på tæt ved 1 år 

• en investeringsperiode på 5 år 

• begge fonde har et kontant benchmark, der viser deres samlede afkastorientering 
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• en SRRI på 4 finder anvendelse på alle afdækkede aktieklasser og alle uafdækkede aktieklasser i 

den sammenlagte fonds basisvaluta 

• tilsvarende indtrædelsesgebyrer.  

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 fremmer ESG-investeringer, i henhold til artikel 8 i forordning 

2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. 

• Den sammenlagte fond har større eksponering for det amerikanske marked, mens den 

modtagende fond er mere EU-fokuseret. 

• Den modtagende fonds basisvaluta er EUR, hvorimod den sammenlagte fonds basisvaluta er 

USD, hvilket har en virkning på aktieklassernes valuta, som investorerne i den sammenlagte 

fond vil blive flyttet til. Som vist i tabellen i tillæg I vil aktieklasser udstedt i den sammenlagte 

fonds basisvaluta (USD) blive lagt sammen med USD-afdækkede aktieklasser i den modtagende 

fond. De EUR-afdækkede aktieklasser i den sammenlagte fond vil blive lagt sammen med 

aktieklasser i den modtagende fonds basisvaluta (EUR). Andre afdækkede aktieklasser i den 

sammenlagte fond (i CHF, NOK og SEK) vil blive lagt sammen med de relevante afdækkede 

aktieklasser i den modtagende fond, men afdækningen vil være mod EUR. Som beskrevet i 

afsnit 5.3. nedenfor kan aktier i begge fonde vederlagsfrit indløses eller ombyttes til aktier i den 

samme eller en anden aktieklasse i en anden af selskabets fonde, der ikke er involveret i 

sammenlægningen, fra datoen for denne meddelelse frem til kl. 15.30 CET den 17. juni 2021. 

• Som anført i prospektet og dokumentet med central investorinformation kan den modtagende 

fond investere op til 20 % af de samlede aktiver i betinget konvertible obligationer (“CoCo-

obligationer”) og strukturerede kreditobligationer og låneforpligtelser (“CDO og CLO”), som 

indebærer risiko for førtidig indfrielse, forlængelse og likviditetsrisiko.  

• Sammenlægningen vil indebære en ændring af underinvesteringsforvalteren for investorer i den 

sammenlagte fond, eftersom den sammenlagte fond forvaltes af MacKay Shields LLC. og den 

modtagende fond forvaltes af Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S.  

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 resulterer hverken i ændringer af vedtægterne og 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.  
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4. Forventet indvirkning på porteføljen  

4.1. Porteføljerne i den sammenlagte fond vil blive solgt og overført til den modtagende fond i kontanter 

på ikrafttrædelsesdatoen. Salget af aktiver inden ikrafttrædelsesdatoen kan påvirke den 

sammenlagte fonds portefølje og resultater. Den sammenlagte fond kan følgelig måske ikke leve op 

til sit investeringsmål, investeringspolitik og investeringsbegrænsninger i månederne forud for 

ikrafttrædelsesdatoen. 

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. Som følge af sammenlægningen kan omfanget af kontanter, der overføres til 

den modtagende fond, være over den tærskel på 20 %, der er fastsat i den modtagende fonds 

investeringsbegrænsninger på og nogle få dage efter ikrafttrædelsesdatoen. 

5. Suspendering af handel 

5.1. Der kan tegnes aktier i den sammenlagte fond frem til 17. juni 2021, inden kl. 15.30 CET. Kl. 15.30 

CET den 17. juni 2021 eller derefter suspenderes muligheden for at tegne aktier i den sammenlagte 

fond.  

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 anden af selskabets fonde, der ikke er involveret i sammenlægningen, fra datoen for 

denne meddelelse frem til kl. 15.30 CET den 17. juni 2021. Kl. 15.30 CET den 17. juni 2021 eller 

derefter suspenderes muligheden for vederlagsfrit at indløse eller ombytte aktier i den sammenlagte 

fond.  

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 25. juni 2021 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 er beregnet 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. 

http://www.nordea.lu/


 

 

Nordea 1, SICAV             Side 5 af 11 

562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tlf. + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, hjemsted: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 
 

 
 

• 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 investorer 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.  

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 oppebærer de lovmæssige, rådgivningsmæssige og administrative omkostninger og 
udgifter forbundet 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 

Professionelle og institutionelle investorer, der har spørgsmål vedrørende sammenlægningen, henvises 

til at kontakte deres sædvanlige professionelle rådgiver eller mægler, eller deres lokale 

kundeservicekontor via nordea.lu 

eller på nordeafunds@nordea.com. Detailinvestorer, der har spørgsmål til ovennævnte ændringer, bedes 

kontakte deres sædvanlige finansielle rådgiver. 

 
 

Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen  
17. maj 2021  

http://www.nordea.lu/
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Bilag I – Liste over de berørte ISIN-koder pr. datoen for meddelelsen 
 

*I henhold til kravene i prospektet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammenlagt fond Modtagende fond 

Aktieklasse ISIN 
Løbende 
gebyrer  SRRI Aktieklasse ISIN 

Løbende 
gebyrer  SRRI 

BP - EUR LU0975281444 1,42% 

 
6 

BP - EUR LU2124061800 1,52% 

 
4 

BP - USD LU0975281527 1,42% 

 
4 

HB – USD LU2338062347 1,52% 

 
4 

E - EUR LU0975281014 2,16% 

 
6 

E - EUR LU2124935623 2,27% 

 
4 

HB - CHF LU0987095923 1,43 % 

 
4 

HB - CHF 

                 
LU2330059754 
 1,52% 

 
4 

HB - EUR LU0987096145 1,42% 

 
4 

BP - EUR LU2124061800 1,52% 

 
4 

HB - SEK LU0987096491 1,42% 

 
4 

HB - SEK LU2124062014 1,52% 

 
4 

HBI - EUR LU0987097200 0,87% 

 
4 

BI - EUR LU2124061719 0,86% 

 
4 

HBI - NOK LU0987097382 0,86% 

 
4 

HBI - NOK 

 
LU2330059838 

 

                 
0,86%  

 

 
4 

E - USD LU0975281105 2,16% 
 
4 HE – USD LU2338062420 2,27% 

 
4 

X - USD LU0975281790 

Med 
forbehold for 

individuel 
skriftlig 
aftale* 

 
4 

HX - USD Skal lanceres* 

Med 
forbehold for 

individuel 
skriftlig 
aftale* 

 
4 
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Tillæg II - Hovedelementer i den sammenlagte fond og den modtagende fond 
 

Sammenlagt fond Modtagende fond 
Mål 
Den sammenlagte fonds mål er at skabe 
investeringsvækst for investorerne på mellemlang 
til lang sigt. 

Mål  
Den modtagende fonds mål er at give investorerne 
investeringsvækst på mellemlang til lang sigt. 

Investeringspolitik  
Den sammenlagte fond investerer primært globalt 
og i en lang række obligationer. 

Fonden investerer specifikt mindst to tredjedele af 
de samlede aktiver i gældsbeviser, der er udstedt 
af selskaber og offentlige myndigheder. Fonden 
investerer mindst 50 % af de samlede aktiver i 
gældsbeviser, der er denomineret i USD, eller 
udstedt i USA eller udstedt af selskaber, der har 
hjemsted eller udfører den overvejende del af 
deres aktiviteter i USA. 

Fonden kan investere i eller være eksponeret for 
følgende instrumenter op til den angivne 
procentdel af de samlede aktiver: 

• værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS), som 
enten udstedes, garanteres eller sikres af en 
sikkerhedsstillelse, der garanteres af en regering 
eller dennes instanser (herunder organer eller 
sponsorerede selskaber), inklusive værdipapirer 
med sikkerhed i fast ejendom (MBS) udstedt af 
kommercielle og statslige organer 

eller privat udstedte værdipapirer med sikkerhed i 
fast ejendom (MBS), understøttet af realkreditlån 
på specialvilkår og kreditvurderet som mindst B-
/B3 eller tilsvarende: 50 % 

Fonden kan investere i værdipapirer af enhver 
kreditvurderingskvalitet, herunder ikke-vurderede 
værdipapirer. 

Fondens største del af valutaeksponeringen er 
afdækket mod basisvalutaen, selv om den også 

Investeringspolitik  
Den modtagende fond investerer primært globalt og i 
en lang række obligationer og gældsbeviser. 

Fonden investerer specifikt mindst to tredjedele af de 
samlede aktiver i gældsbeviser, der er udstedt af 
selskaber og offentlige myndigheder. Fonden 
investerer mindst 50 % af de samlede aktiver i 
gældsbeviser, der er denomineret i EUR. Fonden kan 
investere i omsættelige obligationer, betingede 
konvertible obligationer (”contingent convertible 
obligations”) samt swaps og andre derivater baseret 
på kvalificerede låneindekser i investeringsinstitutter 
(UCITS). 

Fonden kan investere i eller være eksponeret for 
følgende instrumenter op til den angivne procentdel 
af de samlede aktiver: 

• værdipapirer med sikkerhed i aktiver (ABS), 
herunder strukturerede kreditobligationer og 
låneforpligtelser (CDO og CLO): 20% 

• betingede konvertible obligationer: 20% 

Fonden kan investere i værdipapirer af enhver 
kreditvurderingskvalitet, herunder ikke-vurderede 
værdipapirer. 

Fondens største del af valutaeksponeringen er 
afdækket mod basisvalutaen, selv om den også kan 
eksponeres (gennem investeringer eller kontanter) 
mod andre valutaer.  
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Sammenlagt fond Modtagende fond 
kan eksponeres (gennem investeringer eller 
kontanter) mod andre valutaer.  

SFDR-relaterede oplysninger 
Fonden anvender 
referencesikkerhedsforanstaltninger for ESG 
(gældende for alle fonde) i overensstemmelse med 
artikel 6 i SFDR.  
Sikkerhedsforanstaltningerne for ESG består af 
normbaserede screeninglister og lister over 
udelukkede selskaber, der er gennemført på tværs 
af produktsortimentet for at sikre, at porteføljen 
opfylder en minimumsstandard uafhængigt af de 
enkelte porteføljers ambitioner omkring ESG. Der 
henvises til "Referencesikkerhedsforanstaltninger 
for ESG gældende for alle fonde" i afsnittet 
"Ansvarlig investeringspolitik" i prospektet. 

Bæredygtighedsrisici indgår i 
investeringsbeslutningsprocessen på lige fod med 
traditionelle finansielle faktorer som risiko- og 
vurderingsmålinger i forbindelse med opbygning 
og overvågning af porteføljer. Udelukkelser af 
visse sektorer og/eller finansielle instrumenter fra 
investeringsuniverset forventes at reducere 
fondens bæredygtighedsrisiko. Omvendt kan 
sådanne udelukkelser forøge fondens 
koncentrationsrisiko, som set isoleret kan medføre 
en højere volatilitet og større risiko for tab.  

Der henvises til prospektets afsnit "Integration af 
bæredygtighedsrisiko", der finder anvendelse på 
alle fonde. 

SFDR-relaterede oplysninger 
Fonden anvender 
referencesikkerhedsforanstaltninger for ESG 
(gældende for alle fonde) i overensstemmelse med 
artikel 6 i SFDR, og fremmer ESG-karakteristika, jf. 
artikel 8 i SFDR.  

Sikkerhedsforanstaltningerne for ESG består af 
normbaserede screeninglister og lister over 
udelukkede selskaber, der er gennemført på tværs af 
produktsortimentet for at sikre, at porteføljen 
opfylder en minimumsstandard uafhængigt af de 
enkelte porteføljers ambitioner omkring ESG. Der 
henvises til "Referencesikkerhedsforanstaltninger for 
ESG gældende for alle fonde" i afsnittet "Ansvarlig 
investeringspolitik" i prospektet. 

Fonden overholder NAM’s Paristilpassede politik for 
fossile brændstoffer. Forbedrede udelukkelsesfiltre 
anvendes på processen for opbygning af porteføljen 
for at begrænse investeringer i selskaber og fra 
udstedere med væsentlig eksponering for visse 
aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet 
og/eller samfundet som helhed, herunder 
tobaksselskaber og selskaber med fossile 
brændstoffer.  

Fondens ESG-strategi sikrer, at anvendte 
udelukkelsesfiltre afspejles i investeringsuniverset. 
NAM’s Paristilpassede politik for fossile brændstoffer 
fastlægger tærskler for selskabers eksponering for 
produktion med fossile brændstoffer, distribution og 
tjenesteydelser og udelukker selskaber, der er 
involveret ud over disse tærskler, såfremt de ikke har 
en dokumenteret omstillingsstrategi, der er tilpasset 
Parisaftalen. De iboende begrænsninger på 
investeringsuniverset, der skyldes strategien, 
overvåges og kontrolleres løbende. 

Bæredygtighedsrisici indgår i 
investeringsbeslutningsprocessen på lige fod med 
traditionelle finansielle faktorer som risiko- og 
vurderingsmålinger i forbindelse med opbygning og 
overvågning af porteføljer. Udelukkelser af visse 
sektorer og/eller finansielle instrumenter fra 
investeringsuniverset forventes at reducere fondens 

http://www.nordea.lu/
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Sammenlagt fond Modtagende fond 
bæredygtighedsrisiko. Omvendt kan sådanne 
udelukkelser forøge fondens koncentrationsrisiko, 
som set isoleret kan medføre en højere volatilitet og 
større risiko for tab.  

Der henvises til prospektets afsnit "Integration af 
bæredygtighedsrisiko", der finder anvendelse på alle 
fonde. 

Strategi  
Gennem aktiv forvaltning af fondens portefølje 
søger forvaltningsteamet at udnytte 
markedsmuligheder på tværs af alle fastforrentede 
undersektorer. 

Strategi  
Gennem aktiv forvaltning af fondens portefølje 
udvælger forvaltningsteamet værdipapirer, der synes 
at give særdeles gode investeringsmuligheder.  

Benchmark  
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index. Kun til 
sammenligning af resultater. Fondens portefølje 
forvaltes aktivt uden reference til eller 
begrænsninger i forhold til dens benchmark.  

Benchmark  
EURIBOR 1M. Kun til sammenligning af resultater. 
Fondens portefølje forvaltes aktivt uden reference til 
eller begrænsninger i forhold til dens benchmark.  

Afledte finansielle instrumenter og teknikker 
Den sammenlagte fond kan anvende afledte 
finansielle instrumenter til afdækning 
(risikoreduktion), effektiv porteføljeforvaltning og 
til at opnå investeringsgevinster. 

Afledte finansielle instrumenter og teknikker 
Den modtagende fond kan anvende afledte 
finansielle instrumenter til afdækning 
(risikoreduktion), effektiv porteføljeforvaltning og til 
at opnå investeringsgevinster. 

Egnethed  
Den sammenlagte fond er egnet for alle typer 
investorer via alle distributionskanaler. 
 
Investorprofil  
Investorer, der forstår risiciene ved 
fonden og planlægger at investere i mindst 5 år. 
Fonden kan tiltrække investorer, som: 
• søger investeringsvækst med minimeret 
valutarisiko i basisvalutaen 
• er interesserede i eksponering for globale 
obligationsmarkeder 

Egnethed  
Den modtagende fond er egnet for alle typer 
investorer via alle distributionskanaler. 
 
Investorprofil  
Investorer, der forstår risiciene ved fonden og 
planlægger at investere i mindst 5 år. Den 
modtagende fond kan tiltrække investorer, som:  
• søger investeringsvækst 
• er interesserede i eksponering for udviklede 
obligationsmarkeder 

Risikoovervejelser 
Læs nøje afsnittet "Risk Descriptions” 
(risikobeskrivelser) i prospektet, inden De 
investerer i den sammenlagte fond, og vær især 
opmærksom på følgende:  
• Kredit 
• Afledte finansielle instrumenter 
• Afdækning 
• Rente 
• Gearing 
• Forudbetaling og forlængelse 

Risikoovervejelser 
Læs nøje afsnittet ”Risk Descriptions” 
(risikobeskrivelser) i prospektet, inden De investerer i 
den modtagende fond, og vær især opmærksom på 
følgende:  
• Værdipapirer med sikkerhed i aktiver/i fast 
ejendom 
• CDO/CLO 
• CoCo-obligationer 
• Konvertible værdipapirer 
• Kredit 

http://www.nordea.lu/
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Sammenlagt fond Modtagende fond 
• Afledte finansielle instrumenter 
• Rente 
• Gearing 
• Forudbetaling og forlængelse 

 
Syntetisk risk-/reward-indikator (SRRI): Se tillæg I 
ovenfor.  

 
Syntetisk risk-/reward-indikator (SRRI): Se tillæg I 
ovenfor. 

Beregning af global eksponering: Absolut VaR Beregning af global eksponering: Absolut VaR 

Investeringsforvalter: Nordea Investment 
Management AB. 

Investeringsforvalter: Nordea Investment 
Management AB. 

Underinvesteringsforvalter: MacKay Shields LLC 
Underinvesteringsforvalter: Capital Four 
Management 
Fondsmæglerselskab A/S 

Basisvaluta: USD Basisvaluta: EUR 

Gebyrer, der pålægges den sammenlagte fond Gebyrer, der pålægges den modtagende fond 

Den sammenlagte fond pålægges følgende 
gebyrer: 

Den modtagende fond pålægges følgende gebyrer: 

Forvaltningsgebyr  Forvaltningsgebyr 

Det forvaltningsgebyr, som den sammenlagte fond 
skal betale på basis af sine aktiver til 
forvaltningsselskabet, er 0,650 % p.a. for I-
aktieklasser, og 1,100 % p.a. for P- og E-
aktieklasser. Forvaltningsgebyrer for X aktieklasser 
tages ikke fra fonden, men betales af investorerne 
i denne type aktier. 
 

Resultatbetinget honorar Intet. 
 
Operationelle udgifter:  
Som det fremgår af prospektet, inkluderer disse 
udgifter et gebyr for forvaltning af fonden (inkl. 
gebyrer opkrævet af og udgifter, der skal betales 
til, fondsplatforme alt efter, hvad der er relevant) 
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. 

Det forvaltningsgebyr, som den modtagende fond 
skal betale på basis af sine aktiver til 
forvaltningsselskabet, er 0,650 % p.a. for I-
aktieklasser, og 1,200 % for P- og E-aktieklasser.  
Forvaltningsgebyrer for X aktieklasser tages ikke fra 
fonden, men betales af investorerne i denne type 
aktier. 
Bemærk: Oplysningerne vedrørende 
forvaltningsgebyrer, der finder anvendelse på I-, P- 
og E-aktieklasserne, vil blive opdateret ved 
førstkommende lejlighed. 
 
Resultatbetinget honorar Intet.  
 
Operationelle udgifter:  
Som det fremgår af prospektet, inkluderer disse 
udgifter et gebyr for forvaltning af fonden (inkl. 
gebyrer opkrævet af og udgifter, der skal betales til, 
fondsplatforme alt efter, hvad der er relevant) et 
depotgebyr (for opbevarings-, administrations- og 
transaktionsgebyrer), et forvaltningsgebyr og taxe 
d’abonnement. 
 
 
Distributionsgebyr  

http://www.nordea.lu/


 

 

Nordea 1, SICAV             Side 11 af 11 

562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tlf. + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, hjemsted: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 
 

 
 

Sammenlagt fond Modtagende fond 
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 3 % for P-aktieklasser. 
Intet for E-, I- og X-aktieklasser 
Udtrædelsesgebyrer: Intet.  
 
Løbende gebyrer Se tillæg I ovenfor. 

Indtrædelsesgebyrer: Op til 3 % for P-aktieklasser. 
Intet for E-, I- og X-aktieklasser 
Udtrædelsesgebyrer: Intet.  
 
Løbende gebyrer Se tillæg I ovenfor. 
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