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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA I 

 

NORDEA 1 – African Equity Fund 

OCH 

NORDEA 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund 

____________________________________________ 

 

Andelsägare i Nordea 1 – African Equity Fund och i Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund 
informeras härmed om att styrelsen för Nordea 1, SICAV ("styrelsen ") har beslutat att slå samman 
tillgångarna och skulderna i Nordea 1 – African Equity Fund (den "sammanslagna delfonden ") med 
tillgångarna och skulderna i Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund ("den mottagande 
delfonden "). Tillsammans hänvisas de till som delfonderna ("delfonderna "). 

Delfonderna är båda delfonder i Nordea 1, SICAV, ett Luxemburgbaserat företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper auktoriserat av Luxemburgs tillsynsmyndighet enligt del I i lagen av den 
17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar, med ändringar ("2010 års lag "). 

Under sammanslagningen upplöses den sammanslagna delfonden utan likvidation och dess tillgångar och 
skulder överförs på sammanslagningens ikraftträdandedatum, så som angivet i avsnitt 8.1 i detta 
meddelande till andelsägare, (”ikraftträdandedatumet ”) till den mottagande delfonden. 

Styrelsen har för avsikt att slå samman den sammanslagna delfonden med den mottagande delfonden på 
ikraftträdandedatumet genom sammanslagning i enlighet med definitionen av ”sammanslagning” i artikel 1 
(20) (a) i 2010 års lag och som beskrivs i artikel 76 (1) i 2010 års lag enligt följande: 

i. samtliga tillgångar och skulder i den sammanslagna delfonden ska överlåtas till den mottagande 
delfonden enligt närmare beskrivning i avsnitt 4.1 i detta meddelande till andelsägare, eller till 
förvaringsinstitutet för Nordea 1, SICAV, dvs. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
("förvaringsinstitutet "), 

ii. andelsägarna av de relevanta andelsklasserna i den sammanslagna delfonden blir andelsägare 
av de relevanta andelsklasserna i den mottagande delfonden såsom beskrivet i avsnitt 5.2 i 
detta meddelande till andelsägare. 

iii. den sammanslagna delfonden upphör att existera på ikraftträdandedatumet. 

Utan inverkan på krav på meddelanden och fria uttags-/bytesrättigheter behöver genomförandet av 
sammanslagningen inte godkännas i förväg av andelsägarna. 

Detta meddelande ger lämplig och korrekt information om den föreslagna sammanslagningen till respektive 
andelsägare för att de ska kunna göra en välgrundad bedömning av sammanslagningens effekt på deras 
investering. 
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1. Sammanslagningens kontext och motivering 

1.1. Skälet till sammanslagningen är att nivån på tillgångarna i den sammanslagna delfonden ligger på 
en nivå som innebär att den inte längre kan förvaltas på ett ekonomiskt optimalt sätt. 

1.2. Genom att slå samman den sammanslagna delfonden med den mottagande delfonden bör de 
samlade uppskattade värdena, tillsammans med möjligheten till nya investeringar i den mottagande 
delfonden, ge fördelen av en större fondstorlek och därför stordriftsfördelar, med en förväntan om att 
detta bör ge relativt lägre kostnader i framtiden jämfört med de totala nettotillgångarna. 

1.3. Genom att slå samman den sammanslagna delfonden med den mottagande delfonden får 
andelsägarna exponering mot en modernare och mer diversifierad fond med bättre förutsättningar till 
avkastning. 

1.4. Den mottagande delfonden följer Nordeas internt förvaltade strategi för tillväxtaktiemarknader, som 
visat sig framgångsrik vad gäller avkastning och tillgångsökning. Den mottagande delfonden 
tilldelades betyget 5 stjärnor av Morningstar den 31 december 2017. Därför anser vi att det ligger i 
andelsägarnas intresse att den sammanslagna delfonden slås samman med den mottagande 
delfonden. 

2. Sammanslagningens förväntade effekt för andelsäg arna i den sammanslagna delfonden 

2.1. På ikraftträdandedatumet kommer andelsägarna i den sammanslagna delfonden att tilldelas nya 
andelar i enlighet med villkoren i avsnitt 5.2 i detta meddelande till andelsägare och därmed bli 
andelsägare i den relevanta andelsklassen i den mottagande delfonden. 

2.2. Den sammanslagna delfonden och den mottagande delfonden har samma risk/avkastningsprofil, 
dvs. de har båda en risk/avkastningsindikator ("SRRI") på 6. Båda delfonderna är aktivt förvaltade. 
Bilaga I innehåller mer information om delfondernas investeringsmål och placeringsinriktning. 

2.3. Den sammanslagna delfonden placerar främst i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av 
företag som har sitt säte eller större delen av sin verksamhet i Afrika, däribland i företag som är 
noterade på afrikanska börser. Delfonden har inget officiellt jämförelseindex. På grund av strukturen 
på de afrikanska aktiemarknaderna är upp till 50 procent av delfondens tillgångar normalt sett 
investerade i sydafrikanska aktier. 

2.4. Den mottagande delfonden placerar i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av företag som 
har sitt säte eller större delen av sin verksamhet på tillväxtmarknader världen över.  
Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund jämförs mot MSCI Emerging Markets – Net Total 
Return Index. 

2.5. Den sammanslagna delfonden investerar generellt i aktier i mindre bolag, medan den mottagande 
delfonden investerar i aktier i större bolag. Båda delfonderna har inriktning mot tillväxtaktier. 
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2.6. Nordea 1 – African Equity Fund fokuserar på afrikanska aktier (med hög koncentration i 
sydafrikanska aktier), medan Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund är mer geografiskt 
diversifierad och investerar i tillväxtmarknader världen över. Normalt sett är minst 60 procent av 
tillgångarna i Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund investerade i Kina, Indien, Sydkorea 
och Taiwan. Den afrikanska aktiemarknaden svarar bara för omkring 8 procent av MSCI Emerging 
Markets – Net Total Return Index. Vad gäller sektorer diversifierar båda delfonderna sina 
investeringar över ett brett spektrum. Den största skillnaden är att Nordea 1 – African Equity Fund 
vanligtvis har en hög koncentration i finans (den största sektorn i delfondens investeringsområde), 
medan Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund har en hög koncentration inom 
informationsteknik (som är en mycket liten sektor på den afrikanska aktiemarknaden). 

2.7. Båda delfonderna har en liknande aktiespecifik koncentrationsrisk (vanligtvis 55–65 innehav). 

2.8. Användningen av derivat är i praktiken obetydlig för båda delfonderna. 

2.9. Över lag förväntas riskförändringen för andelsägarna i den sammanslagna delfonden minska något 
till följd av sammanslagningen. Förklaringen är den mottagande delfondens mer diversifierade 
investeringar sett till geografiskt område och valutafördelning. 

2.10. Den sammanslagna delfondens basvaluta är EUR. Den mottagande delfondens basvaluta är USD. 

2.11. I enlighet med Bilaga I är avgifterna för den mottagande delfonden lägre än avgifterna för den 
sammanslagna delfonden, till förmån för andelsägarna i den sammanslagna delfonden. 

2.12. De förfaranden som gäller frågor som handel, insättning, uttag, byte och överföring av andelar 
samt metoden för att beräkna andelsvärdet, är desamma i den sammanslagna delfonden som i 
den mottagande delfonden. Bilaga 1 innehåller mer information om delfondernas olika egenskaper. 

2.13. Vårt råd till andelsägarna i den sammanslagna delfonden är att kontakta professionella rådgivare 
beträffande sammanslagningens juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenser enligt 
lagarna i länderna för deras nationalitet, hemvist, säte eller bildande. 

2.14. Sammanslagningen kommer skriftligen att meddelas andelsägarna i den sammanslagna delfonden 
och i den mottagande delfonden i enlighet med 2010 års lag. Andelsägare i den sammanslagna 
delfonden och i den mottagande delfonden kommer att ha rätt att begära uttag eller byte av sina 
andelar utan andra avgifter än de som tas ut för att täcka kostnader för desinvestering 
(i förekommande fall) enligt avsnitt 10.2. 

2.15. Eventuella kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med 
förberedelser och genomförande av sammanslagningen ska bäras av förvaltningsbolaget. 

 

3. Sammanslagningens förväntade effekt för andelsäg arna i den mottagande delfonden 

3.1. I och med genomförandet av sammanslagningen kommer andelsägare i den mottagande 
delfonden fortsätta att inneha motsvarande andelar som tidigare i den mottagande delfonden, och de 
rättigheter som hör till sådana andelar förändras inte. Genomförandet av sammanslagningen 
kommer inte att påverka den mottagande delfondens avgiftsstruktur eller leda till ändringar av 
bolagsordning eller prospektet tillhörande Nordea 1, SICAV, eller ändringar av den mottagande 
delfondens faktablad med basfakta för investerare ("KIID ") 
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3.2. I och med genomförandet av sammanslagningen kommer den mottagande delfondens totala 
andelsvärde att öka till följd av överföringen av den sammanslagna delfondens tillgångar och 
skulder. 

3.3. Eventuella kostnader för juridiska frågor, rådgivning eller administration i samband med 
förberedelser och genomförande av sammanslagningen ska bäras av förvaltningsbolaget. 

 

4. Ombalansering av den sammanslagna delfondens och  den mottagande delfondens portfölj före 
eller efter sammanslagningen 

4.1. Under den sista veckan före sammanslagningen kommer den sammanslagna delfondens portfölj att 
vara investerad i kontanter på så vis att den sammanslagna delfonden endast väntas överföra 
kontantpositioner till den mottagande delfonden. 

4.2. Sammanslagningen kommer inte att få någon väsentlig påverkan på den mottagande delfondens 
portfölj och någon ombalansering av den mottagande delfondens portfölj avses inte genomföras före 
eller efter sammanslagningen. Sammanslagningen kommer att ge den mottagande delfonden ett inflöde 
av likvida medel. De likvida medlen kommer att investeras i företagsobligationer i enlighet med den 
mottagande delfondens placeringsinriktning. 

 

5. Kriterier för värdering av tillgångarna och skul derna för att beräkna omräkningskursen 

5.1. På bankdagen före ikraftträdandedatumet ska förvaltningsbolaget för Nordea 1, SICAV, det vill 
säga Nordea Investment Funds S.A. ("förvaltningsbolaget"), beräkna andelsvärdet per andelsklass och 
fastställa omräkningskursen. 

5.2. Den sammanslagna delfondens andelsklasser kommer att slås samman med andelsklasserna i den 
mottagande delfonden enligt följande: 

 
Nordea 1 – African 
Equity Fund  

Nordea 1 – Emerging Markets 
Focus Equity Fund  

BI-EUR BI-EUR 

BP-SEK BP-SEK 

BP-NOK BP-NOK 

BP-EUR BP-EUR 

E-EUR E-EUR 

E-PLN E-PLN 
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5.3. Förvaringsinstitutet ska utfärda en bekräftelse i enlighet med kraven i artikel 70 i 2010 års lag som 
bekräftar att det har verifierat typen av sammanslagning och vilka UCITS som är inblandade såväl som 
ikraftträdandedatum, samt att de regler som är tillämpliga vad gäller överföringen av tillgångar och 
skulder och utbyte av andelar som anges i detta meddelande är i enlighet med kraven i 2010 års lag. 

6. Beräkningsmetod för omräkningskursen 

6.1. Antalet nya andelar i den mottagande delfonden som ska emitteras till varje andelsägare kommer 
att beräknas med hjälp av en omräkningskurs som beräknas på grundval av andelsvärdet för andelarna 
i den sammanslagna delfonden och för andelarna i den mottagande delfonden, beräknat i enlighet med 
avsnitten 5.1 och 5.2 ovan. De aktuella andelarna i den sammanslagna delfonden kommer sedan att 
annulleras. 

6.2. Omräkningskursen kommer att beräknas enligt följande: 

Andelsvärdet per andel i den relevanta andelsklassen i den sammanslagna delfonden divideras med 
andelsvärdet per andel i den relevanta andelsklassen i den mottagande delfonden. 

Det tillämpliga andelsvärdet per andel i den sammanslagna delfonden och andelsvärdet per andel i den 
mottagande delfonden kommer att vara de som fastställts på bankdagen före ikraftträdandedatumet. 

6.3. Inga avgifter kommer att tas ut på emissionen av nya andelar i den mottagande delfonden i utbyte 
mot andelar i den sammanslagna delfonden. 

6.4. I enlighet med ovannämnda bestämmelser kommer andelsvärdet per andel i den sammanslagna 
delfonden inte nödvändigtvis att vara samma som andelsvärdet per andel i den mottagande delfonden. 
Även om det totala värdet på deras innehav förblir detsamma, kan andelsägare i den sammanslagna 
delfonden därför komma att få ett annat antal nya andelar i den mottagande delfonden än det antal 
andelar de tidigare innehade i den sammanslagna delfonden. 

6.5. Ingen kontant betalning ska göras till andelsägare i utbyte mot andelarna. 

7. Risk för utspädning av resultatet 

7.1. Under den föreslagna sammanslagningen, där den sammanslagna delfonden kommer att vara 
investerad i kontanter till 100 procent, kommer en enda transaktion att äga rum. Per 
ikraftträdandedatumet kommer den sammanslagna delfonden att överföra denna kontantposition till den 
mottagande delfonden. Därför blir det ingen utspädning av resultatet. 

7.2. Andelsägarna i den sammanslagna delfonden kommer att överföras till den motsvarande 
andelsklassen i den mottagande delfonden. 

8. Sammanslagningens ikraftträdandedatum 

8.1. Ikraftträdandedatum kommer att vara den 13 juni 2018 eller annat datum som styrelsen 
bestämmer. Ikraftträdandedatumet meddelas andelsägarna i den sammanslagna delfonden och den 
mottagande delfonden skriftligen. 

9. Regler som gäller överföringen av tillgångar och  emissionen av nya andelar 

9.1. Förvaltningsbolaget ska införa, eller tillse införandet av, alla nödvändiga anvisningar för att leverera 
och/eller överföra eller ordna leveransen och/eller överföringen av den sammanslagna delfondens 
kontantposition till förvaringsinstitutet. 
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9.2. Den mottagande delfondens förvaltare kan efter att omräkningskursen har räknats ut på bankdagen 
före ikraftträdandedatumet, men inte tidigare än kl. 16.00, placera en del eller alla likvida medel som ska 
tas emot från den sammanslagna delfonden. Detta är för att den mottagande delfondens förvaltare 
bättre ska kunna hantera inflödet av likvida medel från den sammanslagna fonden och för att 
andelsägarna ska ha nödvändig marknadsexponering vid ikraftträdandedatumet. Man kommer att ta 
hänsyn till sådana placeringar i den mottagande delfondens andelsvärde som ska beräknas på 
ikraftträdandedatumet. 

9.3. Som övervägande för överföringen av tillgångarna och skulderna till förvaringsinstitutet enligt 
avsnitt 9.1 ovan, ska förvaltningsbolaget beräkna och fastställa det antal nya andelar som ska tilldelas 
andelsägarna, och emittera sådana nya andelar till varje andelsägare i registret över andelsägare i den 
sammanslagna delfonden som tillhandahålls av förvaltningsbolaget. Antalet nya andelar (fraktioner med 
fyra decimaler) som ska emitteras till varje andelsägare på ikraftträdandedatumet kommer att beräknas 
med hjälp av den omräkningskurs som beräknats enligt avsnitt 5 ovan. 

10. Förfarandeaspekter 

10.1. Andelar i den sammanslagna delfonden kan köpas fram till kl. 15.30 luxemburgsk tid den 4 
juni 2018. Efter kl. 15.30 luxemburgsk tid den 4 juni 2018 upphör möjligheten att köpa andelar i den 
sammanslagna delfonden. 

10.2. Andelar i den sammanslagna delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt, med undantag för 
lokala transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som är 
oberoende av Nordea 1, SICAV och förvaltningsbolaget, från den 4 maj 2018 till kl. 15.30 luxemburgsk 
tid den 4 juni 2018. Efter kl. 15.30 luxemburgsk tid den 4 juni 2018 upphör möjligheten att sälja eller 
byta andelar i den sammanslagna delfonden. 

10.3. Andelar i den mottagande delfonden kan säljas eller bytas kostnadsfritt, med undantag för lokala 
transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som är oberoende 
av Nordea 1, SICAV och förvaltningsbolaget, från den 4 maj 2018 till kl. 15.30 luxemburgsk tid den 
4 juni 2018. 

10.4. Alla kostnader för sammanslagningen kommer att bäras av förvaltningsbolaget. 

11. Revisorns roll 

11.1. I enlighet med artikel 71 (1) i 2010 års lag ska den sammanslagna delfonden anförtro åt en revisor 
att validera de kriterier som införts för värdering av tillgångarna och, i förekommande fall, skulderna 
(enligt avsnitt 5.1 och 5.2 ovan) och beräkningsmetoden för omräkningskursen samt den faktiska 
omräkningskursen (enligt avsnitt 5.2. och 5.3. ovan) på datumet för beräkning av omräkningskursen 
enligt hänvisningen i artikel 75 (1) i 2010 års lag. 

11.2. På begäran finns en kostnadsfri kopia av revisionsberättelsen tillgänglig för deltagarna både i den 
sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden, samt för den luxemburgska 
tillsynsmyndigheten CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 
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12. Faktablad med basfakta för investerare 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden rekommenderas att ta del av den mottagande delfondens 
faktablad med basfakta för investerare, som kan erhållas via förvaltningsbolagets säte samt på 
www.nordea.lu . 

Vi vill uppmärksamma dig på hur viktigt det är att noggrant läsa den mottagande delfondens faktablad 
med basfakta för investerare. 

13. Ytterligare information 

Andelsägare som har några frågor om ovanstående förändringar rekommenderas att kontakta sin 
finansiella rådgivare eller förvaltningsbolaget: Nordea Investment Funds S.A., kundservice på följande 
telefonnummer +352 43 39 50 - 1. 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden som inte har sålt eller bytt sina andelar kommer per 
ikraftträdandedatumet att bli andelsägare i den mottagande delfonden. Deras andelar kommer 
automatiskt att bytas till andelar i den mottagande delfonden på grundval av omräkningskursen som 
beräknas i enlighet med avsnitt 5.1 och 5.2 ovan. 

14. Skatt 

Andelsägare i den sammanslagna delfonden och i den mottagande delfonden uppmanas rådgöra med 
sina skatterådgivare vad gäller skattekonsekvenserna av den planerade sammanslagningen. 

Med vänliga hälsningar 

På styrelsens vägnar 

Den 3 maj 2018  
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Bilaga I 

Den sammanslagna och mottagande delfondens viktigas te egenskaper 

 

Nordea 1 – African Equity Fund 

("sammanslagen delfond")  

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity 
Fund 

("mottagande delfond") 

Investeringsmål och placeringsinriktning 

Målet med förvaltningen av delfonden är att 

uppnå långsiktig värdeutveckling för 

andelsägarna. 

 

Inom ramen för de placeringsbegränsningar som 

anges nedan investerar delfonden sina tillgångar i 

företag oavsett storlek eller bransch. 

Minst tre fjärdedelar av delfondens totala 

tillgångar (exklusive kontanter) placeras i 

aktierelaterade värdepapper utgivna av företag 

som har sitt säte eller större delen av sin 

verksamhet i Afrika, däribland i företag som är 

noterade på afrikanska börser. 

Delfonden kommer att exponeras mot andra 

valutor än basvalutan genom investeringar 

och/eller kontantinnehav. 

Delfonden kan använda derivat för att uppnå en 

effektiv fondförvaltning eller minska risken. Ett 

derivat är ett finansiellt instrument som härleder 

sitt värde från en underliggande tillgång. 

Det är varken kostnads- eller riskfritt att använda 

derivat. 

Delfonden kan delta i värdepapperslåneprogram. 

Uttag ur delfonden kan vanligtvis ske dagligen. 

Delfonden jämför inte sin utveckling mot något 

jämförelseindex. Den kan fritt välja i vilka 

värdepapper den ska investera. 

Delfonden är noterad i EUR.  

Investeringsmål och placeringsinriktning 

Målet med förvaltningen av delfonden är att 

uppnå långsiktig värdeutveckling för 

andelsägarna. 

 

Delfonden investerar i företag som är 

undervärderade i förhållande till sin förmåga att 

generera ett långsiktigt kassaflöde. 

Minst tre fjärdedelar av delfondens totala 

tillgångar (exklusive kontanter) placeras i 

aktierelaterade värdepapper utgivna av företag 

som har sitt säte eller större delen av sin 

verksamhet i tillväxtmarknader. 

Till tillväxtmarknader hör länder i Latinamerika, 

Östeuropa, Asien, Afrika och Mellanöstern. 

Delfonden får investera högst 25 procent av sina 

totala tillgångar (exklusive kontanter) i kinesiska 

A-aktier via Stock Connect. 

Delfonden kommer att exponeras för andra 

valutor än basvalutan genom investeringar 

och/eller kontantinnehav. 

Delfonden får placera i derivat för att uppnå en 

effektiv fondförvaltning eller med målet att minska 

risken och/eller för att generera ytterligare intäkter 

eller kapital. Ett derivat är ett finansiellt instrument 

som härleder sitt värde från en underliggande 

tillgång. Det är varken kostnads- eller riskfritt att 

använda derivat. 

Delfonden kan delta i värdepapperslåneprogram. 

Uttag ur delfonden kan vanligtvis ske dagligen. 

Delfonden jämför sin utveckling mot 
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jämförelseindexet MSCI Emerging Markets Index 

– Net Return Index, men kan fritt välja i vilka 

värdepapper den ska investera. 

Denna andelsklass lämnar ingen utdelning. 

Intäkter från investeringar återinvesteras. 

Delfonden är noterad i USD.  

Fondspararprofil 

Delfonden kan vara olämplig för investerare 
som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. 

Fondspararprofil 

Delfonden kan vara olämplig för investerare 
som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. 

Risker 

Risk/avkastningsindikatorn mäter risken för 
kurssvängningar i delfonden baserat på de 
senaste fem årens volatilitet och placerar 
delfonden i kategori 6. Detta innebär att köpet 
av andelar i delfonden är förenat med hög risk 
för sådana svängningar. 

Risker 

Risk/avkastningsindikatorn mäter risken för 
kurssvängningar i delfonden baserat på de 
senaste fem årens volatilitet och placerar 
delfonden i kategori 6. Detta innebär att köpet 
av andelar i delfonden är förenat med hög risk 
för sådana svängningar. 

Specifika risker 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta för 
UCITS-fonden men återges inte tillräckligt av 
samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare 
förlust: 

– motpartsrisk 

– derivatrisk 

– händelserisk 

– likviditetsrisk 

 

Specifika risker 

Följande risker är i väsentlig grad relevanta för 
UCITS-fonden men återges inte tillräckligt av 
samlingsindikatorn och kan orsaka ytterligare 
förlust: 

– motpartsrisk 

– derivatrisk 

– händelserisk 

– likviditetsrisk 

– Risk förknippad med Kina: Investeringar i 
Fastlandskina kan innebära en högre risk för 
ekonomisk förlust, inte minst på grund av vissa 
därtill relaterade operativa och 
regleringsmässiga risker, jämfört med länder 
som vanligen bedöms vara mer utvecklade.  

 

Basvaluta 

EUR 

 

Basvaluta 

USD 
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Avgifter som tas ur delfonden 

Delfonden står för följande avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Den förvaltningsavgift som delfonden 
betalar till förvaltningsbolaget är 
1,95 procent per år för P- och E-andelar. 

2.  Resultatbaserad ersättning 

– 

3. Förvaringsavgift 

Den högsta årliga avgift som betalas till 
förvaringsinstitutet kommer inte att 
överstiga 0,20 procent av delfondens 
andelsvärde, plus eventuell moms. Utöver 
förvaringsavgiften kan förvaringsinstitutet 
eller andra banker/finansinstitut få 
ersättning för rimliga kostnader för 
förvaringen av Nordea 1, SICAV:s 
tillgångar. 

4. Administrationsavgift 

Delfonden ska betala en 
administrationsavgift på högst 
0,40 procent per år, plus eventuell moms, 
till administrationsombudet. 

5. Årliga avgifter  
 

BI-EUR 1,81 % 

BP-SEK 2,39 % 

BP-NOK 2,39 % 

BP-EUR 2,39 % 

E-EUR 3,14 % 

E-PLN 3,14 % 

Avgifter som tas ur delfonden 

Delfonden står för följande avgifter: 

1. Förvaltningsavgift 

Den förvaltningsavgift som delfonden 
betalar till förvaltningsbolaget är 
1,50 procent per år för P- och E-andelar. 

2.  Resultatbaserad ersättning 

– 

3. Förvaringsavgift 

Den högsta årliga avgift som betalas till 
förvaringsinstitutet kommer inte att 
överstiga 0,125 procent av delfondens 
andelsvärde, plus eventuell moms. Utöver 
förvaringsavgiften kan förvaringsinstitutet 
eller andra banker/finansinstitut få 
ersättning för rimliga kostnader för 
förvaringen av tillgångarna tillhörande 
Nordea 1, SICAV. 

4. Administrationsavgift 

Delfonden ska betala en 
administrationsavgift på högst 
0,40 procent per år, plus eventuell moms, 
till administrationsombudet. 

5. Årliga avgifter  
 

BI-EUR 1,21 % 

BP-SEK 1,82 % 

BP-NOK 1,82 % 

BP-EUR 1,82 % 

E-EUR 2,55 % 

E-PLN 2,55 % 

 
 
 


