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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE 
I NORDEA INTERNATIONAL FUND 

 
 
 

Andelsägarna ("andelsägarna") i Nordea International Fund ("fonden") informeras härmed om att ett nytt 
prospekt ("prospektet") träder i kraft den 5 juli 2019 i syfte att bland annat införa följande ändringar:  

 
 

I. Ändringar i prospektet som gäller andelsägare i alla delfonder  
 

• Det uppdaterade prospektet kommer att spegla regleringsmässiga uppdateringar, förtydliganden, 
mindre formateringsändringar och andra redigeringar. 
 

• Som en följd av nya regleringsmässiga krav har följande definitioner lagts till: 
"Benchmarkförordning", "Allmän dataskyddsförordning (GDPR)", "MiFID II", "Personuppgifter" 
och "Jämförelseindex". 
Information om GDPR och den nya benchmarkförordningen har inkluderats. 
Stycket om "US Persons" har ersatts med ett nytt stycke med rubriken "Placeringsbegräsningar 
för US Persons". Definitionen av "Institutionell investerare" har förtydligats. 
 

• Följande definitioner har ändrats: 
Definitionen av "bankdag" har ändrats för att tydliggöra att långfredagen inte är en bankdag.  
Prospektet innehåller en ny definition av "värderingsdag". 
 

• Det uppdaterade prospektet speglar sammanslagningen mellan Nordea Bank AB (publ) (Nordea 
Sweden) och Nordea Bank Abp (Nordea Finland) från och med den 1 oktober 2018. 
 

• Informationen om sammansättningen av styrelsen och verksamhetscheferna i Nordea Investment 
Funds S.A. har uppdaterats. 

 

• Handel med andelar 
Ett förtydligande har gjorts om att avräkningsdag för uttag och byten i princip är den andra 
bankdagen efter den värderingsdag då ordern godkändes (men ska inte överstiga 8 (åtta) 
bankdagar). Styrelsen eller dess representanter kan dock i exceptionella fall besluta att skjuta upp 
avräkningsdagen till nästa praktiskt möjliga bankdag, till exempel om delfondens likviditet inte är 
tillräcklig för att genomföra en viss betalning. 

 

• Det har införts definitioner av "Soft closure" och "Hard closure". 
 

• Därtill har avsnittet om tvångsåterköp av andelar ändrats så att det tydligare framgår i vilka fall 
förvaltningsbolagets styrelse kan begränsa eller förhindra en fysisk eller juridisk persons ägande av 
andelar i fonden om det är i fondens intresse. 

 

• Avsnittet om etisk granskning har tagits bort. I avsnittet "Socialt ansvarsfulla investeringar" i 
prospektet framgår det nu tydligt vilken hänsyn fonden tar till miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning och att den följer principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI), vilket innebär att 
aspekter om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning är väl integrerade i fondens 
investeringsverksamhet. Den nuvarande urvalspolicyn har dock inte ändrats. 
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• Möjlighet att skjuta upp beräkningen av andelsvärde samt insättning, uttag och byte av 
andelar 
I det uppdaterade prospektet förtydligas det att förvaltningsbolaget tillfälligt kan skjuta upp 
fastställandet av delfondernas andelsvärde. Vidare anges det att förvaltningsbolaget kan skjuta upp 
möjligheten att göra insättningar och uttag i en eller flera delfonder samt att byta andelar i en delfond 
till andelar i en annan delfond. Detta gäller "alla bankdagar som den aktuella andelen av delfondens 
tillgångar är mindre än den betydande andelen tillgångar enligt styrelsens definition, på grund av en 
hel eller delvis stängning eller andra begränsningar eller uppskov på en relevant marknad". 

 

II. Ändringar som gäller andelsägare i Nordea International Fund – Asian 
Sub-Fund 

 

• Namnet på ett av jämförelseindexen ändras från Merrill Lynch EMU Corporate Bond till ICE BofAML 
EMU Corporate Index. 

• Ett förtydligande införs om att bryttiden för inkommande order är före kl. 06.00 CET alla bankdagar. 
 

III. Ändringar som gäller andelsägare i Nordea International Fund – Sekura 
Sub-Fund 

 

• Informationen i delfondens mål och placeringsinriktning om att delfondens mål är att skapa en jämn 
tillväxt som överstiger jämförelseindexet kan innebära att delfonden är en penningmarknadsfond i 
den betydelse som avses i EU:s förordning (EU) 2017/1131 (förordningen om 
penningmarknadsfonder). För att undvika missförstånd har följande tillägg gjorts: 

- Delfonden byter namn till Nordea International Fund – Nordea Obligationsfond korta 
placeringar. 

- Ett förtydligande görs om att delfondens mål är att uppnå en långsiktig värdetillväxt för 
andelsägarna. 

- Delfonden är en vanlig obligationsfond som i väsentlig grad kan investera i enskilda 
räntepapper med en löptid på över 2 år.  

- Vidare förtydligas det att den högsta genomsnittliga modifierade durationen för delfondens 
totala innehav är 1 år.  

- Under normala marknadsförhållanden är delfondens genomsnittliga löptid mer än 1 år. 

• Följande ändringar har också gjorts: 
- Jämförelseindexet tas bort.  
- Delfonden lämpar sig för investerare som vill balansera risken i sin portfölj med en bred 
obligationsfond. 
- Ett förtydligande införs om att bryttiden för inkommande order är före kl. 15.30 CET alla 
bankdagar. 
- Delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år. 

 

IV. Ändringar som gäller andelsägare i Nordea International Fund – 
Likviditetsinvestfond Sub-Fund 

 

• Hänvisningen till ”likviditet” i delfondens namn anger att det är en penningmarknadsfond i den 
betydelse som avses i EU:s förordning (EU) 2017/1131 (förordningen om penningmarknadsfonder) 
där likviditet kan användas som kontantreserv. För att undvika missförstånd har följande tillägg 
gjorts: 

- Delfonden byter namn till Nordea International Fund – Nordea Obligationsfond korta placeringar 

II. 

- Delfondernas mål och placeringsinriktning ändras för att förtydliga att delfondens mål är att 

uppnå långsiktig värdetillväxt för andelsägarna.  

http://www.nordea.lu/
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- Delfonden är en vanlig obligationsfond som i väsentlig grad kan investera i enskilda 

räntepapper med en löptid på över 2 år. 

- Vidare förtydligas det att den högsta genomsnittliga modifierade durationen för delfondens 

totala innehav är 1 år.  

- Under normala marknadsförhållanden är delfondens genomsnittliga löptid mer än 1 år. 

• Följande ändringar har också gjorts: 
- Ett förtydligande införs om att bryttiden för inkommande order är före kl. 15.30 CET alla 
bankdagar. 
- Delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år. 
 

V. Ändringar som gäller andelsägare i Nordea International Fund – FRN 
Sub-Fund 

 
• Informationen i delfondens mål och placeringsinriktning om att delfondens mål är att ge en 

avkastning som överstiger genomsnittet på svenska penningmarknader kan innebära att delfonden 
är en penningmarknadsfond i den betydelse som avses i EU:s förordning (EU) 2017/1131 
(förordningen om penningmarknadsfonder). För att undvika missförstånd har följande tillägg gjorts: 

-  Delfondernas mål och placeringsinriktning ändras för att förtydliga att delfondens mål är att 

uppnå långsiktig värdetillväxt för andelsägarna. 

-  Delfonden är en vanlig obligationsfond som i väsentlig grad kan investera i räntepapper 

med en löptid på över 2 år.  

-  Den genomsnittliga durationen för delfondens totala innehav får inte överstiga 2 år.  

-  Under normala marknadsförhållanden är delfondens genomsnittliga löptid mer än 1 år. 

• Följande ändringar har också gjorts: 

- Värdet på delfondens innehav kan svänga kraftigt och andelsvärdet kan sjunka under 

köpkursen. 

- Jämförelseindexet tas bort.  
- Delfonden lämpar sig för investerare som vill balansera risken i sin portfölj med en bred 
obligationsfond. 
- Ett förtydligande införs om att bryttiden för inkommande order är före kl. 15.30 CET alla 
bankdagar. 
- Delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. 

 

VI. Ändringar som gäller andelsägare i Nordea International Fund – 
Obligationsinvest Sub-Fund 

 
Delfonden lämpar sig för investerare som vill balansera risken i sin portfölj med en bred obligationsfond. 

 

• - Ett förtydligande införs om att bryttiden för inkommande order är före kl. 15.30 CET alla bankdagar. 

 
Andelsägare som inte godkänner ändringarna enligt ovan kan kostnadsfritt lösa in sina andelar, med 
undantag för lokala transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som 
är oberoende av förvaltningsbolaget. Sådan uttagsorder måste lämnas i enlighet med villkoren i prospektet 
och inkomma senast den 4 juli 2019 före den bryttid som anges i prospektet.  
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Det senaste prospektet daterat juli 2019 kan erhållas kostnadsfritt från Nordea Investment Funds S.A. på 
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg eller på webbplatsen www.nordea.lu 
så snart tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella versionen. I vissa fall kan det 
även erhållas via Nordeas lokala webbplatser.  
Motsvarande ändringar kommer även att göras i fondens förvaltningsbestämmelser, som också finns 
tillgängliga på samma adress. Dessa handlingar kan även erhållas kostnadsfritt från sätet för Nordea Funds 
AB, Mäster Samuelsgatan 21, M541, 105 71 Stockholm, Sverige. 
 
Fetstilta termer i det här meddelandet ska ha samma innebörd som i prospektet om inte sammanhanget 
fordrar något annat.  
 
Om du har frågor om ovanstående ändringar rekommenderas du kontakta din finansiella rådgivare eller 
kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50 – 1. 
 
Luxemburg, den 4 juni 2019  
Styrelsen för Nordea Investment Funds S.A. 
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