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VARSEL OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I 

 

 

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund 

Og 

Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund 

  

 

____________________________________________ 

 

Vi skriver for å informere deg om at styret i Nordea 1, SICAV (“Styret”) har vedtatt å fusjonere 

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund (det “Fusjonerende fondet”) med Nordea 1 – 

Emerging Stars Equity Fund (det “Mottakende fondet”) (“Fusjonen’’).  

Sammen henvises det til det fusjonerende fondet og det mottakende fondet som "Fondene", mens 

det henvises til Nordea 1, SICAV som “Selskapet“.  

Fusjonen trer i kraft 4. juni 2020 (“ikrafttredelsesdatoen”).  

På ikrafttredelsesdatoen vil alle eiendelene og gjelden til det fusjonerende fondet bli overført til 

det mottakende fondet. Det fusjonerende fondet vil slutte å eksistere som en følge av fusjonen og 

vil dermed bli oppløst på ikrafttredelsesdatoen uten å gjennomgå avvikling. 

Andelseiere som er enig i endringene som foreslås i dette varselet, behøver ikke å gjøre noe. 

Andelseiere som ikke er enige i fusjonen, har rett til å be om innløsning eller bytte av deres andeler 

gebyrfritt fra datoen for dette varselet til kl. 15.30 CET, 26. mai 2020, som beskrevet i større detalj 

nedenfor i avsnitt 5.  

Dette varselet beskriver konsekvensene av fusjonen og må leses nøye. Fusjonen kan påvirke din 

skattesituasjon. Andelseiere i fondene anbefales å rådføre seg med sine profesjonelle rådgivere 

mht. den juridiske, finansielle og skattemessige betydningen av fusjonen i henhold til lovene i 

landene de er statsborger av, bor i, har hjemstavnsrett i eller er registrert som selskap i.  
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1. Årsaker til fusjonen  

1.1. Det fusjonerende fondet lykkes dårligere med å skaffe kapital enn forventet. Mens kapital 

under forvaltning i det mottakende fondet er betydelig høyere enn i det fusjonerende fondet, 

bør fusjonen gi fordeler i form av større fondstørrelse med forventning om at dette bør 

tiltrekke investorer på lang sikt.  

1.2. Ved å fusjonere det fusjonerende fondet inn i det mottakende fondet, vil andelseierne i det 
fusjonerende fondet få tilgang til investeringer i aktiva med spesielt fokus på selskapenes 
evne til å overholde internasjonale standarder for miljø, samfunnsansvar og eierstyring 
("ESG-investeringer").  

2. Forventet effekt på andelseierne i det fusjonerende fondet  

2.1. Gjennom fusjonen vil alle eiendeler og gjeld i det fusjonerende fondet bli overført til det 

mottakende fondet, og på ikrafttredelsesdatoen vil det fusjonerende fondet slutte å eksistere 

uten å gå gjennom en avvikling.  

2.2. Fusjonen vil være bindende for alle andelseiere som ikke har benyttet seg av retten til å be om 

innløsning eller bytte av andeler, gebyrfritt, i henhold til vilkårene og innenfor tidsrammen 

som står i avsnitt 5. På ikrafttredelsesdatoen blir andelseiere i det fusjonerende fondet som 

ikke har benyttet seg av retten til å innløse eller bytte andeler kostnadsfritt, andelseiere i det 

mottakende fondet og mottar dermed andeler i den tilsvarende andelsklassen i det 

mottakende fondet med de løpende gebyrene som er oppført nedenfor. 

Fusjonerende fond Mottakende fond 

Andelsklasse ISIN 
Løpende 
gebyrer 

Andelsklasse ISIN 
Løpende 
gebyrer 

EMFEF - BP - USD LU0772938923 1,89% ESEF - BP - USD LU0602539602 1,84% 

EMFEF - BP - EUR LU0772938410 1,89% ESEF - BP - EUR LU0602539867 1,84% 

EMFEF - BP - NOK LU0772938683 1,89% ESEF - BP - NOK LU0602540014 1,84% 

EMFEF - BP - SEK LU0772938840 1,89% ESEF - BP - SEK LU0602540527 1,84% 

EMFEF - E - USD LU0772939228 2,65% ESEF - E - USD LU0705251279 2,60% 

EMFEF - E - EUR LU0772939061 2,65% ESEF - E - EUR LU0602538620 2,60% 

EMFEF - E - PLN LU0772939145 2,65% ESEF - E - PLN LU2023383131 2,60% 

EMFEF - BI - USD LU0772938253 1,12% ESEF - BI - USD LU0602539354 0,95% 

EMFEF - BI - EUR LU0772937792 1,12% ESEF - BI - EUR LU0602539271 0,95% 

EMFEF - BI - DKK LU0772937529 1,12% ESEF - BI - DKK LU2123292661 0,95%  

 

2.3. I samsvar med avsnitt 6 vil ikke nødvendigvis netto andelsverdi per andel i det fusjonerende 

fondet og netto andelsverdi per andel i det mottakende fondet være den samme. Det 

innebærer at selv om den samlede verdien av beholdningen forblir den samme, kan 

andelseierne i det fusjonerende fondet motta et ulikt antall nye andeler i det mottakende 

fondet enn antallet andeler de eide i det fusjonerende fondet.   

http://www.nordea.lu/
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2.4. Se avsnitt 4.1 for detaljer om eventuell effekt på det fusjonerende fondets portefølje.   

2.5. De viktigste likhetene og forskjellene mellom det fusjonerende fondet og det mottakende 

fondet står i Vedlegg I til dette varselet. Spesielt er det en stor grad av likhet mellom fondene 

når det blant annet gjelder risiko- og avkastningsindikatoren (“SRRI”) som er 6, forvalteren, 

referanseindeksen for sammenligning av avkastningen og basisvalutaen. Den viktigste 

forskjellen består av det mottakende fondets fokus på ESG-investeringer.  

2.6. Fremgangsmåtene som gjelder saker som handel, tegning, innløsning, bytting og overføring 

av andeler samt metoden for beregning av netto andelsverdi, er de samme i det fusjonerende 

og det mottakende fondet.  

3. Forventet effekt på andelseierne i det mottakende fondet 

3.1. Ved gjennomføring av fusjonen vil andelseierne i det mottakende fondet fortsette å eie de 

samme andelene som før, og det blir ingen endring i rettighetene knyttet til slike andeler. 

Fusjonen vil ikke påvirke gebyrstrukturen i det mottakende fondet og vil ikke føre til endringer 

i hverken selskapsvedtektene eller prospektet til selskapet, eller i dokumentene med 

nøkkelinformasjon for investorer (“KIID") til det mottakende fondet.  

3.2. Ved implementering av fusjonen vil den samlede netto andelsverdien til det mottakende 

fondet øke som følge av overføringen av det fusjonerende fondets eiendeler og gjeld.  

3.3. Se avsnitt 4.2 for detaljer om effekten på det mottakende fondets portefølje.  

4. Forventet effekt på porteføljen 

4.1. Noen av aktivaene som skal overføres fra det fusjonerende fondet til det mottakende fondet, 

er allerede i samsvar med investeringspolitikken til det mottakende fondet. Et par dager før 

ikrafttredelsesdatoen vil poster som ikke er i samsvar med investeringspolitikken til det 

mottakende fondet, bli solgt og overført til det mottakende fondet som kontanter på 

ikrafttredelsesdatoen. Dette kan påvirke porteføljen og avkastningen til det fusjonerende 

fondet. 

4.2. Kontantene som forventes å bli overført fra det fusjonerende fondet til det mottakende 

fondet, skal investeres i samsvar med det mottakende fondets investeringspolitikk. Det 

forventes ikke at det vil finne sted noen rebalansering av det mottakende fondet, hverken før 

eller etter ikrafttredelsesdatoen.  

5. Suspensjon av transaksjoner 

5.1. Andeler i det fusjonerende fondet kan tegnes inntil 26. mai 2020, før kl. 15.30 CET. Fra kl. 15.30 

CET, 26. mai 2020, vil muligheten til å tegne andeler i det fusjonerende fondet bli suspendert.  

5.2. Andelseierne i det mottakende fondet vil ikke bli påvirket av suspensjonen av tegninger i det 

fusjonerende fondet.  

5.3. Andeler i begge fond kan innløses eller byttes til andeler i samme eller en annen andelsklasse 

i et annet av selskapets fond, som ikke er involvert i fusjonen, gebyrfritt, fra datoen for dette 
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varselet før kl. 15.30 CET den 26. mai 2020. På eller etter kl. 15.30 CET, 26. mai 2020 vil 

muligheten til å innløse eller bytte andeler gebyrfritt bli suspendert.  

5.4. Retten til å løse inn og bytte andeler gebyrfritt, for andelseiere i begge fond, kan bli begrenset 

av transaksjonsgebyrer som belastes av lokale mellomledd, som er uavhengige av selskapet og 

forvaltningsselskapet (“Forvaltningsselskapet”).  

6. Verdivurdering og bytteforhold 

6.1. 3. juni 2020 vil forvaltningsselskapet beregne netto andelsverdien for hver andelsklasse og 

fastslå bytteforholdet.  

6.2. For beregning av bytteforholdet vil reglene for beregningen av netto andelsverdi, som står i 

vedtektene og selskapets prospekt, gjelde for å fastslå verdien av fondenes eiendeler og gjeld.  

6.3. Antallet nye andeler i det mottakende fondet som skal utstedes til hver andelseier, vil bli 

beregnet ved hjelp av bytteforholdet beregnet på grunnlag av netto andelsverdi for andelene 

i fondene. Andelene i det fusjonerende fondet vil så bli kansellert. 

6.4. Bytteforholdet beregnes som følger:  

• Netto andelsverdien per andel i den aktuelle andelsklassen i det fusjonerende fondet 

divideres med netto andelsverdien per andel i den aktuelle andelsklassen i det 

mottakende fondet. 

• Relevant netto andelsverdi per andel i det fusjonerende fondet og netto andelsverdi per 

andel i det mottakende fondet vil være dem som fastsettes på virkedagen før 

ikrafttredelsesdatoen. 

6.5. Utstedelsen av nye andeler i det mottakende fondet i bytte for andeler i det fusjonerende 

fondet vil ikke bli gjenstand for gebyr.  

6.6. Eventuelle opptjente inntekter i det fusjonerende fondet vil bli inkludert i den endelige netto 

andelsverdien til det fusjonerende fondet og tatt hensyn til i netto andelsverdien til de aktuelle 

andelsklassene i det mottakende fondet etter ikrafttredelsesdatoen.  

6.7. Ingen kontantbetalinger skal foretas til andelseierne i bytte for andelene.  

7. Andre tilgjengelige dokumenter 

7.1. Andelseiere i det fusjonerende fondet anbefales å lese grundig gjennom de aktuelle KIID-

arkene for det mottakende fondet og det aktuelle prospektet før de tar beslutninger angående 

fusjonen. KIID-arkene og prospektet er tilgjengelig kostnadsfritt på nordea.lu og fra selskapets 

forretningskontor på anmodning.  

7.2. En kopi av rapporten fra revisoren som validerer kriteriene som er benyttet for verdivurdering 

av eiendelene og, som tilfellet måtte være, gjelden og beregningsmetoden for bytteforholdet 

og bytteforholdet, er tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets forretningskontor på anmodning.  
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8. Kostnader ved fusjonen  

Forvaltningsselskapet vil bære kostnadene forbundet med juridisk bistand og administrative 

kostnader samt kostnader forbundet med klargjøringen og fullføringen av fusjonen   

9.  Skatt  

Andelseierne i det fusjonerende fondet og i det mottakende fondet bes om å rådføre seg med egne 

skatterådgivere med hensyn til den skattemessige betydningen av den påtenkte fusjonen. 

10.  Ytterligere informasjon 

Andelseiere som har spørsmål relatert til det som står ovenfor, bør kontakte sin finansielle rådgiver 

eller Client Relationship Services hos forvaltningsselskapet gjennom: +352 27 86 51 00.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Etter styrevedtak  

24. april 2020  

http://www.nordea.lu/
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Vedlegg I 

Viktige elementer ved det fusjonerende fondet og det mottakende fondet 

Det fusjonerende fondet Det mottakende fondet 

Mål  
Det fusjonerende fondets mål er å gi andelseierne 
investeringsvekst på lang sikt.     
                                                            

Mål  
Det mottakende fondets mål er å gi andelseierne 
investeringsvekst på lang sikt. 

Investeringspolitikk 
Det fusjonerende fondet investerer hovedsakelig i 
aksjer i selskaper i fremvoksende markeder. 
Spesifikt investerer det fusjonerende fondet 75% av 
sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer 
utstedt av selskaper som er hjemmehørende, eller har 
det meste av sin virksomhet, i fremvoksende 
markeder.  
Det fusjonerende fondet kan investere i, eller 
eksponeres for, følgende instrumenter opptil den 
angitte prosentandelen av sum eiendeler:  
- Kina A-aksjer: 25% 
Det fusjonerende fondet vil bli eksponert (gjennom 
investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn 
basisvalutaen.  

Investeringspolitikk  
Det mottakende fondet investerer hovedsakelig i aksjer 
i selskaper i fremvoksende markeder.  
Spesifikt investerer det mottakende fondet 75% av sum 
eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt 
av selskaper som er hjemmehørende, eller har det 
meste av sin virksomhet, i fremvoksende markeder.  
Det mottakende fondet kan investere i, eller eksponeres 
for, følgende instrumenter opptil den angitte 
prosentandelen av sum netto eiendeler: 
- Kina A-aksjer: 25% 
Det mottakende fondet vil bli eksponert (gjennom 
investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn 
basisvalutaen.  

Strategi 
I den aktive forvaltningen av det fusjonerende 
fondets portefølje velger forvaltningsteamet 
selskaper som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter 
og investeringsegenskaper. 

Strategi 
I den aktive forvaltningen av det mottakende fondets 
portefølje velger investeringsteamet selskaper med 
spesielt fokus på deres evne til å etterleve 
internasjonale standarder for miljø, samfunnsansvar og 
eierstyring, og som tilbyr førsteklasses vekstutsikter og 
investeringsegenskaper. 
  

Referanseindeks  
MSCI Emerging Markets Net Return Index. Kun for 
sammenligning av avkastningen.  

Referanseindeks  
MSCI Emerging Markets Net Return Index. Kun for 
sammenligning av avkastningen. 

Derivater og teknikker 
Det fusjonerende fondet kan bruke derivater for 
sikring (redusere risikoer), effektiv 
porteføljeforvaltning og til å skaffe seg 
investeringsgevinster.   

Derivater og teknikker 
Det mottakende fondet kan bruke derivater for sikring 
(redusere risikoer), effektiv porteføljeforvaltning og til å 
skaffe seg investeringsgevinster.   

http://www.nordea.lu/
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Egnethet  
Det fusjonerende fondet egner seg for alle typer 
investorer gjennom alle distribusjonskanaler.  
 
Investorprofil  
Investorer som forstår det fusjonerende fondets 
risikoer og som planlegger å investere i minst 5 år.  
Det fusjonerende fondet kan appellere til investorer 
som:  
- er på utkikk etter investeringsvekst 
- er interessert i eksponering mot fremvoksende 
aksjemarkeder 

Egnethet  
Det mottakende fondet egner seg for alle typer 
investorer gjennom alle distribusjonskanaler.  
 
Investorprofil  
Investorer som forstår det mottakende fondets risikoer 
og som planlegger å investere i minst 5 år.  
Det mottakende fondet kan appellere til investorer som: 
- er på utkikk etter investeringsvekst med en ansvarlig 
tilnærming til investeringer 
- er interessert i eksponering mot fremvoksende 
aksjemarkeder 

Risikovurderinger 
Les avsnittet "Risikobeskrivelser" i prospektet nøye 
før du investerer i det fusjonerende fondet. Vær 
spesielt oppmerksom på følgende:  

• Landrisiko – Kina 

• Valuta 

• Innskuddsbevis 

• Derivater 

• Fremvoksende markeder og vekstmarkeder 

• Aksjer  

• Behandling av verdipapirer 

• Beskatning 

Risikovurderinger 
Les avsnittet "Risikobeskrivelser" i prospektet nøye før 
du investerer i det mottakende fondet, med spesiell 
oppmerksomhet på følgende:  

• Landrisiko – Kina 

• Valuta 

• Innskuddsbevis 

• Derivater 

• Fremvoksende markeder og vekstmarkeder 

• Aksjer  

• Behandling av verdipapirer 

• Beskatning 

SRRI: 6 SRRI: 6 

Beregningsmetode for global eksponering: 
Engasjement 

Beregningsmetode for global eksponering: 
Engasjement 

Forvalter: Nordea Investment Management AB Forvalter: Nordea Investment Management AB 

Basisvaluta: USD Basisvaluta: USD 

Gebyrer som belastes det fusjonerende fondet Gebyrer som belastes det mottakende fondet 
  
Forvaltningshonorar  
Forvaltningshonoraret som betales av det 
fusjonerende fondets aktiva til forvaltningsselskapet, 
er 1,50% p.a. for P- og E-andeler, 0,95% for C-andeler 
og 0,85% for I-andeler.  

Forvaltningshonorar 
Forvaltningshonoraret som betales av det mottakende 
fondets aktiva til forvaltningsselskapet, er 1,50% p.a. for 
P- og E-andeler, 0,85% for C-andeler og 0,75% for I-
andeler.  

Prestasjonshonorar 
Ingen 

Prestasjonshonorar 
Ingen 

http://www.nordea.lu/
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Depotgebyr 

Det maksimale årlige gebyret som skal betales til 
depotmottakeren, skal ikke overstige 0,125% av det 
fusjonerende fondets netto andelsverdi, pluss 
eventuell MVA hvis aktuelt. Rimelige kostnader som 
pådras av depotmottakeren eller andre banker og 
finansinstitusjoner som betros trygg oppbevaring av 
eiendelene til Nordea 1, SICAV, kommer i tillegg til 
depotgebyret. 

 

Depotgebyr 

Det maksimale årlige gebyret som skal betales til 
depotmottakeren, skal ikke overstige 0,125% av det 
mottakende fondets netto andelsverdi, pluss eventuell 
MVA hvis aktuelt. Rimelige kostnader som pådras av 
depotmottakeren eller andre banker og 
finansinstitusjoner som betros trygg oppbevaring av 
eiendelene til Nordea 1, SICAV, kommer i tillegg til 
depotgebyret.  

Administrasjonsgebyr 

Det fusjonerende fondet skal betale et 
administrasjonsgebyr på opptil 0,40% p.a., pluss 
eventuell MVA hvis aktuelt, til 
administrasjonsagenten.      
 
Distribusjonsgebyr 
Dette gebyret betales til forvaltningsselskapet og 
sendes i prinsippet videre til den lokale distributøren 
eller mellommannen. Gebyret belastes kun E-andeler 
og er 0,75% per år.  

Administrasjonsgebyr                                                                                                           

Det mottakende fondet skal betale et 
administrasjonsgebyr på opptil 0,40% p.a., pluss 
eventuell MVA hvis aktuelt, til administrasjonsagenten. 
                                                                                      
Distribusjonsgebyr 
Dette gebyret betales til forvaltningsselskapet og sendes 
i prinsippet videre til den lokale distributøren eller 
mellommannen. Gebyret belastes kun E-andeler og er 
0,75% per år. 

Start- og sluttgebyrer  
Startgebyrer: Ingen  
Sluttgebyrer: Ingen 

Start- og sluttgebyrer  
Startgebyrer: Ingen  
Sluttgebyrer: Ingen 

Løpende gebyrer Løpende gebyrer 

Andelsklasse ISIN 
Løpende 
gebyrer 

Andelsklasse ISIN Løpende gebyrer 

EMFEF - BP - USD LU0772938923 1,89% ESEF - BP - USD LU0602539602 1,84% 

EMFEF - BP - EUR LU0772938410 1,89% ESEF - BP - EUR LU0602539867 1,84% 

EMFEF - BP - NOK LU0772938683 1,89% ESEF - BP - NOK LU0602540014 1,84% 

EMFEF - BP - SEK LU0772938840 1,89% ESEF - BP - SEK LU0602540527 1,84% 

EMFEF - E - USD LU0772939228 2,65% ESEF - E - USD LU0705251279 2,60% 

EMFEF - E - EUR LU0772939061 2,65% ESEF - E - EUR LU0602538620 2,60% 
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EMFEF - E - PLN LU0772939145 2,65% ESEF - E - PLN LU2023383131 2,60% 

EMFEF - BI - USD LU0772938253 1,12% ESEF - BI - USD LU0602539354 0,95% 

EMFEF - BI - EUR LU0772937792 1,12% ESEF - BI - EUR LU0602539271 0,95% 

EMFEF - BI - DKK LU0772937529 1,12% ESEF - BI - DKK LU2123292661 0,95% 
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