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MELDING TIL ANDELSEIERNE 
 

 
Andelseierne i Nordea 2, SICAV (“Selskapet”) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet 
(“Prospektet”) vil tre i kraft den 25. juli 2017, med mindre det senere blir fastsatt en annen dato for 
individuelle endringer. Hensikten med dette er blant annet å innlemme de endringene som det gis et 
sammendrag av nedenfor i prospektet. 
 
Som medelt i varselet til andelseierne datert 1. mai 2017, delegerer Nordea Investment Funds S.A., fondets 
forvaltningsselskap, med virkning fra 1. mai 2017 ikke lenger administrasjonsagentfunksjoner til Nordea 
Bank S.A. Som følge av dette utføres disse funksjonene av forvaltningsselskapet. Denne endringen vil ikke 
medføre noen avbrudd i ytelsen av tjenestene, og det vil ikke bli noen økning i de relaterte gebyrene. 
Prospektet er blitt endret i samsvar med dette. 
 

Endringer som er relevante for alle andelseiere 

 

 Generell justering og formatering med hensyn til definerte uttrykk, samt bruken av slike uttrykk. 
 

 Det er gjort klarere at hvert underfonds fulle navn har prefikset “Nordea 2 – “. 
 

 Følgende endringer av navnene til underfond har funnet sted: 
- “Global Emerging Markets Equity Fund” har skiftet navn til “Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced 

Equity Fund” 
- “Global Large Cap Equity Fund” har skiftet navn til “Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund” 
- “Global Small Cap Equity Fund” har skiftet navn til “Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund” 
- “Swedish Equity Fund” har skiftet navn til “Nordea 2 - Swedish Enhanced Equity Fund” 
 

 Tilleggene for alle underfondene er av tilpasningshensyn blitt reorganisert og endret. Disse endringene 
omfatter: (i) overskriften for delen “Investeringsmål” er endret til “Mål og investeringspolitikk”, og (ii) 
overskriften for delen “Godkjente aktiva og investeringspolitikk” er endret til “Godkjente aktiva”. 
 

 Kapittel 2 "Begreper og definisjoner som brukes i dette prospektet": 
- Global Diversified Equities-konseptet og International Focus Equities-konseptet er ikke lenger 

relevante, og er fjernet; 
- Aspekter vedrørende Shenzhen-Hong Kong Stock Connect er tilføyd. 
 

 Kapittel 3. “Innledning”: Viktig informasjon for investorer som bor i USA er lagt til, og definisjonen “US-
person” er gjort klarere. 
 

 Kapittel 5 "Andelskapital" 
- Det er gjort klarere at brøkdelsandeler utstedes med tre desimaler i stedet for opptil fire desimaler; 
- Det er gjort klarere at utbytte på “M”-andeler kun utbetales i kontanter. 
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 Kapittel 6. "Andelshandel" 
- Det er gjort klarere at tegninger, innløsninger og konverteringer kun skal tillates i samme valuta som 

valutaen for andelsklassen; 
- Bestemmelser vedrørende valutafridager er lagt til med hensyn til tegning, innløsning og 

konvertering; 
- Del 6.3 “Konvertering av andeler” er gjort klarere med hensyn til at konverteringer ikke er tillatt fra 

eller til underfond som i øyeblikket ikke er åpne for tegning; 
- I del 6.4 “Flere opplysninger om handel i andeler” er punktet “Restriksjoner på tegninger og 

konverteringer” omformulert for å spesifisere at underfond og andelsklasser kan bli stengt for 
tegning og konvertering uten varsel til andelseierne. 

 

 Kapittel 8 “Investeringsrestriksjoner”: I henhold til forskrift (EU) 2015/2365 om åpenhet om 
finansieringstransaksjoner for verdipapirer og gjenbruk, er kapittel 8 oppdatert med hensyn til 
verdipapirutlån, gjenkjøpstransaksjoner og kjøps-/tilbakesalgstransaksjoner og 
totalavkastningsswapper. 
 

 Kapittel 9 "Spesielle risikovurderinger" 
- Det er foretatt endringer når det gjelder Kina A-aksjer, og spesielt delene “Reell eiendomsrett” og 

“Misligholdsrisiko” er endret, og delene som angår “Suspensjonsrisiko”, “Operasjonell risiko”, 
“Kvalifisering av aksjer”, “Krav som må innfris før handel og spesielle, adskilte kontoer”, “Risiko 
forbundet med listen for små og mellomstore virksomheter og/eller ChiNext-markedet”, “Større 
svingninger i aksjekurser”, “Overvurderingsrisiko”, “Regelforskjeller”, “Avnoteringsrisiko” er lagt til; 

- Delen “Risikoer forbundet med valutasikrede andelsklasser” er omformulert ved å erstatte “Samtidig 
som sikringsstrategien kan beskytte investorer i den aktuelle valutasikrede andelsklassen mot en 
reduksjon av verdien av valutaeksponeringen i de underliggende porteføljepostene sammenlignet 
med pålydende valuta i den valutasikrede andelsklassen, kan det også hindre investorer fra å tjene 
på en økning i valutaverdien til de underliggende porteføljepostene.” med “Valutasikringen for 
sikrede andelsklasser har ingen korrelasjon med valutaeksponeringen til underfondets 
porteføljeposter”. 

 

 Kapittel 11. “Forvaltere”: Adressen til forvalteren, Nordea Investment Management AB, er oppdatert. 
 

 Kapittel 13 “Depotmottaker”: Følgende ordlyd er lagt til “[…] Når loven i et tredjeland krever at visse 
finansinstrumenter står på konto hos en lokal enhet og ingen lokale enheter tilfredsstiller 
delegeringskravene, kan depotmottakeren imidlertid fremdeles delegere sine funksjoner til en slik lokal 
enhet bare i den utstrekning det kreves av loven i tredjelandet, og bare så lenge det ikke finnes lokale 
enheter som tilfredsstiller delegeringskravene, og kun der depotmottakeren blir pålagt å delegere 
depotmottakerfunksjonen for slike finansinstrumenter til en slik lokal enhet. I tillegg skal alle investorer 
informeres, før investering, om det faktum at slik delegering er påkrevet på grunn av juridiske 
begrensninger i loven i tredjelandet, om omstendighetene som berettiger delegeringen og om risikoene 
som slik delegering medfører. Slik informasjon vil gjøres tilgjengelig for investorer på nettstedet 
www.nordea.lu. […]” 
 

 Kapittel 14 “Distributør”: Delen “Distribusjon i Italia” er lagt til. 
 

 Kapittel 15 “Gebyrer og kostnader”: 
- Innløsningsgebyr og konverteringsgebyr er fjernet når det gjelder Balanced Growth Target Date 

Fund, og det er gjort klarere at det ikke er noe innløsningsgebyr for Global Asset Allocation Target 
Date Fund 1 og Global Asset Allocation Target Date Fund 2; 

- Forvaltningshonoraret for enkelte underfond er redusert. 
 

 Kapittel 16. “Beskatning av selskapet og dets andelseiere”: Etter opphevelsen av direktiv 2003/48/EC 
(Sparedirektivet) er alle henvisninger til dette direktivet blitt fjernet og kunngjøringer om automatisk 
utveksling av informasjon er blitt lagt til for å gjenspeile den aller siste utviklingen i den aktuelle 
lovgivningen. 
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 Kapittel 18 “Utbyttepolitikk”: Ordlyden med hensyn til at selskapet kan gjøre akkumuleringsandeler 
og/eller utbytteandeler tilgjengelige for tegning i enkelte underfond, er gjort klarere. 
 

 Kapittel 20 “Meldinger og informasjon til andelseiere”: Det er gjort klarere at andelseiere kan sende 
skriftlige klager til forvaltningsselskapet i henhold til selskapets klageretningslinjer, som er tilgjengelig 
kostnadsfritt for andelseiere på www.nordea.lu eller på anmodning. Forvaltningsselskapet vil gjøre sitt 
ytterste for å svare på slike klager innenfor en rimelig frist, i samsvar med CSSF-forskrift 16-07 
vedrørende konfliktløsning utenfor domstolene. 
 

 Kapittel 22 “Forretningskontor og styre”: Informasjon om styrets sammensetning samt om ledere av 
forvaltningsselskapet er oppdatert. 
 

 Kapittel 24 "Representanter og betalingsagenter utenfor Luxembourg": Det er lagt til en 
representasjonsagent i Spania. 
 

 Kapittel 28 “Tillatelser for offentlig markedsføring”: Danmark, Finland, Italia, Norge og Sverige er lagt til 
listen over land hvor fondet er eller vil bli godkjent for offentlig markedsføring. 

 

Endringer som er relevante for andelseierne i 

Emerging Markets Aksjer Etisk 

I investeringsmålet og -politikken er det spesifisert at: 
- uttrykket “International Focus Equities-konseptet” er fjernet og erstattet med en avklaring av at 

underfondet investerer i selskaper som er undervurdert i forhold til deres evne til å generere 
kontantstrøm på kort sikt; 

- underfondet kan investere inntil 25 % av sum eiendeler i Kina A-aksjer via Stock Connect. 

 

Endringer som er relevante for andelseierne i 

Andelseiere i Emerging Markets Enhanced Equity Fund 

I mål og investeringspolitikk er det spesifisert at: 
- uttrykket “Global Diversified Equity-konseptet” er fjernet og erstattet med en avklaring av at 

investeringsprosessen består av en kvantitativ nedenfra-og-opp-investeringstilnærming med et 
fundamentalt overlag; 

- underfondet er et diversifisert, aktivt produkt som tar sikte på beskjedne meravkastningsnivåer i 
forhold til referanseindeksen; 

- underfondet kan investere inntil 25 % av sum eiendeler i Kina A-aksjer via Stock Connect. 

 

Endringer som er relevante for andelseierne i 

Andelseiere i Global Enhanced Equity Fund 

I investeringsmålet og -politikken er det spesifisert at: 
- uttrykket “Global Diversified Equity-konseptet” er fjernet og erstattet med en avklaring av at 

investeringsprosessen består av en kvantitativ nedenfra-og-opp-investeringstilnærming med et 
fundamentalt overlag, uten at dette fører til noen vesentlig endring av målet og 
investeringspolitikken; 

- underfondet er et diversifisert, aktivt produkt som tar sikte på beskjedne meravkastningsnivåer i 
forhold til referanseindeksen; 

- investeringer er ikke lenger begrenset til verdipapirer som er utstedt av selskaper over hele verden 
som har en markedsverdi på minst USD 10 milliarder. 
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Endringer som er relevante for andelseierne i 

Andelseiere i Global Enhanced Small Cap Fund 

I investeringsmålet og -politikken er det spesifisert at: 
- uttrykket “Global Diversified Equity-konseptet” er fjernet og erstattet med en avklaring av at 

investeringsprosessen består av en kvantitativ nedenfra-og-opp-investeringstilnærming med et 
fundamentalt overlag, uten at dette fører til noen vesentlig endring av målet og 
investeringspolitikken; 

- underfondet er et diversifisert, aktivt produkt som tar sikte på beskjedne meravkastningsnivåer i 
forhold til referanseindeksen. 

 

Endringer som er relevante for andelseierne i 

Andelseiere i LCR Optimised Danish Mortgage Bond Fund - 

EUR Hedged 

I investeringsmålet og -politikken er det spesifisert at: 
- ordlyden “Underfondet investerer i danske pantelånsobligasjoner og danske statsobligasjoner” er 

fjernet. 

 

Endringer som er relevante for andelseierne i 

Andelseiere i Stable Emerging Markets Aksjer Etisk 

I investeringsmålet og -politikken er det spesifisert at: 
- underfondet kan investere inntil 25 % av sum eiendeler i Kina A-aksjer via Stock Connect. 

 

Endringer som er relevante for andelseierne i 

Andelseiere i Swedish Enhanced Equity Fund 

I investeringsmålet og -politikken er det spesifisert at: 
- uttrykket “Global Diversified Equity-konseptet” er fjernet og erstattet med en avklaring av at 

investeringsprosessen består av en kvantitativ nedenfra-og-opp-investeringstilnærming med et 
fundamentalt overlag; 

- underfondet er et diversifisert, aktivt produkt som tar sikte på beskjedne meravkastningsnivåer i 
forhold til referanseindeksen; 

- den relevante referanseindeksen er OMC Stockholm Benchmark Index. 

 

Endringer som er relevante for andelseierne i 

Andelseiere i US Constrained Corporate Bond Fund 

I investeringsmålet og -politikken er det spesifisert at: 
- ordlyden “Underfondet investerer hovedsakelig i selskapsobligasjoner i USA” er fjernet. 

- underfondet er et diversifisert, aktivt produkt som tar sikte på beskjedne meravkastningsnivåer i 
forhold til referanseindeksen. 
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En oppdatert versjon av prospektet datert juli 2017 er tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets 
forretningskontor eller fra Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, 
Luxembourg, og på nettstedet www.nordea.lu under delen “KIID/Prospectus” (Download Centre), så snart 
tilsynsmyndigheten i Luxembourg har godkjent og stemplet det offisielle prospektet. 
 
Fremhevede termer i denne meldingen skal ha den betydningen de gis i prospektet med mindre 
sammenhengen krever noe annet. 
 
Andelseiere som har spørsmål vedrørende endringene ovenfor skal ikke nøle med å ta kontakt med sin 
finansielle rådgiver eller Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services, på telefon 
+352 43 39 50 - 1. 
 
Luxembourg, tirsdag 20. juni 2017 
Styret i Nordea 2, SICAV 


