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Till dig som sparar i Nordea European Stars
Tack för att du valt att spara i Nordea European Stars! Med detta brev vill vi informera dig om att vi
kommer att göra om fonden till en så kallad matarfond, det vill säga en fond som placerar större delen
av sina tillgångar i en annan liknande fond, som då kallas mottagarfond.
Vi har två fonder med i princip identisk förvaltning, Nordea 1 - European Stars Equity Fund som förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. i Luxemburg och Nordea European Stars som förvaltas av Nordea
Funds Ab i Finland. Nu har vi beslutat att göra om Nordea European Stars till en matarfond vilket innebär att istället för att göra direktinvesteringar i olika värdepapper kommer minst 85 procent av fondens
tillgångar att placeras i Nordea 1 - European Stars Equity Fund.
Båda fonderna följer placeringsinriktningen för Nordeas Starsfonder och mottagarfonden placerar i
samma bolag som matarfonden hittills har gjort. Starsfonderna placerar i bolag som, enligt vår egen
analysmodell, både är finansiellt starka och bra på att hantera frågor som rör miljö, samhällsansvar
och bolagsstyrning.
Så genomförs ändringarna
När fonden görs om till en matarfond ändras fondens stadgar. Ändringarna träder i kraft den 11 maj
2022. Finansinspektionen har godkänt att tillgångarna i matarfonden placeras i mottagarfonden och
bekräftat stadgeändringarna den 22 mars 2022. Matar- och mottagarfondernas faktablad följer med
detta brev och finns tillgängliga även på adressen nordea.se/fondinfo.
Ändringen effektiviserar förvaltningen av fonderna. I samband med detta sänks förvaltningsavgiften
för matarfonden från 1,50 procent till 1,47 procent. Även bryttiden för köp och försäljning av matarfondens fondandelar ändras från kl. 15.30 till kl. 14.00.
Ändringar genomförs den 10 maj även i de gemensamma stadgarna för Nordeas Finlandsregistrerade
fonder. Ytterligare information om dessa ändringar finns på adressen nordea.se/fonder under rubriken
Fondändringar.
Du behöver inte göra något med anledning av det här brevet. Som vanligt kan du köpa och sälja
andelar utan kostnader.* Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Med vänlig hälsning

Maria Rengefors, vd
Nordea Funds Ab, Svensk Filial
* Observera att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiseras vid försäljning av andelar påverkar din beskattning (undantag gäller
för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto, ISK).
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