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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
 

Omdat u aandeelhouder van Nordea 2, SICAV (de "SICAV") bent, delen wij u mee dat in mei 2020 een 
nieuw prospectus van de SICAV gepubliceerd wordt, dat de hieronder weergegeven belangrijke wijzigingen 
bevat, die per 29 mei 2020 (de "ingangsdatum") in werking treden. 

1. Belangrijkste wijzigingen 

1.1 Relevant voor alle aandeelhouders 
Nieuw omschreven benchmark in iedere fondsbeschrijving 

 Met uitzondering van de verbeterde ('enhanced') fondsen waarvoor expliciet verduidelijkt is dat 
de portefeuilles van die fondsen qua risicokenmerken sowieso gelijkenis met de benchmark 
zullen vertonen, wordt er voor alle overige fondsen die uitsluitend ter vergelijking van het 
rendement een benchmark hanteren, verduidelijkt dat de portefeuilles van dergelijke fondsen 
qua risicokenmerken enige gelijkenissen met de benchmark kunnen vertonen. 

De beschrijving van de risico's van gedekte obligaties  
 is herzien. Alle verwijzingen naar ABS zijn geschrapt en er wordt expliciet vermeld dat gedekte 

obligaties niet alleen met krediet-, wanbetalings- en renterisico's gepaard kunnen gaan, maar 
ook met het risico dat het onderpand waarmee de hoofdsom van de obligaties is gedekt, in 
waarde daalt. 

Aan het hoofdstuk "Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken"  
 is toegevoegd dat de beheermaatschappij de beheervergoedingen en operationele kosten van 

tijd tot tijd kan verlagen of ervan kan afzien. 
Het hoofdstuk over swing pricing  

 is uitgebreid met een aanvullende beschrijving van het swing-mechanisme conform de FAQ van 
de CSSF van 31 juli 2019 over het swing-pricing-mechanisme. 

In het hoofdstuk over de bescherming van persoonsgegevens  
 wordt nu verduidelijkt dat de dienstverleners die de beheermaatschappij heeft geautoriseerd, 

persoonsgegevens mogen gebruiken. 
De lijst met lokale vertegenwoordigers en betaalkantoren is bijgewerkt. 
 

1.2 Alleen relevant voor bepaalde aandeelhouders 
Nordea 2 - VAG Optimised Stable Return Fund 

 

De strategie is herzien om te verduidelijken dat het 
fonds niet in effecten of instrumenten belegt met 
een lagere rating dan B – of in door activa gedekte 
effecten met een lagere rating dan BBB- of een 
gelijkwaardige rating van een ratingbureau. 

Nordea 2 - Emerging Market Hard Currency 
Enhanced Bond Fund 

Nordea 2 - Emerging Market Local Debt 
Enhanced Fund 

Voor alle aandelenklassen wordt de 
beheervergoeding verlaagd. 

http://www.nordea.lu/
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Nordea 2 - Global High Yield Enhanced Bond 
Fund - USD Hedged 

Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced 
Equity Fund 

Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap 
Fund 

Nordea 2 - Global Sustainable Enhanced 
Equity Fund 

Nordea 2 - Japanese Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Swedish Enhanced Equity Fund 

Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bond 
Fund 

Nordea 2 - US Corporate Enhanced Bond 
Fund 

Voor de I-aandelenklassen is de beheervergoeding 
verlaagd. 

 

2. Recht op terugkoop en contactgegevens 
Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos 
laten inkopen, tenzij er buiten de SICAV en de beheermaatschappij om door lokale tussenpersonen 
transactiekosten in rekening worden gebracht. Daartoe moet een schriftelijke instructie aan Nordea 
Investment Funds S.A. (als administratiekantoor) worden gericht en op 28 mei 2020 vóór 15.30 uur (MET) 
zijn ontvangen op het onderstaande adres. 

De bijgewerkte versie van het prospectus kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel 
van de SICAV, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, en op de website 
www.nordea.lu, zodra de CSSF het prospectus officieel heeft goedgekeurd, en vindt u, indien beschikbaar, 
op de lokale websites van Nordea. 

Aandeelhouders die nog vragen over de bovenstaande wijzigingen hebben, kunnen contact opnemen met 
hun financieel adviseur of met Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services op het 
telefoonnummer +352 27 86 51 00, of per e-mail via nordeafunds@nordea.com 

Luxemburg, 28 april 2020 

http://www.nordea.lu/
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