
Ansvarsfriskrivning
Nordea Asset Management är det funktionella namnet på den kapitalförvaltnings verksamhet som bedrivs av de juridiska enheterna Nordea Investment Funds S.A. och Nordea In-
vestment Management AB (“de Juridiska Enheterna”) samt deras filialer, dotterbolag och representationskontor. Denna hemsida är avsett för att ge läsaren information om Nordea´s 
specifika kompetenser. Denna hemsida (eller synpunkter eller åsikter nämnda på denna hemsida) ska inte betraktas som placeringsrådgivning, och inte heller utgör det en 
rekommendation att placera i finansiella produkter eller instrument, att genomföra nya transaktioner eller avsluta befintliga eller att följa en viss handelsstrategi. Materialet är inte ett 
erbjudande om eller en uppmaning till att sälja eller köpa värdepapper, finansiella instrument eller att följa en viss handelsstrategi. Sådana erbjudanden kan endast lämnas genom 
ett prospekt eller liknande avtalsformer. Informationen häri ersätts följaktligen i sin helhet av ett sådant prospekt eller avtal i sin slutliga form. Placeringsbeslut bör därför endast 
baseras på den slutliga rättsliga dokumentationen, bland annat prospekt, avtalsdokument och det senaste dokumentet med basfakta för investerare (när tillämplig) relaterad till 
investeringen. Lämpligheten av en investering eller strategi beror på investerarens förhållanden samt syftet med investeringen. Nordea Investment Management rekommenderar att 
investerare gör oberoende utvärderingar av investeringarna och strategierna samt uppmuntrar investerare att söka råd av oberoende finansiella rådgivare när detta anses relevant. Alla 
produkter, värdepapper, finansiella instrument och strategier som nämns på denna hemsida är inte lämpliga för alla investerare. Informationen på denna hemsida kommer från ett 
antal olika källor. Även om informationen bedöms vara riktig kan inga garantier lämnas om att uppgifterna är korrekta och fullständiga. Du kan alltid använda andra källor för att fatta 
ett välgrundat placeringsbeslut. Kontakta gärna din skatterådgivare, ditt juridiska ombud, din revisor eller annan rådgivare för att ta reda på vilka konsekvenser en eventuell placering 
kan få, inklusive möjliga risker och fördelar. Du bör också skaffa dig god inblick i vad placeringen handlar om och se till att göra en oberoende bedömning av lämpligheten i en sådan 
placering, som uteslutande baseras på dina egna avsikter och ambitioner. Placeringar i derivat och valutainstrument kan svänga kraftigt i värde från tid till annan. Placeringar på 
tillväxtmarknader medför högre risk. Värdet på placeringen kan svänga kraftigt och kan inte garanteras. Investeringar i aktier och räntebärande instrument emitterade 
av banker kan riskera att omfattas av reglerna som föreskrivs i EU-direktivet 2014/59/EU gällande skuldnedskrivningsverktyget (”bail-in”) (vilket innebär att aktier 
och räntebärande instrument kan komma att skrivas ner i syfte att säkerställa att de flesta borgenärerna med en oprioriterad fordran på institutionen bär lämpliga 
förluster). Nordea Asset Management har beslutat sig för att bära kostnaderna för research, dvs. sådana kostnader omfattas av redan befintliga avgiftsarrangemang (Förvaltnings-/
Administrations-avgifter).  Publicerad och framtagen av de Juridiska Enheterna. De Juridiska enheterna har tillstånd från samt står under tillsyn av respektive finansinspektion i Sverige 
och Luxemburg. De Juridiska Enheternas filialer, dotterbolag och representationskontor har samt står under tillsyn av respektive finansinspektion i de länder där de har sitt säte. Källa 
(om inget annat anges): Nordea Investment Funds S.A. Om inget annat anges är det de Juridiska Enheternas samt deras filialer, dotterbolag och representationskontor som står för alla 
uttalanden. Hemsidan får inte reproduceras eller distribueras utan förhandsmedgivande och inte delges privata investerare. Denna hemsida innehåller information som endast riktar 
sig till professionella investerare och kvalificerade investerare. Informationen är inte avsedd för allmän publicering. Hänvisningar på denna hemsida till företag eller andra investeringar 
ska inte betraktas som köp- eller säljrekommendationer, utan är enbart inkluderade i illustrativt syfte. Nivån på skatteförmåner och skulder beror på individuella omständigheter och 
kan komma att ändras i framtiden. © De Juridiska Enheterna samt deras filialer, dotterbolag och/eller representationskontor.


