
 

 

 

 

 

 

 

 

Villkor 

Åtkomst till information på denna webbplats är uteslutande reserverad för professionella investerare och 
finansiella rådgivare. Vänligen läs den viktiga informationen nedan. Den innehåller juridisk information och 
gällande föreskrifter om vårt företags ställning, användning av webbplatsen och information om 
investeringar i våra produkter som det hänvisas till på denna webbplats. 

 

Bestämmelser om ändring av villkoren: 

Nordea Asset Management (NAM) är det funktionella namnet på 
kapitalförvaltningsverksamheten som bedrivs av de juridiska enheterna Nordea 
Investment Funds S.A. och Nordea Investment Management AB (”de juridiska 
enheterna”) samt deras filialer, dotterbolag och representationskontor. NAM 
förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor på denna webbplats, med 
omedelbar verkan utan förvarning. 

 
Webbplatsens restriktioner: 

Åtkomst till information på denna webbplats ska inte ges till någon person eller enhet 
i någon jurisdiktion eller ett land där, på grund av personens nationalitet, hemvist 
eller på annat sätt, den här webbplatsens publicering eller tillgänglighet förbjuds. 
Personer med åtkomst till den här webbplatsen är skyldiga att hålla sig informerade 
om och följa eventuella relevanta restriktioner. NAM ansvarar inte för förluster som 
på något sätt uppstår genom användning av denna webbplats eller dess respektive 
innehåll, eller som på något annat sätt uppstår i samband med detta. NAM kan inte 
hållas ansvariga för eventuella skador eller förluster som uppstår från transaktioner 
och/eller tjänster i strid med relevanta regler i köparens hemjurisdiktion. Denna 
webbplats i synnerhet är uteslutande reserverad för icke-amerikanska personer*. 
Informationen på denna webbplats är inte avsedd för att distribueras, och utgör inte 
ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning om att köpa värdepapper i USA till eller 
till fördel för ”amerikanska personer”. 

 
Utgivare för denna webbplats: 

Den här webbplatsen utges och drivs av Nordea Investment Funds S.A. (NIFSA), 562, 
rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, som godkänts av Luxemburgs 

finansinspektion CSSF. NIFSA är registrerat i Luxemburgs handelsregister (Registre 
de commerce et des sociétés; eller “RCS”) under firmanumret B 31619. 

 
Webbplatsens egenskaper: 

Denna webbplats betraktas som marknadsföringskommunikation och dess syfte är 
att förse läsaren med information om NAM:s specifika kompetenser. Denna 
webbplats utgör varken investeringsrådgivning eller i) en rekommendation att 
investera i någon finansiell produkt, investeringsstruktur eller -instrument, eller ii) 
skatterådgivning, om att ingå eller avfärda någon transaktion eller delta i någon 
särskild handelsstrategi. Denna webbplats är inte ett erbjudande om att köpa något 
värdepapper. Följaktligen kommer information häri att ersättas i sin helhet av 
avtalsenlig överenskommelse, i dess slutliga form, som ingås i syfte att investera. Ett 
investeringsbeslut ska därför endast grundas på den slutliga juridiska 
dokumentationen, utan begränsning, och, i förekommande fall, avtalsenlig 
överenskommelse, alla relevanta prospekt och senaste Basfakta för investerare 
(KIID) beträffande investeringen. 

 
Generiskt yttrande om risker, resultat och jämförelser: 

Uppskattningar av framtida avkastning, eller indikationer om tidigare resultat, som 
visas på denna webbplats är endast avsedda i informationssyfte och är inte 
tillförlitliga indikatorer för framtida resultat. Tidigare resultat är inte någon tillförlitlig 
indikator på framtida resultat och investerarna får kanske inte tillbaka hela det 
investerade beloppet. Det finns inga garantier att ett investeringsmål, 
avkastningsmål och resultatet av en investeringsstruktur uppnås. Jämförelse med 
andra finansiella produkter eller index har endast ett indikativt syfte. 

Begränsning av skadeståndsansvar beträffande informationens 
riktighet/fullständighet: 

Även om NAM gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen på 
denna webbplats är korrekt på det datum då sådana material offentliggörs, kan ingen 
garanti ges för sådan informations riktighet, lämplighet, fullständighet eller 
tillgänglighet. 

Varken NAM eller någon annan person ansvarar för förlust/skada (direkt eller 
Indirekt), som på något sätt uppstår genom användning av denna webbplats eller 
dess respektive innehåll, för tredje parts webbplatser eller som på något annat sätt 
uppstår i samband med detta. 

 
Bestämmelser om specifikt innehåll och funktioner, t.ex. 
synpunkter/forskning/hyperlänk till tredje part: 

NAM:s webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som du kan gå till 
via länkar från denna webbplats. NAM ansvarar inte för informationen som 
tillhandahålls på sådana webbplatser och ansvarar inte för något olagligt, felaktigt 
eller ofullständigt innehåll på webbplatsen som användaren har hänvisats till, i 
synnerhet i fall då skador resulterar från användning eller icke-användning av sådan 
felaktig information. 

Hyperlänkarna på denna webbplats tillhandahålls endast för bekvämlighet och i 
informationssyfte. NAM ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som 
länkar till eller länkas från den här webbplatsen. De juridiska enheterna som hör ihop 
med NAM varken ansvarar eller är skadeståndsansvariga beträffande någon 
webbplats som nås ifrån denna webbplats. 

Om inte något annat anges tillhör alla synpunkter som uttrycks de juridiska enheter 
som hör ihop med NAM och dessa synpunkter utgör inte investeringsrelaterade eller 
andra råd. 

 
Bestämmelser om upphovsrättsskydd: 

Hela denna webbplats innehåll är upphovsrättsskyddat, och alla rättigheter 
förbehålls de juridiska enheter som hör ihop med Nordea Asset Management och 
någon/något av de juridiska enheternas filialer, dotterbolag och/eller 
representationskontor. Du kan hämta eller skriva ut en fysisk kopia av enskilda sidor 
och/eller avsnitt av webbplatsen, förutsatt att du inte avlägsnar några 
upphovsrättsliga eller andra äganderättsligt skyddade meddelanden. All hämtning 
eller annan kopiering från webbplatsen överför ingen äganderätt till programvara 
eller material till dig. Du kan inte återge (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller 
på annat sätt), modifiera, länka till eller använda webbplatsen för något offentligt 
eller kommersiellt ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från NAM. 

 
Webbplatsens operativa kapacitet: 

NAM gör alla rimliga ansträngningar för att alltid hålla denna webbplats operativ men 
kan inte ge garantera något. Även om NAM gör alla rimliga ansträngningar för att 
säkerställa att webbplatsen är fri från virus och defekter är det ditt ansvar att 
säkerställa att rätt utrustning används för att skydda mot sådant som kan skada din 
enhet när du besöker denna webbplats.. 

 
 

* Amerikansk person definieras generellt som en fysisk person med hemvist i USA eller en juridisk person som organiserats eller registrerats som bolag enligt USA:s lagar. USA:s 
medborgare som bor utanför USA kan också bedömas vara ”Amerikanska personer” under vissa regler. 


