ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU DLA UDZIAŁOWCÓW
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund
oraz
Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund
____________________________________________
Niniejszym pragniemy poinformować, że zarząd spółki Nordea 1, SICAV („Zarząd”) podjął decyzję o
połączeniu funduszu Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund („Fundusz przejmowany”) z
funduszem Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund („Fundusz przejmujący”) („Połączenie”).
Fundusz przejmowany wraz z Funduszem przejmującym są dalej zwane „Funduszami”, a Nordea 1,
SICAV „Spółką”.
Połączenie wchodzi w życie dnia 27 sierpnia 2021 r. („Data wejścia w życie”).
Z Datą wejścia w życie wszystkie aktywa i pasywa Funduszu przejmowanego ulegną przeniesieniu do
Funduszu przejmującego. W wyniku Połączenia Fundusz przejmowany przestanie istnieć i w ten sposób
ulegnie rozwiązaniu z Datą wejścia w życie bez postępowania likwidacyjnego.
Udziałowcy wyrażający zgodę na zmiany zaproponowane w niniejszym zawiadomieniu nie muszą
podejmować żadnych działań.
Udziałowcom, którzy nie wyrażają zgody na Połączenie, przysługuje prawo do złożenia zlecenia odkupu
lub zamiany posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa, bez ponoszenia żadnych opłat, według
procedury odkupu i procedury zamiany opisanych szczegółowo w prospekcie informacyjnym, począwszy
od daty niniejszego zawiadomienia do godz. 15.30 w dniu 18 sierpnia 2021 r., zgodnie z informacjami
podanymi poniżej w sekcji 5.
Niniejsze zawiadomienie opisuje konsekwencje Połączenia i należy się z nim dokładnie zapoznać.
Połączenie może mieć wpływ na sytuację podatkową udziałowca. Udziałowcom Funduszy zaleca się
zasięgnąć porady doradców inwestycyjnych w zakresie konsekwencji prawnych, finansowych i
podatkowych Połączenia w świetle przepisów prawa kraju ich pochodzenia, zamieszkania, siedziby lub
rejestracji.
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1. Przyczyny Połączenia
1.1. Możliwości wzrostu Funduszu przejmowanego wyglądają na ograniczone.
1.2. W wyniku zwiększenia aktywów Funduszu przejmującego, Połączenie powinno zapewnić korzyści
wynikające z większej skali funduszu, co zgodnie z oczekiwaniami powinno przyciągnąć inwestorów
w długim horyzoncie czasowym. W związku z powyższym Zarząd uważa, że Połączenie leży w
najlepszym interesie udziałowców.
1.3. Dzięki Połączeniu udziałowcy Funduszu przejmowanego będą odnosić korzyści z inwestycji w fundusz
promujący aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego („Inwestycje o charakterze ESG”)
zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze
zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („rozporządzenie SFDR”).
2. Oczekiwany wpływ Połączenia na udziałowców Funduszu przejmowanego
2.1. W wyniku Połączenia wszystkie aktywa i pasywa Funduszu przejmowanego ulegną przeniesieniu do
Funduszu przejmującego z Datą wejścia w życie, a Fundusz przejmowany przestanie istnieć bez
postępowania likwidacyjnego.
2.2. Połączenie jest wiążące dla wszystkich udziałowców, którzy nie skorzystają z przysługującego im
prawa do złożenia zlecenia odkupu lub zamiany posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa na
warunkach i w terminie określonych poniżej. Z Datą wejścia w życie udziałowcy Funduszu
przejmowanego, którzy nie skorzystają z przysługującego im prawa do złożenia zlecenia odkupu lub
zamiany posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa, staną się udziałowcami Funduszu
przejmującego i tym samym otrzymają jednostki uczestnictwa odpowiedniej kategorii jednostek
uczestnictwa Funduszu przejmującego, w stosunku do której zastosowanie mają opłaty bieżące oraz
wskaźniki ryzyka i zysku („SRRI”) wyszczególnione poniżej.
Fundusz przejmowany

Fundusz przejmujący

Kategoria
Kategoria
jednostek
Opłaty
jednostek
Opłaty
uczestnictwa ISIN
bieżące SRRI uczestnictwa ISIN
bieżące
BC – EUR
LU0982400805 1,71%
6
BC – EUR
LU0841595498 1,35%

SRRI
6

BF – EUR
BI – EUR
BP – EUR

LU2207567772 1,27%
LU0975278903 1,51%
LU0975279117 2,26%

6
6
6

BF – EUR
BI – EUR
BP – EUR

LU2293905977 1,14%
LU0390857398 1,14%
LU0390857471 1,90%

6
6
6

BP – SEK
BP – USD
E – EUR

LU0976012160 2,26%
LU0975279208 2,26%
LU0975278739 3,01%

6
6
6

BP – SEK
BP – USD
E – EUR

LU0390857638 1,90%
LU0533589858 1,90%
LU0390857711 2,64%

6
6
6

E – USD

LU0975278812 3,01%

6

E – USD

LU2338062693 2,64%

6

2.3. Jak wyjaśniono w sekcji 6, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu
przejmowanego oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu przejmującego nie
muszą być takie same. W związku z tym, podczas gdy całkowita wartość posiadanej inwestycji nie
ulegnie zmianie, udziałowcy Funduszu przejmowanego mogą otrzymać liczbę nowych jednostek
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uczestnictwa Funduszu przejmującego odmienną od liczby posiadanych dotychczas jednostek
uczestnictwa Funduszu przejmowanego.
2.4. Połączenie będzie polegać na przeniesieniu środków pieniężnych i może tym samym oznaczać
„rozwodnienie” wyników portfela Funduszu przejmowanego. Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera sekcja 4.
2.5. Fundusze są podobne przede wszystkim w taki sposób, że mają taki sam cel inwestycyjny oraz
syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku („SRRI”) na poziomie 6. Ponadto obydwa Fundusze inwestują
przede wszystkim w akcje spółek na rynkach wschodzących.
2.6. Procedury mające zastosowanie w kwestiach takich jak realizacja transakcji na jednostkach
uczestnictwa oraz subskrypcja, odkup, zamiana i przenoszenie jednostek uczestnictwa, a także
metoda obliczania wartości aktywów netto, są takie same w przypadku Funduszu przejmowanego i
Funduszu przejmującego.
2.7. Fundusz przejmowany inwestuje przede wszystkim w spółki o małej kapitalizacji, a Fundusz
przejmujący inwestuje głównie w spółki o dużej kapitalizacji.
2.8. Fundusz przejmowany jest zarządzany przez TimesSquare Capital Management LLC, a Funduszem
przejmującym zarządza GW&K Investment Management LLC.
2.9. Walutą bazową Funduszu przejmowanego jest USD, a walutą bazową Funduszu przejmującego jest
EUR. Tym samym ryzyko walutowe, jakie ponoszą przejmowani udziałowcy, ulega zmianie z ryzyka
walutowego związanego z USD na ryzyko walutowe związane z EUR. Jak wynika z tabeli w sekcji 2.2
powyżej, przejmowani udziałowcy posiadający kategorie jednostek uczestnictwa Funduszu
przejmowanego denominowane w USD staną się udziałowcami posiadającymi kategorie jednostek
uczestnictwa Funduszu przejmującego niezabezpieczone względem USD i będą ponosić ryzyko
walutowe związane z kursem wymiany EUR/USD. Przejmowani udziałowcy posiadający kategorie
jednostek uczestnictwa denominowane w EUR staną się udziałowcami posiadającymi kategorie
jednostek uczestnictwa Funduszu przejmującego denominowane w EUR i nie będą już ponosić
ryzyka walutowego związanego z kursem wymiany EUR/USD. Przejmowani udziałowcy kategorii
jednostek uczestnictwa denominowanych w SEK przestaną ponosić ryzyko walutowe związane z
kursem wymiany USD/SEK, ale za to będą ponosić ryzyko walutowe związane z kursem wymiany
EUR/SEK.
2.10. Fundusz przejmowany stosuje podstawowe zabezpieczenia zgodnie z art. 6 rozporządzenia SFDR, a
Fundusz przejmujący, w uzupełnieniu do podstawowych zabezpieczeń, promuje Inwestycje o
charakterze ESG zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR, o których także mowa w sekcji 1.3.
2.11. Kluczowe podobieństwa i różnice pomiędzy Funduszem przejmowanym a Funduszem przejmującym
przedstawiono szczegółowo w Załączniku I do niniejszego zawiadomienia.
3.

Oczekiwany wpływ Połączenia na udziałowców Funduszu przejmującego

3.1. Z chwilą przeprowadzenia Połączenia udziałowcy Funduszu przejmującego zachowają posiadane już
jednostki uczestnictwa, a prawa przypisane do tych jednostek uczestnictwa nie ulegną zmianie.
Połączenie nie będzie mieć wpływu na strukturę opłat Funduszu przejmującego ani też nie spowoduje
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zmian w statucie, prospekcie informacyjnym Spółki, ani w dokumentach zawierających kluczowe
informacje dla inwestorów („dokumenty KII”) Funduszu przejmującego.
3.2. Z chwilą przeprowadzenia Połączenia łączna wartość aktywów netto Funduszu przejmującego
wzrośnie w wyniku przeniesienia aktywów i pasywów Funduszu przejmowanego.
3.3. Połączenie będzie polegać na przeniesieniu środków pieniężnych i tym samym może pociągać za sobą
„rozwodnienie” wyników Funduszu przejmującego. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
sekcja 4.
4. Oczekiwany wpływ na portfel
4.1. Inwestycje posiadane w Funduszu przejmowanym zostaną sprzedane i przeniesione do Funduszu
przejmującego w formie pieniężnej z Datą wejścia w życie. Sprzedaż aktywów przed Datą wejścia w
życie może mieć wpływ na portfel i wyniki Funduszu przejmowanego. W konsekwencji Fundusz
przejmowany nie będzie spełniać swojego celu inwestycyjnego, postanowień polityki inwestycyjnej
ani ograniczeń inwestycyjnych w ciągu pięciu dni roboczych poprzedzających Datę wejścia w życie.
Środki pieniężne, które mają zostać przeniesione z Funduszu przejmowanego do Funduszu
przejmującego, będą inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu przejmującego. Ani przed
Datą wejścia w życie, ani po tej dacie nie przewiduje się zrównoważenia portfela Funduszu przejmującego.

5. Zawieszenie realizacji transakcji
5.1. Zlecenia subskrypcji i odkupu jednostek uczestnictwa Funduszu przejmowanego, jak również ich
zamiany na jednostki uczestnictwa takiej samej lub innej kategorii jednostek uczestnictwa innego
funduszu Spółki nieobjętego Połączeniem można składać do godz. 15.30 czasu
środkowoeuropejskiego (CET) w dniu 18 sierpnia 2021 r. Od godz. 15.30 CET w dniu 18 sierpnia 2021
r. możliwość składania zleceń subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu
przejmowanego zostanie zawieszona do Daty wejścia w życie.
5.2. Zawieszenie możliwości składania zleceń subskrypcji, odkupu i zamiany jednostek uczestnictwa
Funduszu przejmowanego pozostanie bez wpływu na udziałowców Funduszu przejmującego.
5.3. Zlecenia odkupu lub zamiany jednostek uczestnictwa obu Funduszy można składać, bez ponoszenia
żadnych opłat, od daty niniejszego zawiadomienia do godz. 15.30 czasu środkowoeuropejskiego
(CET) w dniu 18 sierpnia 2021 r. Od godz. 15.30 czasu środkowoeuropejskiego (CET) w dniu 18
sierpnia możliwość składania zleceń odkupu lub zamiany jednostek uczestnictwa bez ponoszenia
żadnych opłat zostanie zawieszona.
5.4. Przysługujące udziałowcom obu Funduszy prawo do zlecenia odkupu lub zamiany posiadanych przez
nich jednostek uczestnictwa bez ponoszenia żadnych opłat może zostać ograniczone w wyniku
pobierania przez lokalnych pośredników opłat transakcyjnych, które nie zależą od Spółki ani od spółki
zarządzającej Nordea Investment Funds S.A. („Spółka zarządzająca”).
6. Wycena i parytet wymiany
6.1. Dnia 26 sierpnia 2021 r. Spółka zarządzająca obliczy wartość aktywów netto na kategorię jednostek
uczestnictwa oraz wyznaczy parytet wymiany.
6.2. Przy obliczaniu parytetu wymiany, do celów wyznaczania wartości aktywów i pasywów Funduszy
zastosowanie mają zasady ustalania wartości aktywów netto wskazane w statucie i w prospekcie
informacyjnym Spółki.
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6.3. Liczbę nowych jednostek uczestnictwa Funduszu przejmującego, które mają zostać wyemitowane dla
każdego udziałowca, ustala się przy zastosowaniu parytetu wymiany obliczonego na postawie
wartości aktywów netto jednostek uczestnictwa Funduszy. Jednostki uczestnictwa Funduszu
przejmowanego ulegają wówczas unieważnieniu.
6.4. Parytet wymiany oblicza się w następujący sposób:
•

•

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniej kategorii jednostek
uczestnictwa Funduszu przejmowanego jest dzielona przez wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa Funduszu
przejmującego.
Przyjęta wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu przejmowanego i wartość
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Funduszu przejmującego to w obu przypadkach
wartość ustalona w dniu roboczym poprzedzającym Datę wejścia w życie.

6.5. Wszelki naliczony dochód Funduszu przejmowanego zostaje ujęty w ostatecznej wartości aktywów
netto Funduszu przejmowanego i uwzględniony w wartości aktywów netto odpowiednich kategorii
jednostek uczestnictwa Funduszu przejmującego po Dacie wejścia w życie.
6.6. W zamian za jednostki uczestnictwa udziałowcom nie wypłaca się żadnych środków pieniężnych.
7. Dodatkowe dostępne dokumenty
7.1. Udziałowcom Funduszu przejmowanego zaleca się dokładne zapoznanie się z odpowiednimi
dokumentami KII Funduszu przejmującego oraz z odpowiednim prospektem informacyjnym przed
podjęciem jakiejkolwiek decyzji w związku z Połączeniem. Prospekt informacyjny oraz dokumenty KIID
(po przygotowaniu) będą dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.nordea.lu oraz na
żądanie w siedzibie Spółki.
7.2. Kopia raportu biegłego rewidenta zatwierdzającego przyjęte kryteria wyceny aktywów i (w zależności
od przypadku) pasywów oraz metodę wyznaczania parytetu wymiany, a także sam parytet wymiany,
jest dostępna bezpłatnie i na żądanie w siedzibie Spółki.
8. Koszty Połączenia
Spółka zarządzająca poniesie koszty usług prawnych, doradczych i administracyjnych oraz wydatki
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Połączenia.
9.

Podatek

Udziałowcom Funduszu przejmowanego i Funduszu przejmującego zaleca się zasięgnięcie porady
swoich doradców podatkowych odnośnie do skutków podatkowych przedmiotowego Połączenia.
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10. Dodatkowe informacje
Udziałowcy branżowi i instytucjonalni, w przypadku pytań dotyczących Połączenia, powinni
skontaktować się ze swoim doradcą lub pośrednikiem inwestycyjnym lub z miejscowym biurem obsługi
klienta za pośrednictwem strony internetowej www.nordea.lu lub poczty elektronicznej
(nordeafunds@nordea.com). Inwestorzy detaliczni, w przypadku pytań dotyczących Połączenia,
powinni skontaktować się ze swoim doradcą finansowym.
Z poważaniem,
W imieniu Zarządu
19 lipca 2021 r.
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Załącznik I

Kluczowe charakterystyki Funduszu przejmowanego i Funduszu przejmującego
Fundusz przejmowany

Fundusz przejmujący

Cel
Celem Funduszu przejmowanego jest
zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości
inwestycji w perspektywie długoterminowej.
Polityka inwestycyjna
Fundusz przejmowany inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek o małej kapitalizacji na
rynkach wschodzących. Fundusz inwestuje w
szczególności co najmniej 75% wszystkich
aktywów w akcje i papiery wartościowe powiązane
z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie
na rynkach wschodzących i których kapitalizacja
rynkowa (na moment nabycia) wynosi pomiędzy
100 milionów USD a 5 miliardów USD.
Wskaźnik referencyjny MSCI Emerging Markets
Small Cap Index (Net Return).

Cel
Celem Funduszu przejmującego jest zapewnienie
udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.
Polityka inwestycyjna
Fundusz przejmujący inwestuje przede wszystkim w
akcje spółek na całym świecie. Fundusz inwestuje w
szczególności co najmniej 75% wszystkich aktywów w
akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane,
do wskazanej wielkości procentowej wszystkich
aktywów:
• Chińskie akcje A: 25%.

Instrumenty pochodne i techniki
Fundusz może stosować instrumenty pochodne
oraz inne techniki w celach zabezpieczania
(ograniczania ryzyka), efektywnego zarządzania
portfelem oraz osiągania zysków z inwestycji.
Odpowiedniość
Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów
inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Instrumenty pochodne i techniki
Fundusz może stosować instrumenty pochodne oraz
inne techniki w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz
osiągania zysków z inwestycji.
Odpowiedniość
Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów
inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Profil inwestora
Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5
lat. Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące
rynki akcji

Profil inwestora
Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i planujący
zainwestować na okres co najmniej 5 lat. Fundusz
może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki
akcji

Charakterystyka ryzyka

Charakterystyka ryzyka

• Waluta
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i graniczne
• Akcje
• Obsługa papierów wartościowych
• Akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji
• Opodatkowanie

• Ryzyko kraju — Chiny
• Waluta
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i graniczne
• Akcje
• Obsługa papierów wartościowych
• Opodatkowanie

Wskaźnik referencyjny MSCI Emerging Markets
Index (Net Return).
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Obliczanie globalnej ekspozycji: Metoda
zaangażowania.

Obliczanie globalnej ekspozycji: Metoda
zaangażowania

Zarządzający inwestycjami: Nordea Investment
Management AB.

Zarządzający inwestycjami: Nordea Investment
Management AB.

Współzarządzający inwestycjami: TimesSquare Współzarządzający inwestycjami: GW&K
Capital Management LLC.
Investment Management LLC.
Klasyfikacja wg rozporządzenia SFDR: Fundusz Klasyfikacja wg rozporządzenia SFDR: Fundusz
stosuje podstawowe zabezpieczenia ESG zgodnie stosuje podstawowe zabezpieczenia ESG i promuje
z art. 6 rozporządzenia SFDR. Oznacza to, że w
aspekty ESG zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR.
przypadku inwestycji funduszu stosowane są listy Oznacza to, że oceny punktowe przeprowadza się w
kontroli względem obowiązujących standardów
celu zapewnienia, aby inwestycje bazowe funduszu
oraz listy wykluczeń w celu zapewnienia, aby
konsekwentnie reprezentowały oczekiwane aspekty
portfel funduszu spełniał co najmniej minimalny
ESG. Ponadto w procesie konstrukcji portfela stosuje
standard w zakresie ESG. Więcej informacji na ten się ulepszone filtry wykluczeń w celu ograniczania
temat można znaleźć w prospekcie
inwestycji w spółki i emitentów ze znaczną ekspozycją
informacyjnym.
na ryzyko związane z określonymi działalnościami
uznawanymi za szkodliwe dla środowiska i/lub ogółu
społeczeństwa, w tym przedsiębiorstwa tytoniowe oraz
przedsiębiorstwa działające w zakresie paliw
kopalnych. Jakość ładu korporacyjnego stanowi
integralną część oceny potencjalnych inwestycji
uwzględniającej odpowiedzialność, ochronę praw
akcjonariusza/obligatariusza i tworzenie wartości w
zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie
długoterminowej. Ponadto fundusz przestrzega polityki
w zakresie paliw kopalnych stosowanej przez NAM,
zgodnej z postanowieniami porozumienia paryskiego.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
prospekcie informacyjnym.
Waluta bazowa: USD

Waluta bazowa: EUR

Opłaty pokrywane przez Fundusz przejmowany Opłaty pokrywane przez Fundusz przejmujący
Fundusz przejmowany ponosi następujące opłaty: Fundusz przejmujący ponosi następujące opłaty:
Opłata za zarządzanie (maks.)

Opłata za zarządzanie (maks.)

Opłata za zarządzanie płatna przez Fundusz
przejmowany ze swoich aktywów na rzecz Spółki
zarządzającej wynosi: 0,95% w przypadku
jednostek uczestnictwa kategorii I i V; 1,60% w
przypadku jednostek uczestnictwa kategorii P, Q,
E i F; 1,05% w przypadku jednostek uczestnictwa
kategorii C; oraz 0,95% w przypadku jednostek
uczestnictwa kategorii N.

Opłata za zarządzanie płatna przez Fundusz
przejmujący ze swoich aktywów na rzecz Spółki
zarządzającej wynosi:
0,85% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii I
i V.
1,50% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
P, Q i E.
0,95% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
C i F.
0,85% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
N.

Wydatki operacyjne (maks.)
0,40% w przypadku jednostek uczestnictwa
kategorii P, Q, E, C, S, F i N.
0,30% w przypadku jednostek uczestnictwa
kategorii D, I i V.

Wydatki operacyjne (maks.)
0,30% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
P, Q, E, C, S, F i N.
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0,25% w przypadku jednostek uczestnictwa
kategorii X i Z.
0,15% w przypadku jednostek uczestnictwa
kategorii Y.

0,25% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
D, I i V.
0,20% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
X i Z.
0,10% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
Y.

Opłata za wyniki
Brak.

Opłata za wyniki
Brak.

Opłata dystrybucyjna
0,75% w przypadku jednostek uczestnictwa
kategorii E

Opłata dystrybucyjna
0,75% w przypadku jednostek uczestnictwa kategorii
E

Opłaty za subskrypcję i za umorzenie

Opłaty za subskrypcję i za umorzenie

Opłata za subskrypcję: Brak.
Opłata za umorzenie: Brak.

Opłata za subskrypcję: Brak.
Opłata za umorzenie: Brak.

Opłaty bieżące i wskaźniki SRRI

Opłaty bieżące i wskaźniki SRRI

Kategoria
jednostek
uczestnictwa ISIN
BC – EUR
LU0982400805
BF – EUR
LU2207567772

Kategoria
jednostek
uczestnictwa ISIN
BC – EUR
LU0841595498
BF – EUR
LU2293905977

Opłaty
bieżące
1,35%
1,14%

SRRI
6
6

Opłaty
bieżące SRRI
1,71% 6
1,27% 6

BI – EUR
BP – EUR

LU0975278903 1,51%
LU0975279117 2,26%

6
6

BI – EUR
BP – EUR

LU0390857398
LU0390857471

1,14%
1,90%

6
6

BP – SEK
BP – USD
E – EUR
E – USD

LU0976012160
LU0975279208
LU0975278739
LU0975278812

6
6
6
6

BP – SEK
BP – USD
E – EUR
E – USD

LU0390857638
LU0533589858
LU0390857711
LU2338062693

1,90%
1,90%
2,64%
2,64%

6
6
6
6

2,26%
2,26%
3,01%
3,01%
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