MEDDELELSE TIL INVESTORERNE

Som investorer i Nordea 2, SICAV, underrettes De hermed om, at der udstedes et nyt prospekt for
Nordea 2, SICAV ("prospektet"), der træder i kraft pr. 14. oktober 2019 ("ikrafttrædelsesdatoen").
Begreber, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav i denne meddelelse, forstås som defineret i
prospektet fra oktober 2019, medmindre andet fremgår af sammenhængen.

1. Ny udarbejdelse af prospektet
Bemærk, at det opdaterede prospekt er udarbejdet i et nyt, strømlinet og modulært format, idet
hensigten er, at det er lettere forståeligt for investorerne samt andre parter, der måtte læse prospektet
såsom mæglere, serviceudbydere og tilsynsmyndigheder.
Fremadrettet vil en afdeling f.eks. i stedes blive omtalt som en fond, og vi, os henviser til Nordea 2,
SICAV, der handler gennem bestyrelsen eller gennem tjenesteudbydere, som beskrevet i prospektet.
Den nye udarbejdelse af prospektet indeholder ingen væsentlige produktændringer. Mens f.eks.
fondenes risikoprofiler og investorprofiler er blevet omdannet og tydeliggjort, er der ingen væsentlig
ændring af fondenes investeringsstrategier, porteføljer eller generelle risikoprofiler. Fondenes
målinvestorer forbliver uændret.

2. Yderligere ændringer
Udover den nye udarbejdelse indeholder prospektet følgende opdateringer:

Nordea 2, SICAV – Emerging Markets Aksjer Etisk slettes, da fonden blev afviklet den 16. juli
2019.

Den tyske lov om beskatning af investeringsfonde: Ændring i præsentation
Bilaget til prospektet om "den tyske lov om beskatning af investeringsfonde", hvori opsummeres
listen over fonde, hvor hensigten er, at disse kvalificerer sig som enten "aktiefonde" eller "blandede
fonde" i overensstemmelse med den tyske lov om investeringsbeskatning af 2018, fjernes.
Oplysningerne om, hvorvidt hensigten er, at fondene kvalificerer sig som "aktiefonde" eller "blandede
fonde", indgår nu i beskrivelsen af den enkelte fond.
Sammensætningen af Nordea Investment Funds S.A.'s ansvarshavende personer er
opdateret.
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Listen i afsnittet om den lokale repræsentant og betalingsagent er opdateret:

I Danmark
Nordea Bank Abp's danske filial med registreret adresse Grønjordsvej 10 DK-2300 København S,
Danmark, er udpeget som Nordea 2, SICAV's repræsentant i Danmark.

I Østrig
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG med registreret adresse Am Belvedere 1 AT-1100
Wien, Østrig er udpeget som Nordea 2, SICAV's betalings- og informationsagent i Østrig.

I Spanien
Repræsentanten Allfunds Bank S.A.U. har skiftet adresse til C/ de los Padres Dominicos, 7 ES-28050
Madrid, Spanien.

I Schweiz
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich, Selnaustrasse 8002, 2 Zürich, Schweiz
er udpeget som Nordea 2, SICAV's repræsentant og betalingsagent i Schweiz.

Den opdaterede udgave af prospektet kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted eller hos
Nordea Investment Funds S.A. på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg
og på webstedet www.nordea.lu, så snart CSSF har udstedt det stemplede officielle prospekt. Eller De
kan finde prospektet på Nordeas lokale websteder, hvis et sådant er tilgængelig.
Investorer, der måtte have spørgsmål til ovennævnte ændringer, kan kontakte deres økonomiske
rådgiver eller Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services på tlf. +352 27 86 51 00
eller pr. e-mail til nordeafunds@nordea.com

Luxembourg, 10. oktober 2019
Bestyrelsen for Nordea 2, SICAV
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