Nordea 1, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
Hjemsted: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 31442

INFORMATIONSOPDATERING

VIGTIGE OPLYSNINGER:
I betragtning af COVID-19-udbruddet tager Nordea 1, SICAV sikkerhedsmæssige forholdsregler for at
begrænse investorernes og andre interessenters eksponering. Grundet udbruddet af COVID-19 og de
tilknyttede restriktioner angående rejseaktiviteter og større forsamlinger afholdes dette års årlige
generalforsamling uden fysisk fremmøde, som dette er tilladt i henhold til luxembourgsk lov. Der er
dermed truffet foranstaltninger for at give investorer mulighed for at afgive stemme ved elektronisk
fuldmagt (se de praktiske oplysninger om dette nedenfor).

Investorerne i Nordea 1, SICAV (“selskabet”) oplyses hermed om, at på grund af den exceptionelle
COVID-19-situation og i overensstemmelse med artikel 1.(1) i Luxembourgs forordning af 20. marts
2020, der indfører tiltag vedrørende møder i selskaber og andre juridiske enheder, vil fysisk deltagelse
ved den årlige generalforsamling, der afholdes den 23. april 2020 kl. 10.00
(“generalforsamlingen”) ikke være mulig.
Investorer får hermed mulighed for at afgive deres stemme pr. fuldmagt indsendt elektronisk.
Fuldmagter, som er udstedt i deres tidligere udformning, og som allerede er modtaget inden den 14.
april 2020, er fortsat gyldige.
For at stemme på mødet kan investorer indsende den behørigt udfyldte og underskrevne vedhæftede
fuldmagt, der senest skal være selskabet i hænde den 20. april 2020, kl. 17.00 CET pr. e-mail til
NIFSA.DSRD@nordea.lu.
Luxembourg, 14. april 2020

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

VIGTIGT
Investorer kan indsende en behørigt udfyldt og underskrevet fuldmagt, der senest skal være selskabet
i hænde den 20. april 2020, kl. 17.00 CET pr. e-mail til NIFSA.DSRD@nordea.lu

FULDMAGT
Undertegnede
«Name»
«Address1»
«Address2»
«Address3»
«Account ID XXXXXXXX»
Indehaver af ______________ aktier i Nordea 1, SICAV (“selskabet”) med hjemsted på adressen 562,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg udnævner hermed

Jeremie Houet, Head of Corporate Law i Nordea Investment Funds S.A. (Ordstyrer)
som min fuldmagtshaver, der kan repræsentere mig og stemme i mit navn og på mine vegne på
selskabets årlige generalforsamling, der afholdes den 23. april 2020 kl. 10.00 CET
(“generalforsamlingen”), hvor følgende beslutninger skal vedtages:
For
1

2
3
4
5
6
7

Imod

Indgivelse af rapporterne fra selskabets bestyrelse ("bestyrelsen", hvor
hvert enkelt medlem af denne kaldes et "bestyrelsesmedlem") og fra
selskabets godkendte, lovpligtige revisor for regnskabsåret, der sluttede
den 31. december 2019 ("revisoren")
Godkendelse af balancen samt resultatopgørelsen for regnskabsåret, der
sluttede den 31. december 2019
Udbytteudlodning
Allokering af nettooverskuddet





Stemm
er ikke

















Decharge af bestyrelsen og revisoren, hvad angår udførelsen af deres
pligter for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2019
Udnævnelse af selskabets bestyrelsesmedlemmer og den godkendte,
lovpligtige revisor
Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar



















Fuldmagtshaveren har de bredest mulige beføjelser, herunder substitutionsfuldmagt, til at repræsentere
og forpligte undertegnede på den omtalte generalforsamling eller eventuelt efterfølgende
generalforsamlinger med samme dagsorden, til at deltage i alle diskussioner og til at stemme på alle
beslutninger i mit navn og på mine vegne, til at underskrive alle dokumenter og til generelt at gøre, hvad
der måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forbindelse med den planlagte dagsorden.

Dato________________________ Underskrift(er)
__________________________________________
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