MEDDELELSE TIL INVESTORERNE
Som investor i Nordea 1, SICAV, underrettes De hermed om, at der i februar 2021 bliver udstedt et nyt
prospekt for Nordea 1, SICAV, der indeholder følgende vigtige ændringer med virkning fra den 25. februar
2021 (”ikrafttrædelsesdatoen”).

1. Vigtige ændringer
1.1 Relevant for alle investorer
Listerne over lokale repræsentanter og betalingsagenter er blevet opdateret.
Oplysningerne om forvaltningsselskabets repræsentanter er blevet opdateret.

1.2 Kun relevant for visse investorer
Ændringer af eksisterende fonde

Aktiefonde
Nordea 1 – Global Impact Fund

Fonden ændrer navn til Global Social Empowerment Fund.
Fondens strategi er blevet ændret for at præcisere, at
forvaltningsteamet gennem aktiv forvaltning fokuserer på
selskaber, som leverer sociale løsninger i kraft af deres
produkter eller tjenesteydelser, og som ser ud til at have de
allerbedste vækstmuligheder og investeringskarakteristika.
Fonden kan investere i eller være eksponeret mod kinesiske Aaktier op til 25 % af de samlede aktiver.
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Obligationsfonde
Nordea 1 – European Corporate
Bond Fund
Nordea 1 – Global High Yield Bond
Fund
Nordea 1 – US Corporate Bond
Fund
Nordea 1 – US High Yield Bond
Fund

Beregningsmetoden for global eksponering, der anvendes for
disse fonde, er engagement. Det præciseres derfor, at der ikke
udføres risikoovervågning i relation til fondenes benchmarks.

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund

Benchmarket, der alene anvendes af fonden til sammenligning
af resultater og risikoovervågning, ændres fra OB (Oslo Stock
Exchange) Government Bonds All Index til Bloomberg
Barclays Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index.
Som følge af fondens stigende brug af derivater ændres fondens
beregningsmetode for global eksponering fra engagement til
VaR. Fondens forventede grad af bruttogearing er 100 %.

2. Ret til at indløse og kontaktoplysninger
Investorer, som ikke accepterer ovennævnte ændringer, kan vederlagsfrit indløse deres aktier ved at følge
indløsningsproceduren, der er beskrevet i prospektet, med undtagelse af lokale transaktionsgebyrer, der
kan opkræves af lokale mellemmænd på egne vegne, hvor disse er uafhængige af Nordea 1, SICAV og
forvaltningsselskabet. Denne meddelelse skal være modtaget skriftligt afNordea Investment Funds S.A.
(der fungerer som administrationsagent) på nedenfor anførte adressesenest 24. februar 2021 før kl. 15.30
CET.
Den opdaterede udgave af prospektet dateret februar 2021 kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets
hjemsted eller fra Nordea Investment Funds S.A. på adressen562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Luxembourg og på webstedet www.nordea.lu, så snart CSSFhar udstedt det stemplede officielle prospekt.
Eller De kan finde prospektet på Nordeas lokale websted, hviset sådant er tilgængeligt.
Investorer, der har 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.
Luxembourg, 25. januar 2021
Bestyrelsen for Nordea 1, SICAV.
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