MEDDELELSE TIL INVESTORERNE I
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund
og
Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund
____________________________________________
Det meddeles hermed, at bestyrelsen i Nordea 1, SICAV ("bestyrelsen") har besluttet at sammenlægge
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund ("den sammenlagte fond") med Nordea 1 – Emerging
Wealth Equity Fund ("den modtagende fond") ("sammenlægningen").
Den sammenlagte fond og den modtagende fond benævnes i det følgende ”fondene”, og Nordea 1,
SICAV benævnes ”selskabet”.
Sammenlægningen træder i kraft den 27. august 2021 ("ikrafttrædelsesdatoen").
På ikrafttrædelsesdatoen overdrages alle aktiver og passiver i den sammenlagte fond til den
modtagende fond. Den sammenlagte fond ophører med at eksistere som følge af sammenlægningen og
opløses derved pr. ikrafttrædelsesdatoen uden at blive afviklet.
Investorer, som accepterer de foreslåede ændringer i denne meddelelse, behøver ikke at foretage sig
noget.
Investorer, som ikke accepterer sammenlægningen, kan anmode om vederlagsfri indløsning eller
ombytning af deres aktier i henhold til de indløsnings- og ombytningsprocesser, der er beskrevet i
prospektet, per datoen for denne meddelelse og frem til kl. 15.30 den 18. august 2021, og dette er
yderligere beskrevet nedenfor i afsnit 5.
Denne meddelelse beskriver sammenlægningens konsekvenser og skal læses nøje. Sammenlægningen
kan påvirke Deres skattemæssige stilling. Investorer i fondene rådes til at kontakte deres
professionelle rådgivere, hvad angår de juridiske, økonomiske og skattemæssige konsekvenser af
sammenlægningen i henhold til lovgivningen i de lande, hvor de har statsborgerskab, bopæl, domicil
eller selskab.

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
nordeaf unds@nordea.com
www.nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Side 1 af 8

1. Årsager til sammenlægningen
1.1. Det forventes, at den sammenlagte fond har begrænsede vækstudsigter.
1.2. Ved at tilføje aktiver til den modtagende fond bør sammenlægningen give fordelen ved en større
fondsstørrelse, og det forventes, at dette vil tiltrække investorer på langt sigt. Følgelig mener
bestyrelsen, at sammenlægningen er i overensstemmelse med investorernes bedste interesser.
1.3. Investorerne i den sammenlagte fond nyder med sammenlægningen fordel af investeringer i en fond,
der fremmer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika ("ESG-investeringer") i henhold
til artikel 8 i forordning 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for
finansielle tjenesteydelser ("SFDR").
2. Sammenlægningens forventede virkninger for investorer i den sammenlagte fond
2.1. I kraft af sammenlægningen overdrages alle aktiver og passiver i den sammenlagte fond til den
modtagende fond pr. ikrafttrædelsesdatoen, og den sammenlagte fond ophører med at eksistere
uden at blive afviklet.
2.2. Sammenlægningen er bindende for alle investorer, som ikke har udøvet deres ret til at anmode om
indløsning eller ombytning af deres aktier på de vilkår og inden for den frist, der er fastsat nedenfor.
På ikrafttrædelsesdatoen bliver de investorer i den sammenlagte fond, som ikke har udøvet deres ret
til at indløse eller ombytte aktier, således investorer i den modtagende fond og modtager aktier i den
modtagende fonds tilsvarende aktieklasse med de løbende gebyrer og de risk/reward-indikatorer
("SRRI"), som er beskrevet nedenfor.
Sammenlagt fond
Aktieklasse ISIN

Modtagende fond
Løbende
gebyrer

SRRI Aktieklasse

ISIN

Løbende
gebyrer SRRI

BC - EUR
BF - EUR
BI - EUR

LU0982400805 1,71 %
LU2207567772 1,27 %
LU0975278903 1,51 %

6
6
6

BC - EUR
BF - EUR
BI - EUR

LU0841595498 1,35 %
LU2293905977 1,14 %
LU0390857398 1,14 %

6
6
6

BP - EUR
BP – SEK
BP - USD

LU0975279117 2,26 %
LU0976012160 2,26 %
LU0975279208 2,26 %

6
6
6

BP - EUR
BP – SEK
BP - USD

LU0390857471 1,90 %
LU0390857638 1,90 %
LU0533589858 1,90 %

6
6
6

E - EUR
E – USD

LU0975278739 3,01 %
LU0975278812 3,01 %

6
6

E - EUR
E – USD

LU0390857711 2,64 %
LU2338062693 2,64 %

6
6

2.3. Som forklaret i afsnit 6 er den indre værdi pr. aktie i den sammenlagte fond og den indre værdi pr.
aktie i den modtagende fond ikke nødvendigvis den samme. Det betyder, at selvom den samlede
værdi af investorernes beholdning forbliver den samme, modtager investorerne i den sammenlagte
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fond eventuelt et andet antal nye aktier i den modtagende fond end det antal, de tidligere ejede i
den sammenlagte fond.
2.4. Sammenlægningen finder sted gennem en kontantoverførsel, og det kan derfor eventuelt medføre
en udvanding af resultaterne for den sammenlagte fonds portefølje. De kan finde yderligere
oplysninger i afsnit 4.
2.5. Begge fonde er stort set ens, idet de har samme investeringsmål og har en syntetisk risk/rewardindikator ("SRRI") på 6. Desuden investerer begge fonde hovedsageligt i aktier i selskaber på nye
vækstmarkeder.
2.6. De procedurer, der gælder for forhold som handel, tegning, indløsning, ombytning og overdragelse
af aktier, og metoden til beregning af den indre værdi, er de samme i den sammenlagte fond og den
modtagende fond.
2.7. Den sammenlagte fond investerer primært i small cap-selskaber, mens den modtagende fond
investerer primært i large cap-selskaber.
2.8. Den sammenlagte fond forvaltes af TimesSquare Capital Management LLC., og den modtagende
fond forvaltes af GW&K Investment Management LLC.
2.9. Den sammenlagte fonds basisvaluta er USD, og den modtagende fonds basisvaluta er EUR. Dette
ændrer valutakursrisikoen, som investorerne i den sammenlagte fond er eksponeret for, fra USD til
EUR. Som vist i tabellen i ovenstående afsnit 2.2. bliver investorerne i USD-denominerede
aktieklasser i den sammenlagte fond investorer i uafdækkede USD-aktieklasser i den modtagende
fond og vil være eksponeret for kursrisikoen mellem EUR og USD. Investorerne i EUR-denominerede
aktieklasser i den sammenlagte fond bliver investorer i EUR-aktieklasser i den modtagende fond og
vil ikke længere være eksponeret for kursrisikoen mellem EUR og USD. Investorerne i aktieklasser i
SEK i den sammenlagte fond vil ikke længere være eksponeret for kursrisikoen mellem USD og SEK
og vil i stedet være eksponeret for kursrisikoen mellem EUR og SEK.
2.10. Den sammenlagte fond anvender referencesikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med
artikel
6
i
SFDR,
mens
den
modtagende
fond,
udover
at
anvende
referencesikkerhedsforanstaltninger, fremmer ESG-investeringer, jf. artikel 8 i SFDR, og som også
nævnt ovenfor i afsnit 1.3.
2.11. De vigtigste ligheder og forskelle mellem den sammenlagte fond og den modtagende fond er
endvidere beskrevet i bilag I til denne meddelelse.
3.

Sammenlægningens forventede virkninger for investorer i den modtagende fond

3.1. Når sammenlægningen implementeres, ejer investorer i den modtagende fond fortsat de samme
aktier i den modtagende fond som før, og der sker ingen ændring, hvad angår rettigheder tilknyttet
sådanne aktier. Sammenlægningen påvirker ikke gebyrstrukturen i den modtagende fond og
medfører ikke ændringer af vedtægterne eller prospektet for selskabet eller i ændringer af den
modtagende fonds dokumenter med central investorinformation (“KIID”).
3.2. Når sammenlægningen gennemføres, øges den samlede indre værdi i den modtagende fond som
følge af, at den sammenlagte fonds aktiver og passiver overføres til den.
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3.3. Sammenlægningen finder sted gennem en kontantoverførsel, og det kan derfor eventuelt medføre
en udvanding af den modtagende fonds resultater. De kan finde yderligere oplysninger i afsnit 4.
4. Forventet indvirkning på porteføljen
4.1. Beholdningerne i den sammenlagte fond sælges og overføres til den modtagende fond i kontanter
på ikrafttrædelsesdatoen. Salget af aktiver inden ikrafttrædelsesdatoen kan påvirke den
sammenlagte fonds portefølje og resultater. Som følge heraf kan den sammenlagte fond måske ikke
leve op til investeringsmålet, investeringspolitikken og investeringsbegrænsningerne i de fem
bankdage forud for ikrafttrædelsesdatoen.
Kontanterne, der forventes at blive overført fra den sammenlagte fond til den modtagende fond, investeres
i overensstemmelse med den modtagende fonds investeringspolitik. Det forventes ikke, at opgørelse af
den modtagende fonds portefølje finder sted, hverken før eller efter ikrafttrædelsesdatoen.

5. Suspendering af handel
5.1. Aktier i den sammenlagte fond kan tegnes, indløses eller ombyttes til aktier i den samme eller en
anden aktieklasse i en anden af selskabets fonde, der ikke er involveret i sammenlægningen, frem til
kl. 15.30 CET den 18. august 2021. Kl. 15.30 CET den 18. august 2021 eller derefter suspenderes
muligheden for at tegne, indløse eller ombytte aktier i den sammenlagte fond frem til
ikrafttrædelsesdatoen.
5.2. Investorerne i den modtagende fond påvirkes ikke af suspenderingen af tegning, indløsning og
ombytning i den sammenlagte fond.
5.3. Aktier i begge fonde kan indløses eller ombyttes vederlagsfrit fra datoen for denne meddelelse frem
til kl. 15.30 CET den 18. august 2021. Kl. 15.30 CET den 18. august eller derefter suspenderes
muligheden for vederlagsfrit at indløse eller ombytte aktier.
5.4. Retten til vederlagsfrit at indløse og ombytte aktier kan for investorer i begge fonde begrænses af
transaktionsgebyrer, som opkræves af lokale mæglere, der er uafhængige af selskabet og
forvaltningsselskabet, Nordea Investment Funds S.A. ("forvaltningsselskabet").
6. Værdiansættelse og ombytningsforhold
6.1. Pr. den 26. august 2021 beregner forvaltningsselskabet den indre værdi pr. aktieklasse og fastsætter
ombytningsforholdet.
6.2. Bestemmelserne i stiftelsesoverenskomsten og prospektet for selskabet vedrørende beregningen af
den indre værdi gælder ved fastsættelsen af værdien af aktiverne og passiverne i fondene med
henblik på beregning af ombytningsforholdet.
6.3. Antallet af nye aktier i den modtagende fond, der skal udstedes til hver enkelt investor, beregnes ved
hjælp af det ombytningsforhold, der er beregnet på grundlag af den indre værdi af aktierne i fondene.
Aktierne i den sammenlagte fond annulleres derefter.
6.4. Ombytningsforholdet beregnes som følger:
•

Den indre værdi pr. aktie i den relevante aktieklasse i den sammenlagte fond divideres med den
indre værdi pr. aktie i den relevante aktieklasse i den modtagende fond.
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•

Den gældende indre værdi pr. aktie i den sammenlagte fond og den indre værdi pr. aktie i den
modtagende fond er de indre værdier, der er fastsat på den bankdag, der ligger forud for
ikrafttrædelsesdatoen.

6.5. Eventuelle periodeafgrænsningsposter i den sammenlagte fond inkluderes i den endelige indre værdi
af den sammenlagte fond og bogføres i de relevante aktieklassers indre værdi i den modtagende fond
efter ikrafttrædelsesdatoen.
6.6. Der må ikke foretages kontantbetaling til investorer i bytte for aktierne.
7. Yderligere tilgængelige dokumenter
7.1. Investorer i den sammenlagte fond opfordres til omhyggeligt at læse de relevante dokumenter med
central investorinformation fra den modtagende fond samt det relevante prospekt, før de træffer
beslutning med hensyn til sammenlægningen. Prospektet og dokumenter med central
investorinformation (hvis disse forefindes) kan hentes gratis på nordea.lu og rekvireres fra selskabets
hjemsted.
7.2. Et eksemplar af revisionspåtegningen, der bekræfter de kriterier, der vedtages for værdiansættelsen
af aktiverne og, afhængigt af forholdene, passiverne, og metoden for beregning af
omregningsforholdet samt omregningsforholdet kan vederlagsfrit rekvireres fra selskabets
hjemsted.
8. Sammenlægningens omkostninger
Forvaltningsselskabets oppebærer de juridiske, rådgivningsmæssige og administrative omkostninger
og udgifter forbundet med udarbejdelsen og udførelsen af sammenlægningen.
9.

Beskatning

Investorerne i den sammenlagte fond og den modtagende fond henvises til egen skatterådgiver, hvad
angår de skattemæssige konsekvenser af den planlagte sammenlægning.
10. Yderligere oplysninger
Professionelle og institutionelle investorer, der har spørgsmål vedrørende sammenlægningen,
henvises til at kontakte deres sædvanlige professionelle rådgiver eller mægler eller deres lokale
kundeservicekontor via nordea.lu eller på nordeafunds@nordea.com. Detailinvestorer, der har
spørgsmål til ovennævnte sammenlægning, bedes kontakte deres sædvanlige finansielle rådgiver.
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
19. juli 2021
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Bilag I

Hovedelementer i den sammenlagte fond og den modtagende fond
Den sammenlagte fond

Den modtagende fond

Mål
Den sammenlagte fonds mål er at give
investorerne investeringsvækst på langt sigt.

Mål
Den modtagende fonds mål er at give investorerne
investeringsvækst på langt sigt.

small cap-aktier i selskaber på nye
vækstmarkeder. Fonden investerer specifikt
mindst 75 % af de samlede aktiver i aktier og
aktierelaterede værdipapirer udstedt af selskaber,
der har hjemsted eller udfører den overvejende del
af deres aktiviteter på nye vækstmarkeder, og hvis
markedsværdi (på købstidspunktet) er mellem 100
mio. USD og 5 mia. USD.

aktier i selskaber over hele verden. Fonden investerer
specifikt mindst 75 % af de samlede aktiver i aktier og
aktierelaterede værdipapirer. Fonden kan investere i
eller være eksponeret for følgende instrumenter op til
den angivne procentdel af de samlede aktiver:
• China A-aktier: 25 %.

Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap

Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net

Afledte finansielle instrumenter og teknikker

Afledte finansielle instrumenter og teknikker

Investorprofil
Investorer, der forstår risiciene ved fonden og
planlægger at investere i mindst 5 år. Fonden kan
tiltrække investorer, som:
• søger investeringsvækst
• er interesserede i eksponering for nye
aktiemarkeder

Investorprofil
Investorer, der forstår risiciene ved fonden og
planlægger at investere i mindst 5 år. Fonden kan
tiltrække investorer, som:
• søger investeringsvækst
• er interesserede i eksponering for globale
aktiemarkeder

Risikoovervejelser

Risikoovervejelser

• Valuta
• Depotbeviser
• Afledte finansielle instrumenter
• Nye vækstmarkeder og frontier-markeder
• Egenkapital
• Håndtering af værdipapirer
• Small cap- og mid cap-aktier
• Beskatning

• Landerisiko — Kina
• Valuta
• Depotbeviser
• Afledte finansielle instrumenter
• Nye vækstmarkeder og frontier-markeder
• Egenkapital
• Håndtering af værdipapirer
• Beskatning

Investeringspolitik
Investeringspolitik
Den sammenlagte fond investerer hovedsageligt i Den modtagende fond investerer hovedsageligt i

Index (Net Return).

Fonden kan anvende afledte finansielle
instrumenter og andre teknikker til afdækning
(risikoreduktion), effektiv porteføljeforvaltning og til
at opnå investeringsafkast.
Egnethed
Fonden er egnet for alle typer investorer gennem
alle distributionskanaler.

Return).

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter
og andre teknikker til afdækning (risikoreduktion),
effektiv porteføljeforvaltning og til at opnå
investeringsafkast.
Egnethed
Fonden er egnet for alle typer investorer gennem alle
distributionskanaler.
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Global eksponeringsberegning:

Global eksponeringsberegning:

Investeringsforvalter: Nordea Investment

Investeringsforvalter: Nordea Investment

Underinvesteringsforvalter: TimesSquare
Capital Management LLC.

Underinvesteringsforvalter: GW&K Investment
Management LLC.
SFDR-klassifikation: Fonden anvender
referencesikkerhedsforanstaltninger for ESG og
fremmer ESG-karakteristika, jf. artikel 8 i SFDR. Det
betyder, at der anvendes screeninger for at sikre, at
fondens underliggende investeringer konsekvent viser
de forventede ESG-karakteristika. Herudover
anvendes forbedrede udelukkelsesfiltre i processen
med opbygning af porteføljen for at begrænse
investeringer i selskaber og fra udstedere med
væsentlig eksponering for visse aktiviteter, der anses
for at være skadelige for miljøet og/eller samfundet
som helhed, herunder tobaksselskaber og selskaber,
som beskæftiger sig med fossile brændstoffer.
Ledelseskvaliteten er en integreret del af vurderingen
af potentielle investeringer, og i vurderingen indgår
ansvarlighed, beskyttelse af investorers rettigheder og
langsigtet, bæredygtig værdiskabelse. Fonden
overholder endvidere NAM’s politik for fossile
brændstoffer i overensstemmelse med Parisaftalen.
Se prospektet for yderligere oplysninger.

Eksponeringsmetoden.
Management AB.

SFDR-klassifikation: Fonden anvender
referencesikkerhedsforanstaltninger for ESG i
overensstemmelse med artikel 6 i SFDR. Det
betyder, at der anvendes normbaseret screening
og udelukkelseslister for fondens investeringer til
at sikre, at fondens portefølje opfylder en ESGminimumsstandard. Se prospektet for yderligere
oplysninger.

Basisvaluta: USD

Eksponeringsmetoden.
Management AB.

Basisvaluta: EUR

Gebyrer, der pålægges den sammenlagte fond Gebyrer, der pålægges den modtagende fond
Den sammenlagte fond pålægges følgende
gebyrer:
Forvaltningsgebyr (maksimum)
Det forvaltningsgebyr, som den sammenlagte fond
skal betale af aktiverne til forvaltningsselskabet, er
0,95 % for I- og V-aktieklasser, 1,60 % for P-, Q-,
E- og F-aktieklasser, 1,05 % for C-aktieklasser og
0,95 % for N-aktieklasser.
Driftsudgifter (maksimum)
0,40 % for P-, Q-, E-, C-, S-, F- og N-aktieklasser.
0,30 % for D-, I- og V-aktieklasser.
0,25 % for X- og Z-aktieklasser.
0,15 % for Y-aktieklasser.

Den modtagende fond pålægges følgende gebyrer:
Forvaltningsgebyr (maksimum)
Det forvaltningsgebyr, som den modtagende fond skal
betale af aktierne til forvaltningsselskabet, er:
0,85 % for I- og V-aktier.
1,50 % for P-, Q- og E-aktier.
0,95 % for C- og F-aktier.
0,85 % for N-aktier.
Driftsudgifter (maksimum)
0,30 % for P-, Q-, E-, C-, S-, F- og N-aktieklasser.
0,25 % for D-, I- og V-aktieklasser.
0,20 % for X- og Z-aktieklasser.
0,10 % for Y-aktieklasser.

Resultatbetinget honorar
Intet.

Resultatbetinget honorar
Intet.

Distributionsgebyr

Distributionsgebyr
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0,75 % for E-aktieklasser

0,75 % for E-aktieklasser

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer

Indtrædelsesgebyr: Intet.
Udtrædelsesgebyr: Intet.

Indtrædelsesgebyr: Intet.
Udtrædelsesgebyr: Intet.

Løbende gebyrer og SRRI

Løbende gebyrer og SRRI

Løbende
Aktieklasse ISIN
gebyrer SRRI
BC - EUR
LU0982400805 1,71 %
6

Aktieklasse
BC - EUR

ISIN
LU0841595498

Løbende
gebyrer SRRI
1,35 %
6

BF - EUR
BI - EUR

LU2207567772 1,27 %
LU0975278903 1,51 %

6
6

BF - EUR
BI - EUR

LU2293905977
LU0390857398

1,14 %
1,14 %

6
6

BP - EUR
BP – SEK
BP - USD

LU0975279117 2,26 %
LU0976012160 2,26 %
LU0975279208 2,26 %

6
6
6

BP - EUR
BP – SEK
BP - USD

LU0390857471
LU0390857638
LU0533589858

1,90 %
1,90 %
1,90 %

6
6
6

E - EUR
E – USD

LU0975278739 3,01 %
LU0975278812 3,01 %

6
6

E - EUR
E – USD

LU0390857711
LU2338062693

2,64 %
2,64 %

6
6
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