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MEDDELELSE TIL INVESTORERNE 

 

Som investor i Nordea 1, SICAV, underrettes De hermed om, at der i december 2021 bliver udstedt et nyt 

prospekt for Nordea 1, SICAV, der indeholder følgende vigtige ændringer med virkning fra den 14. 

december 2021 (”ikrafttrædelsesdatoen”): 

1. Vigtige ændringer 

1.1 Relevant for alle investorer 

Fonde, der anvender referencesikkerhedsforanstaltninger for ESG i overensstemmelse med artikel 6 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af den 27. november 2019 om 
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR-forordningen"), 
skal oplyse følgende EU-klassifikationsrelaterede oplysninger: "De investeringer, der ligger til grund for det 
finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige investeringer."  
 
Fonde, der fremmer ESG-karakteristika, jf. artikel 8 i SFDR-forordningen, vil oplyse følgende: “Fonden 
forpligter sig ikke til at investere i bæredygtige investeringer, og de i artikel 6 i forordningen om EU's 
taksonomi anførte oplysninger finder ikke anvendelse”. 
 
Fondenes investeringspolitik, hvor fondene investerer i erhvervsobligationer og særligt dækkede 
obligationer, ændres en smule, således at henvisninger til "år" slettes, når der henvises til den ændrede 
varighed. 
 
Følgende risikoadvarsler i afsnittet om risikobeskrivelser ("Risk Descriptions") er opdateret af 
præciseringshensyn: 
- "Kreditrisiko" er opdateret til at omfatte særlige risici i forbindelse med investering i højtforrentede 
værdipapirer. 
- "Afdækningsrisiko - valutaafdækkede aktieklasser" er opdateret, således at det præciseres, at 
valutaafdækning eventuelt ikke er vellykket, og at dette særligt gælder, når der er markedsvolatilitet. Den 
valutaafdækkede aktieklasse kan primært som følge af renteforskelle og omkostninger i forbindelse med 
udførelsen af valutaafdækningsaktiviteten have forskellige resultater i forhold til den tilsvarende aktieklasse 
i basisvalutaen. 
- “Juridiske risici”  tilføjes for at beskrive risikoen for, at de juridiske aftaler, som Nordea 1, SICAV måtte 
indgå vedrørende visse derivater, instrumenter og teknikker, kan blive bragt til ophør, f.eks. som følge af 
konkurs, ugyldighed af eller ændringer i skatte- eller regnskabslove. 
- "Likviditetsrisiko" beskriver yderligere forhold, hvor der kan opstå likviditetsrisiko.  
 
En fond, der vurderes til at være væsentlig udsat for likviditetsrisiko, skal omfatte en likviditetsadvarsel under 
afsnittet om fondsspecifikke risikoovervejelser ("Risk considerations"). 
 

Oplysning om brugen af værdipapirfinansieringstransaktioner i afsnittet "Sådan anvender fondene 

instrumenter og teknikker” opdateres for at præcisere, at hvor en fond indgår genkøbstransaktioner eller 

total return swaps (“TRS”), herunder differencekontrakter, er den forventede og maksimale brug beskrevet 
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i de relevante “Fondsbeskrivelser". En fond, der ikke indgår genkøbstransaktioner pr. datoen for 

nærværende prospekt (f.eks. hvor den forventede brug af genkøbstransaktioner er “ingen”), kan imidlertid 

indgå genkøbstransaktioner, forudsat at den maksimale brug af sådanne transaktioner ikke overstiger 100 

% af de samlede aktiver, og at de relevante "Fondsbeskrivelser" opdateres ved førstkommende lejlighed. 

En fonds forventede brug er en vejledende – og ikke en regulatorisk – grænse, og den faktiske brug kan til 

enhver tid overstige den forventede brug. Opdaterede oplysninger om den faktiske brug kan rekvireres 

vederlagsfrit ved henvendelse til forvaltningsselskabets hjemsted. 

 

Ifølge Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) retningslinjer om 

resultatbetingede honorarer, og hvor de resultatbetingede honorarer beregnes ud fra resultaterne set i 

forhold til et referenceindeks, skal vi oplyse indeksets (benchmarkets) navn og vise de tidligere resultater 

for dette. Dermed præciseres det under afsnittet om det resultatbetingede honorar, at tidligere resultater set 

i forhold til afkastkravet oplyses, når dette er tilgængeligt, i det relevante dokument med central 

investorinformation.  

 

Afsnittet om gebyrer for aktieklassen ("Share Class Fees") er opdateret, således at de forbundne 

omkostninger ved valutaafdækkede aktieklasser præciseres, og for at bekræfte, at driftsomkostninger 

omfatter et centralt forvaltningsgebyr, depotgebyrer (gebyrer for opbevaring og andre tilknyttede tjenester) 

samt tegningsafgift (taxe d’abonnement). Depositars transaktionsgebyrer og øvrige transaktionsrelaterede 

gebyrer såsom mæglergebyrer og provision, stempelafgift og andre tilsvarende afgifter hører ind under 

"omkostninger, der ikke omfattes af ovenstående" ("Expenses not included in any of the above"). Der sker 

ingen stigning i de generelle omkostninger, der tages fra hver fond.  

 

Under "Swing pricing" er den maksimale justeringsfaktor, der kan avendes, øget fra 1,75 % til 2,00 % af, 
hvad den indre værdi ellers ville være for alle aktieklasser i en fond, idet dette sker i overensstemmelse 
med regulatoriske retningslinjer samt markedspraksis. I ekstraordinære situationer (såsom transaktioner 
med høj nettoværdi, væsentlig markedsvolatilitet, markedsforstyrrelser eller væsentlig økonomisk nedgang, 
terrorangreb eller krig (eller øvrige fjendtlige handlinger), pandemi eller anden sundhedsrelateret krise eller 
naturkatastrofe), kan denne grænse øges midlertidigt for dermed at beskytte investorernes interesser. 
Investorer underrettes om beslutninger om at øge den justerede swingfaktorgrænse gennem en 
meddelelse. Swingfaktoren for en specifik fond kan oplyses vederlagsfrit ved henvendelse til 
forvaltningsselskabets hjemsted. 
 
I afsnittet om meddelelser og offentliggørelser ("Notices and Publications") præciseres det, at meddelelser, 
erklæringer og bekræftelser sendes til alle investorer på de adresser, der fremgår af aktiebogen. Dette sker 
enten fysisk eller elektronisk eller som et link via e-mail, afhængigt af investors samtykke (hvor det er 
påkrævet). 
 
Afsnittet om investeringsselskabet ("SICAV") omfatter den juridiske efterfølger (J.P. Morgan SE, 
Luxembourg Branch) af depositaren, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A, efter en virksomhedsomlægning, 
der er planlagt til at træde i kraft på eller omkring 22. januar 2022.   
 

Listen over bestyrelsesmedlemmer og ansvarshavende personer i forvaltningsselskabet samt listen over 

underinvestorer er opdateret. 

 

Det opdaterede prospekt vil yderligere afspejle regulatoriske opdateringer, præciseringer, mindre 
formaterings- og redaktionelle 
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ændringer. 

 

1.2 Kun relevant for visse investorer 

 

Ændringer af eksisterende fonde 

 

Aktiefonde 

 

 

Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund Fonden har til hensigt at opnå status som en "aktiefond" i 

overensstemmelse med den tyske investeringsbeskatningslov, 

da den løbende investerer mere end 50 % af de samlede 

aktiver i aktier, som dette er defineret i den tyske 

investeringsbeskatningslov. 

 

Nordea 1 – Global Climate and 
Environment Fund 
 
Nordea 1 – Global Climate and 
Social Impact fund 
 

Fondenes ESG-strategi ændres, således at det præciseres, at 

fonden kan investere i aktiviteter, der bidrager til et eller flere af 

de seks miljømål, der er defineret i EU-klassificeringen. Der 

gælder ingen minimumsandel for investeringer, der er rettet 

mod et specifikt miljømål eller en specifik miljøaktivitet. 

Nordea 1 – Global Disruption Fund 
 
Nordea 1 – Global Social 
Empowerment Fund  

Forvaltningsgebyrerne blev pr. 1. september 2021 nedsat som 
følger: 
 

Aktieklasse  Fra Til 
 
I 0,850 % 0,750 % 
 
C 0,950 % 0,850 % 

 
F (maks.) 0,950 % 0,850 % 

 

Nordea 1 – Global Gender Diversity 
Fund 
 

Fonden ændres fra at være en artikel 8-fond til at være en artikel 

9-fond i den betydning, der fremgår af SFDR-forordningen.  

 

Nordea 1 – Global Listed 
Infrastructure Fund 
 

Følgende offentliggørelse er slettet fra afsnittet om 

implementering af ESG-strategien ("Implementation of ESG 

strategy") under afsnittet om SFDR-relaterede oplysninger 

("SFDR related information"): "Fonden anvender løbende en 

grundig vurdering af gældende tiltag og undtagelser, idet denne 

er rettet mod de relevante undtagelsers og filtres konkrete 

virkning, herunder, men ikke begrænset til, NAM's filter for 

fossile brændstoffer i overensstemmelse med Parisaftalen. 

Enhver overgang, der følger af en sådan vurdering, bør 

fuldendes inden for rimelig tid og sikre investorernes bedste 

interesser."  
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Dette ændres til:  "Denne strategi ekskluderer virksomheder 

baseret på deres eksponering for visse aktiviteter, der er fravalgt 

ud fra ESG-betragtninger." 

 

Nordea 1 – Global Real Estate Fund 
 

ESG-strategien under SFDR-relaterede oplysninger præciserer, 
at fondens direkte investeringer screenes på grundlag af deres 
ESG-score. En mindstegrænse for denne ESG-score sikrer, at 
virksomheder med de laveste ESG-scorer ekskluderes. 
 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Fund  
 
Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Opportunities Fund  

Nordea Investment Management AB erstatter 

underinvesteringsforvalteren PGIM Inc. pr. 

ikrafttrædelsesdatoen. 

 

Nordea 1 – European Small and Mid 
Cap Equity Fund 

Fondens investeringspolitik er ændret, således at fonden kan 

investere mindst 75 % af de samlede aktiver i aktier og 

aktierelaterede værdipapirer, der er udstedt af virksomheder, der 

har hjemsted eller udfører den overvejende del af deres 

aktiviteter i Europa, og hvis markedsværdi (på købstidspunktet) 

er 20 mia. EUR eller derunder, eller som indgår i fondens 

benchmark. 

 

Nordea 1 – Indian Equity Fund Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd. er 

udnævnt til underinvesteringsforvalter pr. ikrafttrædelsesdatoen 

og erstatter investeringsrådgiveren ICICI Prudential Asset 

Management Company Ltd. 

 

Nordea 1 – Nordic Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund 
Nordea 1 – Stable Emerging Markets 
Equity Fund 
 

Fondene ændres fra at være artikel 6-fonde til at være artikel 8-

fonde i den betydning, der fremgår af SFDR-forordningen. 

 

Nordea 1 – Norwegian Short-Term 
Bond Fund 
Nordea 1 – Swedish Short-Term 
Bond Fund 

For at undgå misforståelser og for at sikre tilpasning med den 

effektive kursfastsættelse, der foretages på variabelt forrentede 

obligationer, foreslår vi, at følgende tekst slettes fra disse fondes 

investeringspolitik: "For variabelt forrentede værdipapirer 

tilpasses rentesatserne til markedsforholdene mindst én gang 

om året i forhold til deres løbetid."  

 

Obligationsfonde 

 

 

Nordea 1 – Conservative Fixed 

Income Fund 

Investeringspolitikken er ændret, således at det præciseres, at 

fonden kan investere op til 25 % af de samlede aktier i 

højtforrentede værdipapirer. 

 

http://www.nordea.lu/


 

 
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 

 
Open 

Fondens forventede bruttogearing reduceres fra 300 % til 

200 %. 

Nordea 1 – Global Green Bond Fund Fondens investeringspolitik opdateres, således at det 

præciseres, at fondens overvejende del af valutaafdækningen er 

afdækkes mod basisvalutaen, selvom fonden også kan være 

eksponeret for andre valutaer (gennem investering eller 

kontant). 

 

Det benchmark, som fonden udelukkende anvender til 

resultatsammenligning, ændres fra Bloomberg Barclays MSCI 

Global Green Bond Index til Bloomberg MSCI Global Green 

Bond Index Total Return Hedged to EUR. 

 

Investeringspolitikken er opdateret, således at fondens fokus på 

investering i grønne obligationer præciseres. 
 

De SFDR-relaterede oplysninger ændres, således at det 

præciseres, at fonden kan investere i aktiviteter, der bidrager til 

et eller flere af de seks miljømål, der er defineret i EU-

klassificeringen. Dog angives det, at der ikke gælder en 

mindsteandel for investeringer, der er rettet mod specifikke 

miljømål eller miljøaktiviteter, og at identifikation og vurdering (af 

enten brug af provenuandelen eller udstederandelen, alt efter 

hvad der er relevant) af det omfang, fondens bæredygtige 

investeringsmål opfyldes, er underlagt den relevante 

datatilgængelighed. 

 

Nordea 1 – European Corporate 

Stars Bond Fund 

Navnet på det benchmark, som fonden udelukkende anvender 

til resultatsammenligning, ændres fra ICE BofA Euro Corporate 

Bonds Index til ICE BofA Euro Corporate Index. 

 

Formuleringen om,at teamet også forvalter valutaer aktivt" 

slettes, da fonden kun investerer i EUR. 

 

Nordea 1 – European Covered Bond 

Opportunities Fund 

Det præciseres, at den maksimale brug af genkøbsaftaler er 

100 % af de samlede aktiver.  

 

Idet der tages højde for det stigende antal ikke-europæiske 

udstedere, der udsteder i EUR, ændres investeringspolitikken 

for dermed at afspejle, at fonden kan investere mindst to 

tredjedele af de samlede aktiver i gældsbeviser, der er 

denomineret i europæiske valutaer, eller som er udstedt af 

offentlige instanser eller af virksomheder eller finansielle 

institutioner, der har hjemsted eller udfører en overvejende del 

af deres aktiviteter i Europa.  
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Det præciseres i afsnittet om strategi ("Strategy"), at fonden 

som en del af investeringspolitikken anvender sell/buy-back-

forretninger for at geare eksponeringen og dermed øge 

fondens forventede afkast. 

 

Nordea 1 – European Covered Bond 
Fund 
 
Nordea – Low Duration European 
Covered Bond Fund 
 
 

Idet der tages højde for det stigende antal ikke-europæiske 

udstedere, der udsteder i EUR, ændres investeringspolitikken 

for disse fonde for dermed at afspejle, at fondene kan investere 

mindst to tredjedele af de samlede aktiver i særligt dækkede 

obligationer, der er denomineret i europæiske valutaer, eller 

som er udstedt af virksomheder eller finansielle institutioner, der 

har hjemsted eller udfører en overvejende del af deres aktiviteter 

i Europa. 

 

Nordea 1 – European High Yield 

Bond Fund 

Fonden kan investere i eller være eksponeret for CoCo-

obligationer med op til maksimalt 20 % af de samlede aktiver. 

 

Nordea 1 – Flexible Credit Fund Forvaltningsgebyrerne blev pr. 1. april 2021 nedsat som følger: 
 

Aktieklasse  Fra Til 
 
I 0,850 % 0,650 % 
 
C 0,950 % 0,750 % 
 
E 1,500 % 1,200 % 
 
P 1,500 % 1,200 % 
 
 

Nordea 1 – North American High 

Yield Bond Fund 

Valutarisikoen er slettet i afsnittet om risikoovervejelser ("Risk 

Considerations"), da fonden hovedsageligt er eksponeret for 

USD. 

 

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund Fonden skifter pr. ikrafttrædelsesdatoen navn til Nordea 1 – 

Chinese Bond Fund. 

 

Forvaltningsgebyrerne blev pr. 1. juni 2021 nedsat som følger: 
 

Aktieklasse  Fra Til 
 

I 0,600 % 0,500 % 
 
E 1,100 % 1,000 % 
 
P 1,100 % 1,000 % 
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Afbalancerede fonde 

 

 

Nordea 1 – Balanced Income Fund Fondens investeringspolitik ændres for dermed at bekræfte, at 

fonden tilstræber en nettoeksponering på 0 % til 25 % af de 

samlede aktiver. 

 

Nordea 1 – GBP Diversified Return 

Fund 

Fondens mål er ændret, således at det præciseres, at fonden i 

tillæg til at tilbyde investorerne investeringsvækst og relativt 

stabile indtægter tilstræber at bevare kapitalen over en 

investeringshorisont på 3 år. 

 

 

 

 

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. Sådanne anmodninger skal modtages skriftligt af Nordea Investment Funds S.A. 

(som administrationsagent) på nedenstående adresse senest 13. december 2021 før kl. 15.30 CET. 

Den opdaterede udgave af prospektet, der er dateret december 2021, 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 tilgængeligt.  

Professionelle og institutionelle investorer, der har spørgsmål vedrørende de ovenfor anførte ændringer, 

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 ændringer, bedes kontakte deres sædvanlige finansielle rådgiver. 

 

Luxembourg, 12. november 2021  

Bestyrelsen for Nordea 1, SICAV. 
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