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MEDDELELSE TIL INVESTORERNE 

 

Som investorer i Nordea 1, SICAV, underrettes De hermed om , at der i august 2022 bliver udstedt et nyt 

prospekt for Nordea 1, SICAV, der indeholder følgende væsentlige ændringer med virkning fra 1. august 

2022 ("ikrafttrædelsesdatoen"): 

1. Vigtige ændringer 

1.1 Relevant for alle investorer 

Under hensyntagen til kravene i den endelige rapport om udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder 
(de såkaldte "Niveau 2"-foranstaltninger) vedrørende indholdet af, metoderne for og præsentationen af 
oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger 
i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR"), er der foretaget følgende ændringer vedrørende 
oplysninger: 
 

i. Afsnittet i beskrivelserne af fonden om "SFDR-relaterede oplysninger" er blevet fjernet, og de 
miljømæssige og sociale karakteristika, eller bæredygtige formål, med fondene, vil blive beskrevet 
i modellen for offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, der skal gives forud for 
indgåelse af en aftale ("bilag"), der foreskrives af Niveau 2-foranstaltningerne. Bilagene medtages 
som "bilag 1” til prospektet. 

ii. Da de fonde, som artikel 8 og artikel 9 omhandler, ikke har et specifikt indeks angivet som 
referencebenchmark for at klarlægge, om fondene er i overensstemmelse med de miljømæssige 
og/eller samfundsmæssige karakteristika eller bæredygtighedskriterier, som de fremmer, er det 
præciseret i fondsbeskrivelsens afsnit "Benchmark", at benchmarket ikke er sammenfaldende med 
fondens respektive miljømæssige og samfundsmæssige karakteristika eller bæredygtighedsmål. 
Yderligere oplysninger om, hvordan artikel 9-fonde når deres bæredygtighedsmål er beskrevet i 
bilaget.  

iii. Oplysninger om bæredygtighedsrisici, og hvordan sådanne risici er integreret i vores 
beslutningsproces, er medtaget i de generelle "Risikobeskrivelser" (med bæredygtighedsrisici 
specifikt fremhævet for Kina, nye vækstmarkeder og frontier-markeder) og i prospektets afsnit om 
"Ansvarlig investeringspolitik" samt i fondsbeskrivelserne.  

 
Oplysningerne om fondenes brug af værdipapirfinansieringstransaktioner ("VFT") i henhold til forordning 
(EU) 2015/2365 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende 
genanvendelse er ændret som følger: 
 

i. Typen af værdipapirfinansieringstransaktioner, som fondene kan anvende, og de iboende risici 
samt de af administrationsselskabets anvendte følgerisikostyringspolitikker til at mindske 
modpartsrisiko i forbindelse med brugen af sådanne instrumenter og teknikker er præciseret i 
prospektets afsnit "Sådan bruger fondene instrumenter og teknikker".  

ii. Den maksimalt tilladte anvendelse på 0-100 % af de samlede aktiver til genkøbs- og omvendte 
genkøbstransaktioner er blevet fjernet fra prospektets generelle afsnit "Sådan bruger fondene 
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instrumenter og teknikker", da forventet og maksimalt tilladte anvendelsesgrad fremgår af 
fondsbeskrivelserne i de tilfælde, hvor en fond agter at bruge VFT'er. 

 
 
 
Opdaterede oplysninger er blevet medtaget i afsnittet "Investeringspolitik" og "Risikoovervejelser” i fondens 
beskrivelser for fonde, der kan investere i, eller blive eksponeret mod værdipapirer med sikkerhed i aktiver 
eller realkreditobligationer (ABS/MBS). 
 
Det præciseres, at "V"-aktieklassen, der er afdækket mod brasiliansk real, er tilgængelig for institutionelle 
investorer (herunder kollektive investeringsinstitutter), der er etableret i Brasilien, og at anmodning om 
handel med V-aktieklassen skal være modtaget af transferagenten inden kl. 10.30 CET på en 
værdiansættelsesdag for at kunne blive ekspederet samme dag. Alle handelsanmodninger om V-
aktieklasser, der er modtaget kl. 10.30 CET eller senere, bliver ekspederet på den næstfølgende 
værdiansættelsesdag. 
 
Det er bekræftet under "Afdækningsrisiko – spillover" i prospektets afsnit om "Risikobeskrivelser", at en 
opdateret liste over fonde med aktieklasser, som kan opleve afsmitningsrisiko, kan rekvireres vederlagsfrit 
ved henvendelse til forvaltningsselskabets hjemsted. 
 
Oplysninger og betingelser vedrørende overdragelse af ejerskab af aktier til en anden investor fremgår af 
prospektets afsnit "Tegning, ombytning, indløsning og overdragelse af aktier".  
  
Efter ikrafttrædelse af EU-forordning 2019/1156 og EU-direktiv 2019/1160 om grænseoverskridende 
distribution af kollektive investeringsinstitutter og om gennemførelse af lovgivningen i belgisk ret har BNP 
Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch, besluttet at ophøre med fondsrepræsentants- og 
betalingsagenttjeneste pr. 31. marts 2022, og enheden er i overensstemmelse hermed blevet fjernet fra 
listen over "Lokale repræsentanter og betalingsagenter". 
  
Som følge af en koncernintern fusion, der finder sted den 1. oktober 2022, bliver BNP Paribas Securities 

Services SCA fusioneret med moderselskabet, BNP Paribas SA. Dermed vil navnet på den schweiziske 

repræsentant og betalingsagent blive ændret fra BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de 

Zurich til BNP Paribas, Paris, Zurich branch. 

Listen over lokale repræsentanter og betalingsagenter samt kontaktoplysninger er blevet opdateret. Listen 

over underinvesteringsforvaltere er blevet opdateret. 

 

Det opdaterede prospekt vil tillige afspejle yderligere definitioner, præciseringer, mindre formaterings- og 
redaktionelle ændringer. 
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1.2 Kun relevant for visse investorer 

 

Ændringer af eksisterende fonde 

 

Aktiefonde 

 

 

Nordea 1 – Global Climate and 

Social Impact Fund  

 

Nordea 1 – Global Climate 

Engagement Fund  

 

Nordea 1 – Global Social 

Empowerment Fund  

 

Nordea 1 – Global Gender Diversity 

Fund  

 

Fra prospektets ikrafttrædelsesdato stiger 
forvaltningsgebyrerne som følger: 
 

Aktieklasse  Fra Til 
 
 
E 1,500 % 1,750 % 
 
P 1,500 % 1,750 % 
 
Q (maks.) 1,500 % 1,750 % 

 

Nordea 1 – European Small and Mid 
Cap Equity Fund  
 

Fonden ændrer navn til Nordea 1 - European Small and Mid 

Cap Stars Equity Fund, da den omlægges til at inkludere 

Nordea Stars-investeringsstrategien, hvori indgår en 

forpligtelse til at anvende NAM's egenudviklede ESG-model til 

at analysere og vælge investeringer, der repræsenterer 

fondens ESG-karakteristika.  

 

Fra prospektets ikrafttrædelsesdato ændres 
forvaltningsgebyrerne som følger: 
 

Aktieklasse  Fra Til 
 
I 0,850 % 0,750 % 
 
C 0,950 % 0,850 % 
 
E 1,300 % 1,500 % 

 
F (maks.) 0,950 % 0,850 % 
 
N 0,850 % 0,750 % 
 
P  1,300 % 1,500 % 
 
Q (maks.) 1,300 % 1,500 % 
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Obligationsfonde 

 

 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Fund 
 
 

Forvaltningsgebyrerne blev pr. 17. december 2021 reduceret 
som følger:  
 

Aktieklasse  Fra Til 
 
C 0,750 % 0,650 % 
 
F 0,650 % 0,500 % 
 
I 0,650 % 0,500 % 
 

 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 

Opportunities Fund 

Forvaltningsgebyrerne blev pr. 17. december 2021 reduceret 
som følger:  

 
Aktieklasse  Fra Til 
 
C 0,900 % 0,800 % 
 
F 0,800 % 0,700 % 
 
I 0,800 % 0,700 % 
 

  

Nordea 1 - Emerging Markets Debt 
Total Return Fund 
 

Fondens forventede gearing reduceres fra 600 % til 300 %. 

Nordea 1 – Emerging Stars Bond 
Fund 
 

Fondens forventede gearing reduceres fra 200 % til 70 %. 

 

Efter årlig gennemgang nedsættes den anbefalede 

beholdningsperiode fra 5 år til 3 år. 

 

Nordea 1 – Emerging Stars Local 
Bond Fund  
 

Fondens forventede gearing reduceres fra 200 % til 100 %. 

Nordea 1 - European Covered Bond 
Opportunities Fund 
 

Fondens forventede gearing øges fra 250 % til 450 %. 

 

Fondens anvendelse af en procentdel af de samlede aktiver til 

genkøbs- og omvendte genkøbstransaktioner ændres til 90 % 

(forventet) og 100 % (maksimalt tilladte).  

 

Nordea 1 – European Financial Debt 
Fund 
 

Fondens forventede gearing reduceres fra 250 % til 120 %. 
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Nordea 1 – Flexible Credit Fund  
 

Fondens forventede gearing reduceres fra 200 % til 80 %. 

 

I lyset af fondens fleksible investeringsstrategi i forhold til 

kreditvurderingskvalitet og for at præcisere, at fonden har anden 

mulighed for at investere end muligheden for at investere i 

værdipapirer af enhver kreditvurderingskvalitet, ændres fondens 

investeringspolitik til: "Der er intet loft for kreditrisiko, og fonden 

kan investeres fuldt ud i højtforrentede værdipapirer". 

 

Det præciseres, at fonden kan anvende en procentdel, 0-20 % 

(forventet) og 40 % (maksimalt tilladt), af de samlede aktiver til 

investering i total return swaps.  

 

Nordea 1 – European Inflation 
Linked Bond Fund  

Benchmarkets navn ændres fra Bloomberg Barclays Euro 

Government Inflation-Linked Bond Index til Bloomberg Euro 

Government Inflation-Linked Bond Index. 

Nordea 1 – Long Duration US Bond 
Fund  
 

Efter den årlige gennemgang hæves den anbefalede 

holdeperiode fra 3 år til 5 år. 

 

Benchmarkets navn ændres fra Bloomberg Barclays Series-E 

US Govt 10+ Yr Bond Index til Bloomberg Series-E US Govt 10+ 

Yr Bond Index. 

 

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund  Benchmarkets navn ændres fra Bloomberg Barclays Series-E 
Norway Govt All > 1 Yr Bond Index til Bloomberg Series-E 
Norway Govt All > 1 Yr Bond Index. 
 

Nordea 1 – US Corporate Bond  
Fond  
 
Nordea 1 – US Corporate Stars 
Bond Fund 
 

Benchmarkets navn ændres fra Bloomberg Barclays US Credit 
Index til Bloomberg US Credit Index. 
 

Fonde med absolut afkast 

 

 

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund  Det præciseres, at fonden kan anvende en procentdel, 0-20 % 

(forventet) og 100 % (maksimalt tilladt), af de samlede aktiver til 

investering i total return swaps. 

 

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Det præciseres, at fonden kan anvende en procentdel, 50 % 

(forventet) og 250 % (maksimalt tilladt), af de samlede aktiver til 

investering i total return swaps. 

 

Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund Det præciseres, at fonden kan anvende en procentdel, 125 % 

(forventet) og 400 % (maksimalt tilladt), af de samlede aktiver til 

investering i total return swaps. 
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Nordea 1 – Global Equity Market 

Neutral Fund  

Fonden ændres fra at være en artikel 6-fond til at være en artikel 
8-fond i den betydning, der fremgår af SFDR-forordningen. 
Investeringsstrategien ændres ikke, men fonden overholder 
NAM’s Paristilpassede politik for fossile brændstoffer og 
tobaksscreeninger. 
 

Afbalancerede fonde 

 

 

Nordea 1 – GBP Diversified Return 

Fund 

Det præciseres, at fonden kan anvende en procentdel, 0-10 % 

(forventet) og 20 % (maksimalt tilladt), af de samlede aktiver til 

investering i total return swaps. 

Nordea 1 – Stable Return Fund  Det præciseres, at fonden kan anvende en procentdel, 0-10 % 

(forventet) og 20 % (maksimalt tilladt), af de samlede aktiver til 

investering i total return swaps. 

 

 

2. Ret til at indløse og kontaktoplysninger  

Investorer, som ikke accepterer ovennævnte ændringer, kan vederlagsfrit indløse deres aktier i henhold til 

indløsningsprocessen, der er beskrevet i prospektet med undtagelse af lokale transaktionsgebyrer, der kan 

opkræves af en lokal mellemmand på egne vegne, hvor denne er uafhængig af Nordea 1, SICAV og 

forvaltningsselskabet. Denne meddelelse skal modtages skriftligt af Nordea Investment Funds S.A. (som 

administrationsagent) på nedenfor anførte adresse senest den 30. juli 2022 inden kl. 15.30 CET. 

Den opdaterede version af prospektet dateret august 2022 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.  

Professionelle og institutionelle investorer, der har spørgsmål vedrørende ovennævnte ændring, 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, den 29. juni 2022  

Bestyrelsen for Nordea 1, SICAV. 
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