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MEDDELELSE TIL AKTIONÆRERNE 
 

Det meddeles hermed investorerne ("investorerne") i Nordea 1, SICAV ("selskabet"), at selskabets nye 
prospekt ("prospektet") træder i kraft den 23. oktober 2017, medmindre en anden dato efterfølgende 
fastsættes for individuelle ændringer med henblik på at medtage disse i prospektet. Ændringerne er 
opsummeret nedenfor. 

 
Ændringer i prospektet af relevans for investorerne i Nordea 1 - Alpha 15 
 

 Afdelingen Nordea 1 – Alpha 15 ændrer navn til Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund. 

 Afdelingens mål er blevet specificeret. Investeringspolitikken er ændret, således at den tydeligere 
afspejler de forskellige investeringsstrategier, som afdelingen anvender. 

 
Relevante ændringer i prospektet for investorer i: 
 Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund, 
 Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund, 
 Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus, 
 Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund 
 
Følgende afsnit er tilføjet afsnittet om valgbare aktiver for at angive, at afdelingerne kan investere direkte i 
kinesiske gældsbeviser via China Interbank Bond Market (CIBM). 

 
Ændringer i prospektet af relevans for investorerne i Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund 
 
Nu specificeres det i investeringspolitikken, at afdelingen søger at opnå et positivt afkast på et rullende 3-
årigt grundlag. 

 
Ændringer i prospektet af relevans for investorerne i Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund 

 
Afdelingen Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund skifter navn til Nordea 1 – Balanced Income Fund; 
 
Det er nu specificeret, at afdelingens investeringspolitik ikke omfatter brug af negativ varighed. 

 
Ændringer i prospektet af relevans for investorerne i Nordea 1 – Multi-Asset Fund 

 

 Afdelingen Nordea 1 – Multi-Asset Fund ændrer navn til Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund. 

 Afdelingens mål er blevet tydeliggjort. Investeringspolitikken er ændret, således at den tydeligere 
afspejler de forskellige investeringsstrategier, som afdelingen anvender. 

 
Ændringer i prospektet af relevans for investorerne i Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity 
Fund 
 
Investeringsbegrænsningen for China A-aktier via Stock Connect hæves fra 10 % til 25 % af afdelingens 
samlede aktiver. 
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Relevante ændringer i prospektet for investorer i: 
 Nordea 1 – Emerging Market Hard Currency Bond Fund, 
 Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund, 
 Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus 
 
Forvaltningsgebyret for disse afdelinger er reduceret. 

 
Ændringer i prospektet af relevans for investorerne i Nordea 1 – European Value Fund 
 
Navnet på afdelingens investeringsunderforvalter i Schweiz ændres fra European Value Partners AG til 
Mensarius AG. 

 
Ændringer i prospektet af relevans for investorerne i alle afdelinger 

 

 I kapitel 2 "Ord og definitioner, der anvendes i dette prospekt" 
o Definitionen af Asien omfatter nu Bangladesh og Pakistan. 
o Der er tilføjet definitioner af "ChiNext, "CIBM" og "SME-bestyrelse". 
 

 Kapitel 6. "Aktiehandel" er ændret, således at det afspejles, at alle ordrer fremadrettet skal afgives i 
referencevalutaen for den aktieklasse, som investorerne investerer i, og at alle betalinger (for tegning og 
indløsning) skal foretages i den relevante aktieklasses referencevaluta. Der kan kun ombyttes mellem 
aktieklasser, der har samme referencevaluta. 
 

 I kapitel 8. "Investeringsbegrænsninger": 
o Underafsnittet om andele i åbne investeringsselskaber er ændret, således at det angives, at der kan 

opkræves et forvaltningsgebyr for investering i andele i andre investeringsinstitutter eller andre 
former for kollektive investeringsordninger, der administreres af forvaltningsselskabet. 

o Beskrivelserne af gearing for afdelinger, der anvender VaR-metoden til at beregne den globale 
eksponering, er omformuleret, således at de nøjere beskriver de tal, der fremgår af prospektet. 

o Afsnit VI er omdøbt til "Socialt ansvarlig investering" og omformuleret, således at det nøjere afspejler 
de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, der indgår som led i det investeringsvalg, 
der gælder for alle afdelinger. 

 
I kapitel 9. Under "Særlige risikohensyn" er der tilføjet et nyt afsnit om risiko i forbindelse med investering via 
CIBM. 

 

 I Kapitel 25. “Repræsentanter og betalingsagenter uden for Luxembourg”: 
o Adressen på betalingsagenten for Italien BNP Paribas Securities Services er blevet opdateret. 
o o Repræsentanten og betalingsagenten for Schweiz er blevet ændret fra Nordea Bank S.A. 

schweizisk datterselskab til BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich. 
o Navnet på repæsentanten i Polen er blevet opdateret. 

 
 
Investorer, som ikke accepterer ovennævnte ændringer, kan vederlagsfrit indløse deres aktier med 
undtagelse af lokale transaktionsgebyrer, der kan opkræves af en lokal mellemmand på egne vegne, hvor 
denne er uafhængig af Selskabet og forvaltningsselskabet. Der skal underrettes derom skriftligt til Nordea 
Investment Funds S.A. (der er administrationsagent) på følgende adresse senest 20. oktober 2017 kl. 15:30 
(CET). 
 
Der kan gratis rekvireres en opdateret udgave af prospektet, der er dateret oktober 2017, på 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 under "Download Centre" med overskriften "KIID/Prospectus", 
så snart Luxembourgs tilsynsmyndighed ("CSSF") har udstedt det stemplede officielle prospekt. Eller De kan 
finde en kopi på Nordeas lokale websteder, hvis de er tilgængelige. 
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Begreber skrevet med stort begyndelsesbogstav i denne meddelelse forstås som defineret i Prospektet, 
medmindre andet fremgår af sammenhængen. 
 
Investorer, der har spørgsmål til ovennævnte ændring, kan kontakte deres økonomiske rådgiver eller Nordea 
Investment Funds S.A., Client Relationship Services på tlf. +352 43 39 50 - 1. 
 
Luxembourg, 15. september 2017 
Bestyrelsen for Nordea 1, SICAV 
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