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KENNISGEVING VAN SOFT CLOSURE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN 

 
        Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 

 
____________________________________________ 

 
 
Sinds de oprichting van het deelfonds Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (het "Fonds") op 13 
maart 2008 heeft het in de loop der jaren aanzienlijke kapitaalstromen aangetrokken. Intussen is het 
maximumniveau van het Fonds bereikt.  
 
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV (de "Vennootschap") heeft voor het Fonds besloten tot een soft 
closure voor onbepaalde tijd met ingang van 26 februari 2021 (de "Soft Closure") over te gaan, zodat de 
beleggingsbeheerder het Fonds efficiënt kan blijven beheren en bestaande aandeelhouders kunnen blijven 
profiteren van de resultaten van het Fonds.  
 
Als gevolg daarvan worden alle inschrijvings- en omwisselverzoeken aangaande aandelen in het Fonds door 
een belegger die geen aandeelhouder van het Fonds is, met ingang van 15.30 uur CET op 26 februari 2021 
niet meer in behandeling genomen. Aangezien u een bestaande aandeelhouder van het Fonds bent, zijn 
inschrijvingen op, omwisselingen van en terugkoop van aandelen in het Fonds voor u echter nog altijd 
mogelijk. 
 
De Soft Closure wordt heroverwogen zodra blijkt dat inschrijvingen door nieuwe beleggers in het Fonds 
zodanig beheerd kunnen worden dat dit niet ten koste gaat van de belangen van bestaande aandeelhouders.  
 
Aandeelhouders die nog vragen over het bovenstaande hebben, kunnen contact opnemen met hun 
financieel adviseur of met Client Relationship Services van de beheermaatschappij via: +352 27 86 51 00. 
 
U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België. 
 
De prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en 
halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands en in het Engels op het 
kantoor van de financiële dienst in België: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch (Rue de 
Loxum, 25, BE-1000 Brussels) of op de website www.nordea.lu. 
 
U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L’Echo evenals op 
de financiële dienst in België. 
 
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. 
 
De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. 
 
Hoogachtend, 
Namens de Raad van Bestuur  
1 februari 2021 

http://www.nordea.lu/

