
 

«Nordea 1, SICAV» 

Spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym 
Société anonyme 

L-2220 Luksemburg 
562, rue de Neudorf 

R.C.S. Luxembourg: B31442 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA 

 

Do Udziałowców, 

Zarząd spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”) niniejszym zawiadamia Udziałowców Spółki, że pierwsze 
nadzwyczajne walne zgromadzenie Udziałowców Spółki, które odbyło się w dniu 15 marca 2018 r.,  
nie mogło w sposób prawomocny rozpatrzyć kwestii ujętych w zaproponowanym porządku obrad  
ze względu na brak kworum. 

W związku z powyższym niniejszym zwołuje się 

DRUGIE NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

udziałowców Spółki, które odbędzie się dnia 17 maja 2018 r. o godz. 15.30 czasu środkowoeuropejskiego 
(CET), w siedzibie Spółki pod adresem: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg, Wielkie Księstwo 
Luksemburga („Drugie nadzwyczajne walne zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), z następującym 
porządkiem obrad: 

PORZĄDEK OBRAD 

Numer 
punktu Zmiany statutu Spółki: 

1 Zmiany art. 1. ZAŁOŻENIE 

2 Zmiany art. 2. CZAS TRWANIA 

3 

Zmiany art. 3. PRZEDMIOT nadają mu następujące brzmienie: 
 

„Przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie udostępnionych jej środków przede 
wszystkim w zbywalne papiery wartościowe i/lub inne płynne aktywa finansowe, o których 
mowa w art. 41 Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o instytucjach zbiorowego inwestowania,  
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z późniejszymi zmianami (dalej zwanej „Ustawą”), w celu rozłożenia ryzyka inwestycyjnego  
i zapewnienia swoim udziałowcom korzyści płynących z zarządzania aktywami Spółki.”  

4 Zmiany art. 4. SIEDZIBA 

5 Zmiany art. 5. KAPITAŁ 

6 Usunięcie aktualnego art. 6. UTRACONE DOKUMENTY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 
zastąpionego nowym art. 6. SUBFUNDUSZE I KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

7 Wstawienie nowego art. 7. EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA i nowego art. 8. ODKUP I 
ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

8 Aktualny art. 7. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁOWCÓW staje się art. 9. i ulega zmianie 

9 Aktualny art. 8. ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW staje się art. 10. i ulega zmianie 

10 Aktualny art. 9. ZARZĄD staje się art. 11. i ulega zmianie 

11 Wykreślenie aktualnego art. 10. ZEBRANIA ZARZĄDU 

12 Aktualny art. 11. KOMPETENCJE staje się art. 12. PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ i ulega 
zmianie 

13 Wstawienie nowego art. 13. KOMITETY 

14 Wstawienie nowego art. 14. PODPISY 

15 Aktualny art. 12. POLITYKA INWESTYCYJNA staje się art. 15. i ulega zmianie 

16 Aktualny art. 13. NIEWAŻNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH staje się  
art. 16. i ulega zmianie 

17 Aktualny art. 14. ZABEZPIECZENIE ODSZKODOWAWCZE staje się art. 17. 

18 Wykreślenie aktualnego art. 15. PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ, art. 16. PODPISY oraz  
art. 17. ODKUP I ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

19 Zmiana art. 18. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO 

20 Wykreślenie aktualnego art. 19. EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

21 Aktualny art. 20. WYDATKI staje się art. 19. i ulega zmianie 

22 Wstawienie nowego art. 20. ZAWIESZENIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO 
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23 Zmiany aktualnego art. 21. ROK OBROTOWY I SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

24 Zmiany aktualnego art. 23. DYWIDENDY 

25 Zmiana art. 24. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI, LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, WNIESIENIE LUB 
ZAMIANA SUBFUNDUSZU 

26 • Zmiany aktualnego art. 25. ZMIANY 

27 • Zmiana art. 26. PRAWO WŁAŚCIWE 

 
Szczegóły proponowanych zmian do statutu spółki Nordea 1, SICAV: 

 

1  
W art. 1. ZAŁOŻENIE zdefiniowane terminy „SICAV” i „Spółka” należy zapisać pogrubioną 

czcionką, a termin Société d’Investissement à Capital Variable definiuje się jako („SICAV”). 

2  

Art. 2. CZAS TRWANIA otrzymuje następujące brzmienie: 

„Spółka zostaje utworzona na czas nieograniczony. Spółka może zostać rozwiązana na mocy 
uchwały udziałowców zgodnie z art. 24 niniejszego statutu (dalej zwanego „Statutem”).” 

3  

Pierwsze zdanie art. 3. PRZEDMIOT otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie udostępnionych jej środków przede 
wszystkim w zbywalne papiery wartościowe i/lub inne płynne aktywa finansowe, o których 
mowa w art. 41 Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego 
inwestowania, z późniejszymi zmianami (dalej zwanej „Ustawą”), w celu rozłożenia ryzyka 
inwestycyjnego i zapewnienia swoim udziałowcom korzyści płynących z zarządzania aktywami 
Spółki.”  

 

4  

Pierwszy ustęp art. 4. SIEDZIBA otrzymuje następujące brzmienie: 

„Siedziba Spółki mieści się w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga). Decyzją zarządu 
Spółki (dalej zwanego „Zarządem”) siedziba Spółki może zostać przeniesiona w obrębie tej samej 
gminy lub do dowolnej innej miejscowości w Wielkim Księstwie Luksemburga. W takim przypadku 
Zarząd jest upoważniony do właściwej zmiany Statutu. Na podstawie uchwały Zarządu mogą być 
ustanawiane oddziały, podmioty zależne lub innego rodzaju placówki Spółki na obszarze Wielkiego 
Księstwa Luksemburga lub poza jego granicami.” 

5  

W tytule art. 5 za słowem „KAPITAŁ” dodaje się słowo „ZAKŁADOWY”, nadając mu brzmienie 
„KAPITAŁ ZAKŁADOWY”, a sam art. 5 otrzymuje następującą treść: 

„Kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany przez w pełni opłacone jednostki uczestnictwa 
nieposiadające wartości nominalnej i jest zawsze równy wartości aktywów netto Spółki ustalonej 
zgodnie z art. 18 niniejszego Statutu. 

Minimalny kapitał Spółki wynosi jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro  
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(1.250.000,00 EUR). 

Wartość początkowo objętego kapitału wynosiła jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
europejskich jednostek walutowych (1.250.000,00 ECU), podzielonych na dwanaście tysięcy 
pięćset (12.500) w pełni opłaconych jednostek uczestnictwa kategorii B  
FRONTRUNNER I – EQUITIES 92 (waluta bazowa ECU) (obecnie NORDEA 1 – European Value Fund) 
bez wartości nominalnej. 

Jednostki uczestnictwa są emitowane w formie imiennej. Zgodnie z warunkami 
przewidzianymi właściwymi przepisami prawa luksemburskiego, Zarząd może, według własnego 
uznania, podjąć decyzję o emisji, oprócz jednostek uczestnictwa w formie imiennej, także 
jednostek uczestnictwa w postaci zdematerializowanej oraz dokonać zamiany wyemitowanych 
jednostek uczestnictwa w formie imiennej na jednostki uczestnictwa w postaci 
zdematerializowanej na wniosek ich posiadacza lub posiadaczy. Koszty związane z zamianą 
jednostek uczestnictwa w formie imiennej na wniosek ich posiadaczy ponoszą tacy posiadacze, 
chyba że Zarząd, według własnego uznania, zadecyduje, że wszystkie takie koszty lub ich część 
zostaną pokryte przez Spółkę. 

Dokumenty imiennych jednostek uczestnictwa wydawane są na specjalny wniosek 
udziałowca. Jeśli udziałowiec jest w stanie udowodnić w sposób zadowalający dla Spółki, że 
posiadany przez niego dokument jednostki uczestnictwa został zgubiony, skradziony lub uległ 
zniszczeniu, wówczas, na wniosek udziałowca, duplikat dokumentu jednostki uczestnictwa może 
zostać wydany na takich zasadach i warunkach gwarancji, jakie mogą być wymagane lub 
dozwolone przepisami obowiązującego prawa oraz jakie mogą zostać ustalone przez Spółkę 
zgodnie z takimi przepisami, włączając między innymi gwarancję wystawioną przez firmę 
ubezpieczeniową. Z momentem wydania nowego dokumentu jednostki uczestnictwa, który jest 
oznaczony jako duplikat, pierwotny dokument jednostki uczestnictwa, w miejsce którego został 
wystawiony nowy dokument, ulega unieważnieniu. 

Uszkodzone dokumenty jednostek uczestnictwa mogą podlegać wymianie na nowe 
dokumenty jednostek uczestnictwa na polecenie Spółki. Uszkodzone dokumenty jednostek 
uczestnictwa podlegają przekazaniu Spółce i natychmiastowemu unieważnieniu. 

Spółka może, według własnego uznania, obciążyć udziałowca kosztami duplikatu lub nowego 
dokumentu jednostki uczestnictwa oraz wszelkimi zasadnymi wydatkami poniesionymi przez 
Spółkę w związku z jego wydaniem i wpisaniem do rejestru, a także w związku z unieważnieniem 
pierwotnych dokumentów jednostek uczestnictwa.” 

6  

Art. 6. UTRACONE DOKUMENTY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA zastępuje się  
art 6. SUBFUNDUSZE I KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA o następującym brzmieniu: 

„Zarząd Spółki może, bez ograniczeń i w dowolnym czasie, utworzyć jeden lub klika portfeli 
aktywów w rozumieniu art. 181 Ustawy (stanowiących, każdy z osobna, „Subfundusz”).  
Zarząd ustanawia dla każdego Subfunduszu określoną politykę i cele inwestycyjne, a także waluty 
lub inne cechy charakterystyczne wyszczególnione w prospekcie informacyjnym Spółki (dalej 
zwanym „Prospektem informacyjnym”). Dla celów relacji pomiędzy udziałowcami,  
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każdy Subfundusz uznaje się za odrębny podmiot ze swoimi własnymi wkładami,  
zyskami kapitałowymi, stratami, opłatami i wydatkami, itp. 

Na warunkach określonych w luksemburskich przepisach prawa, Zarząd może, w każdym 
momencie, gdy uzna to za właściwe (i) utworzyć dowolny Subfundusz będący UCITS powiązanym, 
(ii) przekształcić dowolny istniejący Subfundusz w UCITS powiązane lub UCITS podstawowe  
w rozumieniu Ustawy. 

Zarząd może także podjąć decyzję o utworzeniu w ramach każdego Subfunduszu jednej lub 
kilku kategorii jednostek uczestnictwa, mających specyficzne cechy charakterystyczne takie jak 
nazwa, struktura opłat i prowizji, polityka podziału zysków, waluta, minimalna kwota posiadania 
lub kwota inwestycji, bądź inne właściwości lub kryteria kwalifikowalności ustalane przez Zarząd 
i podawane do wiadomości w Prospekcie informacyjnym. Spółka może oferować nowe kategorie 
jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie bez konieczności uzyskania zgody udziałowców. 
Takie nowe kategorie jednostek uczestnictwa mogą być emitowane na warunkach różniących się 
od warunków zastosowanych w stosunku do istniejących jednostek uczestnictwa. Zarząd może 
następnie, w ramach każdego Subfunduszu, zdecydować o tym, czy jednostki uczestnictwa mają 
być emitowane w seriach reprezentujących wszystkie jednostki uczestnictwa wyemitowane w 
dowolnym Dniu wyceny w dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa. W takim przypadku 
odniesienie do kategorii jednostek uczestnictwa w niniejszym Statucie będzie rozumiane jako 
odniesienie do serii. 

Każdy Subfundusz i/lub dowolne kategorie jednostek uczestnictwa mogą zostać utworzone na 
czas nieograniczony lub czas ograniczony. W tym drugim przypadku, Zarząd może, według 
swojego wyłącznego uznania, przedłużyć jeden lub kilka razy czas trwania danego Subfunduszu lub 
kategorii jednostek uczestnictwa. Udziałowcy będą należycie informowani o każdym przedłużeniu 
w drodze zawiadomienia. Po upływie czasu trwania oraz pod warunkiem, że czas trwania nie 
został przedłużony zgodnie z powyższymi ustaleniami, Spółka dokona odkupu wszystkich 
pozostających w obiegu jednostek uczestnictwa, zgodnie z postanowieniami art 8 poniżej.” 

7  

Nowy art. 7. EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA i nowy art. 8. ODKUP I ZAMIANA 
JEDNOSTEK UCZESTNICTWA wstawia się po art. 6 i nadaje im następujące brzmienie: 

„Art. 7. EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

Zarząd jest uprawniony, bez ograniczeń i w dowolnym czasie, do emisji nieograniczonej liczby 
jednostek uczestnictwa nieposiadających wartości nominalnej, bez zastrzeżenia preferencyjnego 
prawa do subskrypcji emitowanych jednostek uczestnictwa przez obecnych udziałowców. 

Ułamkowe jednostki uczestnictwa mogą być emitowane wyłącznie w formie imiennej. 
Ułamkowe części imiennych jednostek uczestnictwa mogą być emitowane z dokładnością do 
czwartego miejsca po przecinku (z zaokrągleniem ostatniego miejsca po przecinku w górę lub w 
dół). Ułamkowe części jednostek uczestnictwa nie dają prawa głosu, ale uczestniczą w podziale 
ewentualnych dywidend oraz zlikwidowanego majątku. 

Zarząd może, według swojego wyłącznego uznania, odrzucić całość lub część zleceń 
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subskrypcji. Zarząd może też nakładać ograniczenia dotyczące częstotliwości emitowania 
jednostek uczestnictwa dowolnego Subfunduszu lub dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa. 
W szczególności, Zarząd może zadecydować, że jednostki uczestnictwa dowolnego Subfunduszu 
lub dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa będą emitowane jedynie w trakcie jednego lub 
kilku okresów subskrypcji lub z okresowością określoną w Prospekcie informacyjnym, bądź że 
przyjmowanie nowych lub dodatkowych zleceń subskrypcji zostanie wstrzymane przez dowolny 
okres wyznaczony przez Zarząd według swojego wyłącznego uznania. 

Zarząd określi warunki i procedury mające zastosowanie do subskrypcji jednostek 
uczestnictwa, w tym między innymi w zakresie sporządzania dokumentów subskrypcji oraz 
przekazywania informacji, jakie uzna za właściwe. W szczególności, zlecenie subskrypcji musi 
wpłynąć przed właściwym czasem zamknięcia określanym przez Zarząd. Zlecenie otrzymane po 
właściwym czasie zamknięcia zostanie zrealizowane w następnym Dniu wyceny określonym 
zgodnie z postanowieniami art. 18 niniejszego Statutu. 

Obowiązkiem każdego udziałowca jest przekazanie Spółce lub jej agentom adresu, na który 
Spółka może wysyłać wszelkie zawiadomienia i ogłoszenia. Adres ten jest także wpisywany do 
rejestru udziałowców. 

W sytuacji, gdy udziałowiec nie poda takiego adresu, Spółka może zezwolić na to, aby za 
adres udziałowca uznano adres siedziby Spółki lub taki inny adres, jaki Spółka może wpisywać do 
rejestru do momentu, aż alternatywny adres nie zostanie podany Spółce przez udziałowca. 
Udziałowiec może, w dowolnym czasie, dokonać zmiany swojego adresu wpisanego do rejestru 
udziałowców w drodze pisemnego zawiadomienia o tym Spółki, przekazanego na adres jej 
siedziby lub dowolny inny adres wskazywany przez Spółkę. 

W przypadku każdej oferty subskrypcji jednostek uczestnictwa przez Spółkę, cena jednostki 
uczestnictwa, po jakiej takie jednostki uczestnictwa są emitowane, odpowiada Wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa ustalonej zgodnie 
z postanowieniami art. 18 niniejszego Statutu. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, 
Zarząd może także podjąć decyzję o pobieraniu ewentualnych opłat, prowizji lub podatków 
mających zastosowanie w przypadku subskrypcji, co bardziej szczegółowo wyjaśnia Prospekt 
informacyjny. 

Wpłata za subskrybowane jednostki powinna wpłynąć w maksymalnym terminie określonym 
w Prospekcie informacyjnym, nieprzekraczającym 8 (ośmiu) dni roboczych, zgodnie z definicją 
podaną w Prospekcie informacyjnym (dalej zwanych “Dniami roboczymi”) od właściwego  
Dnia wyceny. 

Przydział jednostek uczestnictwa następuje po przyjęciu zlecenia subskrypcji, a prawo 
własności jednostek uczestnictwa musi zostać potwierdzone odpowiednim wpisem do rejestru 
udziałowców Spółki. Przydzielone jednostki uczestnictwa mogą jednak zostać unieważnione  
w pierwszym właściwym Dniu wyceny, jeśli należna cena subskrypcji nie została otrzymana w 
ciągu wyznaczonego okresu rozliczeniowego. W takim przypadku uznaje się, że unieważniona 
jednostka uczestnictwa nigdy nie została przydzielona, a udziałowiec, którego to dotyczy, może 
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zostać obciążony przez Spółkę za każdą unieważnioną jednostkę uczestnictwa kosztem jej 
unieważnienia odpowiadającym ujemnej różnicy, o ile wystąpi, pomiędzy odpowiednią Wartością 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obliczoną w Dniu wyceny przypadającym w terminie 
subskrypcji a odpowiednią Wartością aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obliczoną w Dniu 
wyceny przypadającym w terminie unieważnienia, powiększonej o wszelkie związane z tym koszty 
i wydatki, w zależności od przypadku, bez uszczerbku dla prawa Spółki do dochodzenia 
odszkodowania za wszelkie szkody, które w innym razie mogły zostać poniesione. 

Zarząd może przyjmować zlecenia subskrypcji jednostek uczestnictwa w zamian za wkład  
w formie niepieniężnej w postaci papierów wartościowych lub innych aktywów, które dany 
Subfundusz może nabyć zgodnie ze swoją polityką i ograniczeniami inwestycyjnymi. Wkłady 
niepieniężne realizowane są według wartości aktywów netto wnoszonych aktywów, obliczanej 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 18, i podlegają one uwzględnieniu w raporcie rewidenta, 
gdy jest to wymagane przepisami prawa luksemburskiego. Wszelkie koszty związane z wkładami 
niepieniężnymi ponosi udziałowiec wnoszący takie udziały lub inna osoba trzecia zatwierdzona 
przez Spółkę, lub są one regulowane w dowolny inny sposób uznany przez Zarząd za uczciwy 
względem wszystkich udziałowców Subfunduszu. Poza unieważnieniem przydzielonych jednostek 
uczestnictwa, o którym mowa w poprzednim ustępie, jeśli Spółka nie otrzyma tytułu własności 
wniesionych aktywów może ona wnieść powództwo przeciw winnemu uchybienia udziałowcowi 
lub jego pośrednikowi finansowemu, bądź potrącić ewentualne koszty lub straty poniesione przez 
Spółkę, bank depozytariusza (dalej zwany „Depozytariuszem”) lub spółkę zarządzającą  
(dalej zwaną „Spółką zarządzającą”) z dowolnej dotychczasowej inwestycji udziałowca w Spółkę. 

Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby jednostek uczestnictwa, które mogą być 
subskrybowane w dowolnym Dniu wyceny, do liczby stanowiącej nie więcej niż 10% Wartości 
aktywów netto razem Subfunduszu. W tych okolicznościach, Zarząd może podjąć decyzję o 
realizacji niektórych lub wszystkich zleceń subskrypcji w terminie nieprzekraczającym 8 (ośmiu) 
Dni roboczych oraz o ich wycenie według Wartości aktywów netto określonej w Dniu wyceny, w 
którym nastąpi subskrypcja jednostek uczestnictwa. W dowolnym Dniu wyceny operacje 
dotyczące takich jednostek uczestnictwa będą realizowane przed jakimikolwiek późniejszymi 
zleceniami subskrypcji. 

Zarząd może przekazać dowolnemu, odpowiednio upoważnionemu członkowi zarządu lub 
kadry kierowniczej Spółki, bądź dowolnej należycie upoważnionej osobie, obowiązki związane  
z przyjmowaniem zleceń subskrypcji/zamiany, pobieraniem płatności oraz przekazywaniem i/lub 
emisją takich nowych jednostek uczestnictwa. 

Art. 8. ODKUP I ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 

Spółce przysługuje prawo do odkupu swoich własnych jednostek uczestnictwa znajdujących 
się w obiegu, w dowolnym momencie, jedynie z zastrzeżeniem ograniczeń określonych przepisami 
prawa, co bardziej szczegółowo opisano poniżej. 

Udziałowiec Spółki może w dowolnym momencie zwrócić się do Spółki z nieodwołaną prośbą 
o odkup wszystkich lub dowolnej części jednostek uczestnictwa Spółki będących w jego 
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posiadaniu, zgodnie z warunkami i procedurami wyznaczonymi przez Zarząd i wskazanymi w 
Prospekcie informacyjnym. W szczególności, zlecenie odkupu musi wpłynąć przed właściwym 
czasem zamknięcia określanym przez Zarząd. Zlecenie otrzymane po właściwym czasie zamknięcia 
zostanie zrealizowane w następnym Dniu wyceny. 

Za jednostkę uczestnictwa udziałowiec otrzyma cenę równą Wartości aktywów netto na 
jednostkę uczestnictwa odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa, ustalonej zgodnie  
z postanowieniami art. 18 niniejszego Statutu. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa, 
Zarząd może podjąć decyzję o pobieraniu ewentualnych opłat, prowizji lub podatków mających 
zastosowanie w przypadku odkupu, co bardziej szczegółowo wyjaśnia Prospekt informacyjny. 

Płatność jest zazwyczaj dostępna lub wysyłana maksymalnie w ciągu 8 (ośmiu) Dni roboczych 
po właściwym Dniu wyceny, pod warunkiem otrzymania wszelkiej odpowiedniej dokumentacji lub 
informacji, zgodnie z wymogami Zarządu lub wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa. 
Jeśli w wyjątkowych okolicznościach płynność Subfunduszu okaże się niewystarczająca dla celów 
dokonania płatności w powyższym terminie, taka płatność zostanie zrealizowana w najbliższym 
możliwym terminie. 

Za zgodą zainteresowanych udziałowców, Zarząd może realizować płatności w formie 
niepieniężnej, z uwzględnieniem zasady równego traktowania udziałowców, w drodze przydziału 
do portfela udziałowca lub udziałowców zlecających odkup jednostek uczestnictwa papierów 
wartościowych właściwego Subfunduszu o wartości równej Wartości aktywów netto jednostek 
uczestnictwa podlegających odkupowi. Każdy taki odkup w formie niepieniężnej podlega wycenie 
w raporcie rewidenta Spółki zgodnie z wymogami prawa luksemburskiego i podlega realizacji na 
zasadzie słuszności z uwzględnieniem interesu wszystkich udziałowców. Wszystkie koszty 
związane z takim odkupem w formie niepieniężnej ponosi udziałowiec zlecający odkup, lub inna 
osoba trzecia zatwierdzona przez Spółkę, lub są one regulowane w dowolny inny sposób uznany 
przez Zarząd za uczciwy względem wszystkich udziałowców Subfunduszu. 

Każdy udziałowiec może zwrócić się o zamianę całości lub części posiadanych jednostek 
uczestnictwa na jednostki uczestnictwa dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa tego samego 
Subfunduszu lub dowolnego innego Subfunduszu, zgodnie z warunkami i procedurami oraz 
jakimikolwiek ograniczeniami wyznaczonymi przez Zarząd i wskazanymi w Prospekcie 
informacyjnym. Zlecenie zamiany może nie zostać przyjęte dopóki uprzednia transakcja dotycząca 
jednostek uczestnictwa podlegających zamianie nie zostanie w pełni rozliczona. 

Zlecenie zamiany musi wpłynąć przed właściwym czasem zamknięcia określanym przez 
Zarząd. Zlecenie otrzymane po właściwym czasie zamknięcia zostanie zrealizowane w następnym 
Dniu wyceny. 

Cenę zamiany jednostek uczestnictwa oblicza się poprzez odniesienie do odpowiedniej 
Wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dwóch kategorii jednostek uczestnictwa, 
ustalonej zgodnie z postanowieniami art. 18 niniejszego Statutu. W zakresie dopuszczonym 
przepisami prawa, Zarząd może podjąć decyzję o pobieraniu ewentualnych opłat, prowizji lub 
podatków mających zastosowanie w przypadku zamiany, co bardziej szczegółowo wyjaśnia 

Nordea 1, SICAV           Strona 8 z 27 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel + 352 43 39 50 – 1 
Fax + 352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

http://www.nordea.lu/


 

Prospekt informacyjny. 

Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby jednostek uczestnictwa, które mogą 
podlegać zamianie i/lub odkupowi w dowolnym Dniu wyceny do liczby stanowiącej nie więcej niż 
10% Wartości aktywów netto Subfunduszu. W takich okolicznościach Zarząd może oświadczyć, że 
wszystkie lub niektóre jednostki uczestnictwa przeznaczone do zamiany i/lub odkupu zostaną 
poddane zamianie i/lub odkupowi w okresie nieprzekraczającym 8 (ośmiu) Dni roboczych oraz że 
zostaną wycenione według Wartości aktywów netto określonej w Dniu wyceny, w którym nastąpi 
ich zamiana i/lub odkup. W dowolnym Dniu wyceny operacje dotyczące takich jednostek 
uczestnictwa będą realizowane przed jakimikolwiek późniejszymi zleceniami zamiany i/lub 
odkupu. 

Jeśli, w rezultacie jakiegokolwiek zlecenia odkupu/zamiany, liczba lub łączna Wartość 
aktywów netto jednostek uczestnictwa będących w posiadaniu dowolnego udziałowca  
w jakiejkolwiek kategorii jednostek uczestnictwa spadłaby poniżej liczby lub wartości ustalonej 
przez Zarząd, wówczas Zarząd może podjąć decyzję o tym, aby takie zlecenie zostało 
potraktowane jako zlecenie odkupu/zamiany pełnego salda jednostek uczestnictwa będących w 
posiadaniu takiego udziałowca w takiej kategorii jednostek uczestnictwa. 

Odkupione/zamienione jednostki uczestnictwa podlegają unieważnieniu, chyba że Zarząd, 
według swojego wyłącznego uznania, postanowi inaczej. 

Zarząd może przekazać dowolnemu, odpowiednio upoważnionemu członkowi Zarządu lub 
kadry kierowniczej Spółki, bądź dowolnej należycie upoważnionej osobie, obowiązki związane  
z przyjmowaniem zleceń odkupu/zamiany, dokonywaniem wypłat ceny odkupu oraz 
unieważnianiem takich jednostek uczestnictwa.” 

8  

Aktualny art. 7. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁOWCÓW staje się art. 9. i otrzymuje 
następujące brzmienie: 

„Art. 9. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁOWCÓW 

W interesie Spółki, Zarząd może ograniczyć lub odmówić dowolnej osobie fizycznej lub 
prawnej prawa posiadania jednostek uczestnictwa Spółki, co bardziej szczegółowo wyjaśniono 
poniżej. 

 
1) Zarząd ma prawo wprowadzić takie ograniczenia (z wyjątkiem ograniczeń dotyczących 
przenoszenia jednostek uczestnictwa), jakie uzna za niezbędne w celu zapewnienia, aby żadne 
jednostki uczestnictwa Spółki nie były nabywane ani posiadane przez osobę lub w imieniu osoby 
(dalej zwanej „Osobą wykluczoną”): 
   a) jeśli to narusza jakiekolwiek postanowienie Statutu, Prospektu informacyjnego lub 
jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa dowolnej jurysdykcji; 
   b) jeśli, w opinii Zarządu, posiadanie jednostek uczestnictwa przez taką osobę lub 
w jej imieniu skutkuje sytuacją, w której Spółka lub jej udziałowcy ponieśliby zobowiązania 
podatkowe, administracyjne lub regulacyjne bądź inne niekorzystne konsekwencje finansowe, 
które w przeciwnym razie nie wystąpiłyby, lub w inny sposób zostałoby uznane za szkodliwe dla 
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Spółki lub jej udziałowców; 
   c) jeśli, w opinii Zarządu, posiadanie jednostek uczestnictwa przez taką osobę lub  
w jej imieniu skutkuje sytuacją, w której Spółka mogłaby zacząć podlegać przepisom prawa innym 
niż te obowiązujące w Wielkim Księstwie Luksemburga, lub zostać wystawiona na oddziaływanie 
takich innych przepisów, których wdrożenie mogłoby zaszkodzić jej interesom lub udziałowcom; 
   d)  jeśli, w opinii Zarządu, posiadanie jednostek uczestnictwa przez taką osobę lub  
w jej imieniu spowodowałoby lub mogłoby spowodować naruszenie przez Spółkę jakichkolwiek 
przepisów prawa lub wymagań dowolnego kraju lub organu rządowego mających zastosowanie 
do Spółki; 
   jeśli taka Osoba wykluczona nie jest uprawniona do posiadania takich jednostek 
uczestnictwa na mocy przepisów prawa dowolnego kraju i/lub oficjalnych regulacji i/lub 
postanowień Statutu lub Prospektu informacyjnego; 
   f)  jeśli taka Osoba wykluczona posiada więcej niż pewien procent kapitału określany 
przez Zarząd. 
 
Podmioty amerykańskie, zgodnie z definicją podaną w Prospekcie informacyjnym, uznaje się  
za Osobę wykluczoną, z zastrzeżeniem odmiennej decyzji Zarządu. 
 
 2) Dla takich celów Zarząd może, odpowiednio, według swojego wyłącznego uznania: 
   a) odmówić emisji jednostek uczestnictwa lub rejestracji przeniesienia jednostek 
uczestnictwa do czasu upewnienia się, że taka emisja lub rejestracja nie skutkuje sytuacją,  
w której prawnym lub faktycznym właścicielem jednostek uczestnictwa stałaby się Osoba 
wykluczona; 
   b) zwrócić się, w dowolnym momencie, do dowolnej osoby wpisanej do rejestru 
udziałowców Spółki lub dowolnej osoby ubiegającej się o zarejestrowanie przeniesienia jednostek 
uczestnictwa, o przekazanie Spółce wszelkich informacji, jakie Spółka uzna za niezbędne do 
ustalenia, czy taki wpis do rejestru nie skutkuje nabyciem prawa własności przez Osobę 
wykluczoną lub w jej imieniu; 
   c) odrzucić każdy głos oddany na walnym zgromadzeniu przez Osobę wykluczoną lub 
w jej imieniu; 
   d)  udzielić okres karencji właściwemu udziałowcowi w celu naprawienia sytuacji 
powodującej zakaz posiadania i/lub zaproponować zamianę jednostek uczestnictwa na jednostki 
uczestnictwa innej kategorii jednostek uczestnictwa tego samego Subfunduszu, o ile taka zamiana 
spowodowałaby uchylenie zakazu posiadania. 
 
 3) W przypadku, gdy Spółka jest przekonana, że Osoba wykluczona działająca albo 
samodzielnie, albo wraz z innymi osobami, jest albo prawnym, albo faktycznym posiadaczem 
jednostek uczestnictwa, oraz jeśli osoba ta nie dokona przeniesienia jednostek uczestnictwa na 
osobę uprawnioną do ich posiadania, Zarząd może dokonać przymusowego odkupu lub zamiany 
bądź spowodować taki odkup lub zamianę wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych przez 
Osobę wykluczoną lub w jej imieniu. W tym celu Spółka doręczy udziałowcowi zawiadomienie 
wskazujące przyczynę uzasadniającą przymusowy odkup/zamianę, liczbę jednostek uczestnictwa, 
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których to dotyczy, oraz orientacyjny dzień wyceny, w którym taki przymusowy odkup/zamiana 
zostanie przeprowadzony/a. Cena odkupu/zamiany zostanie ustalona zgodnie z niniejszym 
Statutem. 
 
4) Spółka zastrzega sobie prawo do żądania, aby właściwy udziałowiec zwolnił Spółkę od 
odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów czy wydatków powstałych w wyniku 
jakiegokolwiek posiadania zabronionego na mocy niniejszego artykułu. Spółka może dokonać 
potrącenia takich strat, kosztów czy wydatków z jakichkolwiek kwot należnych z tytułu odkupu 
przeznaczonych do wypłaty na rzecz właściwego udziałowca.”  

9  

Aktualny art. 8. ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW staje się art. 10. i otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Art. 10. ZGROMADZENIA UDZIAŁOWCÓW 

Każde zgromadzenie udziałowców zwołane w trybie normalnym reprezentuje wszystkich 
udziałowców Spółki. Walne zgromadzenie udziałowców posiada uprawnienia wyraźnie dla niego 
zastrzeżone postanowieniami Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych,  
z późniejszymi zmianami (dalej zwanej „Luksemburską ustawą o spółkach”) lub postanowieniami 
niniejszego Statutu. 

Coroczne walne zgromadzenie udziałowców odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy od 
dnia zakończenia roku obrotowego, zgodnie z Luksemburską ustawą o spółkach, w siedzibie Spółki 
w Luksemburgu lub w innym miejscu w Luksemburgu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu 
zgromadzenia, w dniu i o godzinie podanej w tym zawiadomieniu. Coroczne walne zgromadzenie 
może odbyć się poza Luksemburgiem, jeśli w opinii Zarządu wymagają tego nadzwyczajne 
okoliczności. Inne zgromadzenia udziałowców mogą odbywać się w miejscu i terminie wskazanym 
we właściwym zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia. 

Wszystkie zgromadzenia są zwoływane w sposób określony postanowieniami Luksemburskiej 
ustawy o spółkach. Udziałowcy są powiadamiani o zwoływanym nadchodzącym zgromadzeniu 
udziałowców za pomocą zawiadomienia wskazującego porządek obrad, czas i miejsce 
zgromadzenia, wysyłanego pocztą co najmniej 8 (osiem) dni kalendarzowych przed wyznaczoną 
datą zgromadzenia na adres podany w rejestrze udziałowców Spółki, chyba że udziałowiec wyraził 
zgodę na otrzymywanie zawiadomień o zwołaniu zgromadzenia udziałowców za pośrednictwem 
innych środków komunikacji (w tym poczty elektronicznej) przewidzianych w Luksemburskiej 
ustawie o spółkach. 

W zakresie wymaganym postanowieniami Luksemburskiej ustawy o spółkach, zawiadomienie 
podlega publikacji w Luksemburgu w Recueil Electronique des Sociétés et Associations oraz 
codziennej gazecie, a także w innych dziennikach wydawanych w jurysdykcjach, w których Spółka 
jest zarejestrowana, o ile taki wymóg wynika z lokalnych przepisów prawa. 

Udziałowcy reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki 
mogą występować o dodanie jednego lub kilku punktów do porządku obrad dowolnego walnego 
zgromadzenia udziałowców. Taki wniosek musi zostać wysłany do siedziby Spółki pocztą poleconą 
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co najmniej 5 (pięć) dni kalendarzowych przed datą zgromadzenia. 

Jeśli wszyscy udziałowcy są obecni lub reprezentowani na walnym zgromadzeniu 
udziałowców oraz odstąpili od wymogów w zakresie zwoływania zgromadzeń, zgromadzenie może 
się odbyć bez uprzedniego zawiadomienia lub publikacji. 

Udziałowców biorących udział w zgromadzeniu w trybie telekonferencji, wideokonferencji lub 
przy pomocy innych środków komunikacji umożliwiających ich identyfikację, pozwalających na 
słyszenie się nawzajem w sposób ciągły wszystkim osobom biorącym udział w zgromadzeniu oraz 
na skuteczne uczestnictwo wszystkich takich osób w zgromadzeniu, uważa się za obecnych dla 
potrzeb obliczania kworum i głosów, z zastrzeżeniem, że takie środki komunikacji są dostępne  
w miejscu zgromadzenia. 

Każdy udziałowiec może głosować z wykorzystaniem formularzy do głosowania wysyłanych 
pocztą lub faksem do siedziby Spółki lub na adres wskazany w zawiadomieniu o zwołaniu 
zgromadzenia. Udziałowcy mogą używać wyłącznie formularzy do głosowania dostarczonych przez 
Spółkę oraz zawierających co najmniej następujące informacje: miejsce, datę i godzinę 
zgromadzenia, porządek obrad zgromadzenia oraz wniosek przedłożony do poddania głosowaniu 
na zgromadzeniu. Formularze do głosowania, które nie wskazują głosu ani za, ani przeciw podjęciu 
uchwały, ani też wstrzymania się od głosu, są nieważne. Spółka bierze pod uwagę wyłącznie 
formularze do głosowania, które wpłynęły 2 (dwa) dni kalendarzowe przed walnym 
zgromadzeniem udziałowców. 

Na każdym walnym zgromadzeniu udziałowców wyznaczane jest prezydium zgromadzenia, 
składające się z przewodniczącego, sekretarza oraz skrutatora, którzy nie muszą być ani 
udziałowcami, ani członkami Zarządu. Jeśli udziałowcy obecni lub reprezentowani na walnym 
zgromadzeniu zdecydują, że są w stanie sprawować kontrolę nad prawidłowością przebiegu 
głosowania, udziałowcy mogą jednomyślnie postanowić o wyznaczeniu  
wyłącznie (i) przewodniczącego i sekretarza, lub (ii) jednej osoby, która przyjmie rolę prezydium, i 
w takim przypadku nie ma konieczności wyznaczania skrutatora. Prezydium zapewnia przede 
wszystkim, aby zgromadzenie odbyło się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz,  
w szczególności, zgodnie z zasadami odnoszącymi się do zwoływania zgromadzeń, wymogami  
w zakresie większości głosów, liczenia głosów oraz reprezentowania udziałowców. 

Prawa udziałowców do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz głosowania w związku  
z posiadanymi jednostkami uczestnictwa są określane w odniesieniu do jednostek uczestnictwa 
posiadanych przez danego udziałowca na pięć dni przed walnym zgromadzeniem o północy  
(czasu luksemburskiego). Zarząd może ustalić dodatkowe warunki, jakie muszą zostać spełnione 
przez udziałowców, aby mogli wziąć udział w walnym zgromadzeniu udziałowców. 

Udziałowiec może podejmować działania na dowolnym zgromadzeniu udziałowców 
wyznaczając inną osobę (która nie musi być udziałowcem, ale może być członkiem zarządu Spółki) 
na swojego pełnomocnika, przy czym takie mianowanie wymaga formy pisemnej lub formy 
podpisanego telefaksu bądź podobnego środka komunikacji ustalonego zgodnie z decyzją Zarządu. 

Każda jednostka uczestnictwa, niezależnie od odpowiadającej jej Wartości aktywów netto na 
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jednostkę uczestnictwa, uprawnia do jednego głosu. 

Na wszystkich walnych zgromadzeniach udziałowców musi być sporządzana lista obecności. 

Z zastrzeżeniem odmiennych zawiadomień lub postanowień niniejszego Statutu bądź 
wymogów wynikających z Luksemburskiej ustawy o spółkach, uchwały prawidłowo zwołanego 
zgromadzenia udziałowców są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych i głosujących 
udziałowców. Wstrzymanie się od głosu oraz puste głosy nie podlegają uwzględnieniu. 

W przypadku kwestii odnoszącej się wyłącznie do określonej kategorii jednostek uczestnictwa 
lub Subfunduszu, Zarząd może, według swojego wyłącznego uznania, zwołać walne zgromadzenie 
udziałowców takiego Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa. W takiej sytuacji 
powyższe zasady mające zastosowanie do zgromadzeń udziałowców Spółki będą miały 
zastosowanie, mutatis mutandis, do takich zgromadzeń udziałowców Subfunduszu lub kategorii 
jednostek uczestnictwa.” 

10  

Aktualny art. 9. ZARZĄD staje się art. 11. i otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 11. ZARZĄD 

Zarząd posiada najszersze uprawnienia do wykonywania wszelkich działań administracyjnych, 
dyspozycyjnych oraz wykonawczych w interesie Spółki. Wszelkie uprawnienia, które nie zostały w 
sposób wyraźny zastrzeżone przez Luksemburską ustawę o spółkach lub postanowienia 
niniejszego Statutu dla walnego zgromadzenia udziałowców, leżą w zakresie kompetencji Zarządu. 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd złożony z co najmniej trzech członków, którzy nie 
muszą być udziałowcami Spółki. Członkowie Zarządu są powoływani przez udziałowców na 
maksymalną kadencję sześciu lat i mogą być powoływani ponownie na kolejne okresy. Walne 
zgromadzenie decyduje także o liczbie członków Zarządu, wysokości ich wynagrodzenia oraz 
kadencji. Członkowie Zarządu są wybierani zwykłą większością głosów odpowiadających 
jednostkom uczestnictwa obecnym lub reprezentowanym na walnym zgromadzeniu udziałowców. 

Członek Zarządu może w dowolnym czasie zostać odwołany ze stanowiska, bez konieczności 
podania przyczyny, i zastąpiony na mocy uchwały podjętej przez udziałowców. 

W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka Zarządu z powodu śmierci, przejścia 
na emeryturę lub z innej przyczyny, pozostali członkowie Zarządu mogą spotkać się i wybrać 
większością głosów członka Zarządu, który obejmie wakujące stanowisko do czasu kolejnego 
zgromadzenia udziałowców. 

Zarząd może wybrać spośród swoich członków prezesa oraz jednego lub kilku wiceprezesów. 
Zarząd może także wybrać sekretarza, który nie musi być członkiem Zarządu, a który będzie 
odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i zgromadzeń udziałowców. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu, w miejscu wskazanym  
w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia 
Zarządu jest przekazywane wszystkim członkom Zarządu co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) 
godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, w 
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którym to przypadku charakter takich okoliczności należy podać w zawiadomieniu o zwołaniu 
posiedzenia. Od wymogu przekazywania tego rodzaju zawiadomienia można odstąpić pod 
warunkiem, że każdy członek Zarządu wyrazi na to zgodę na piśmie lub za pomocą telefaksu, 
poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem podobnego środka komunikacji. Odrębne 
zawiadomienia nie są wymagane w przypadku indywidualnych posiedzeń odbywających się  
w terminach i miejscach ustalonych w harmonogramie uprzednio przyjętym uchwałą Zarządu. 

Każdy członek Zarządu może podejmować działania na dowolnym posiedzeniu Zarządu, 
wyznaczając innego członka Zarządu na swojego pełnomocnika, przy czym mianowanie takie 
wymaga formy pisemnej lub przekazania drogą telefaksową, pocztą elektroniczną lub  
z wykorzystaniem podobnego środka komunikacji. 

Każdy członek zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu w trybie telekonferencji lub 
przy pomocy podobnych środków komunikacji, a taka forma uczestniczenia stanowi obecność 
osobistą na takim posiedzeniu. Posiedzenie Zarządu odbywające się z wykorzystaniem takich 
środków komunikacji uznaje się za odbywające się w Luksemburgu. 

Zarząd może obradować lub podejmować działania w sposób wiążący, jeśli na posiedzeniu 
jest obecna lub reprezentowana co najmniej większość członków Zarządu. Decyzje są 
podejmowane większością głosów członków Zarządu obecnych lub reprezentowanych na 
posiedzeniu. 

Protokół z każdego posiedzenia Zarządu wymaga podpisów dwóch dowolnych członków 
Zarządu. Kopie lub wyciągi z takiego protokołu sporządzane w związku z postępowaniami 
sądowymi lub w innych celach podpisuje prezes lub osoba tymczasowo przewodnicząca danemu 
posiedzeniu, bądź dwóch członków Zarządu lub sekretarz czy też zastępca sekretarza. 

Uchwały podpisane przez wszystkich członków Zarządu mają taką samą ważność i skutek, jak 
uchwały podjęte na prawidłowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu. Takie podpisy mogą 
zostać złożone na pojedynczym dokumencie lub wielu kopiach tej samej uchwały oraz mogą 
zostać potwierdzone za pośrednictwem listu, telefaksu, poczty elektronicznej lub podobnego 
środka komunikacji. Podpisy mogą także zostać złożone przy użyciu podpisu elektronicznego, 
którego zastosowanie jest dopuszczalne na mocy Luksemburskiego prawa spółek, przez każdego 
członka Zarządu.” 

11  Wykreślenie aktualnego art. 10. ZEBRANIA ZARZĄDU. 

12  

Aktualny art. 11. KOMPETENCJE staje się art. 12. i otrzymuje następujące brzmienie: 

“Artykuł 12. PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ 

Bieżące zarządzanie Spółką, a także reprezentowanie Spółki w związku z takim bieżącym 
zarządzaniem może zostać przekazane jednemu lub kilku członkom Zarządu, członkom kadry 
kierowniczej lub innym agentom, którzy mogą ale nie muszą być udziałowcami, działającym 
indywidualnie lub łącznie. Ich mianowanie, odwołanie i uprawnienia są ustalane uchwałą Zarządu. 

Zarząd może przekazywać wszelkie uprawnienia lub funkcje w zakresie zarządzania Spółką 
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i prowadzenia jej spraw dowolnemu członkowi kadry kierowniczej, agentowi lub delegatowi 
wyznaczonemu do takich celów. Spółka może w szczególności wyznaczyć spółkę zarządzającą  
w rozumieniu postanowień rozdziału 15 Ustawy (dalej zwaną „Spółką zarządzającą”) do pełnienia 
funkcji określonych przepisami Ustawy. 

Spółka może także udzielać szczególnych uprawnień na podstawie pełnomocnictwa 
notarialnego lub prywatnego dokumentu.” 

13  

Wstawienie nowego art. 13. KOMITETY o następującym brzmieniu: 

„Art. 13. KOMITETY 

„Zarząd może utworzyć jeden lub kilka komitetów. Skład i uprawnienia takich komitetów, 
warunki mianowania, odwoływania, wynagradzania i czas trwania kadencji członków komitetów,  
a także regulamin ich działania ustala Zarząd. Zarząd odpowiada za nadzór nad działaniem 
komitetów.” 

14  

Wstawienie nowego art. 14. PODPISY o następującym brzmieniu: 

„Prawo do podpisywania dokumentów ze skutkiem wiążącym dla Spółki ma dwóch 
dowolnych członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu i osoba, która została 
do tego upoważniona przez Zarząd, działający łącznie, lub dowolne dwie osoby, które zostały do 
tego upoważnione przez Zarząd, działające łącznie.” 

15  

Aktualny art. 12. POLITYKA INWESTYCYJNA staje się art. 15. i otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„W oparciu o zasadę rozproszenia ryzyka, Zarząd jest uprawniony do określania polityki i 
strategii inwestycyjnej mających zastosowanie w odniesieniu do każdego Subfunduszu oraz trybu 
postępowania w ramach zarządzania Spółką i prowadzenia jej spraw operacyjnych zgodnie  
z zasadami wymienionymi poniżej. 

I.  Ograniczenia działalności inwestycyjnej 

Zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy oraz wyszczególnionymi w Prospekcie 
informacyjnym, każdy Subfundusz może inwestować w: 

(i) zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego; 

(ii) jednostki lub tytuły uczestnictwa UCITS i UCI w zakresie dozwolonym 
ograniczeniami wyszczególnionymi w Prospekcie informacyjnym, w tym,  
w przypadkach, w których Subfundusz ma podejmować działania w charakterze 
funduszu powiązanego, jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego 
uznanego za UCITS; 

(iii) jednostki uczestnictwa innych Subfunduszy w zakresie dopuszczonym i na 
warunkach określonych postanowieniami Ustawy; 

(iv) lokaty w instytucjach kredytowych, płatne na żądanie lub z których środki mogą 
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zostać wycofane w dowolnym czasie, a których termin zapadalności nie przekracza 
12 miesięcy; 

(v) finansowe instrumenty pochodne; 

(vi) inne aktywa w zakresie dozwolonym Ustawą. 

Spółka może w szczególności dokonywać zakupu wyżej wymienionych aktywów na dowolnym 
rynku regulowanym w Europie, Ameryce, Afryce, Azji i Oceanii. 

Spółka może także inwestować w niedawno wyemitowane zbywalne papiery wartościowe 
oraz instrumenty rynku pieniężnego pod warunkiem, że warunki emisji obejmują zobowiązanie do 
złożenia wniosku o dopuszczenie do publicznego obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa 
powyżej, oraz że takie dopuszczenie nastąpi w ciągu jednego roku od emisji. 

Zgodnie z zasadą rozproszenia ryzyka, Spółka może inwestować maksymalnie 100% aktywów 
przypadających na każdy Subfundusz w różne zbywalne papiery wartościowe oraz instrumenty 
rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie UE, jeden lub kilka 
organów ich władz lokalnych, kraj członkowski OECD lub grupy G20, Republikę Singapuru lub 
Hongkong, bądź też organ międzynarodowy o charakterze publicznym, którego członkiem jest 
jedno lub więcej państw członkowskich UE, pod warunkiem, że jeśli Spółka korzysta z możliwości 
opisanej powyżej, to papiery wartościowe, które posiada w imieniu każdego odpowiedniego 
Subfunduszu, będą pochodzić z co najmniej sześciu różnych emisji. Papiery wartościowe z jednej 
emisji nie stanowią więcej niż 30% wszystkich aktywów przypadających na ten Subfundusz. 

Działając w najlepszym interesie Spółki, Zarząd może podjąć, w sposób określony w 
Prospekcie informacyjnym, decyzję o tym, że (i) wszystkie lub niektóre aktywa Spółki lub 
dowolnego Subfunduszu będą współzarządzane w sposób rozdzielny z innymi aktywami 
posiadanymi przez innych inwestorów, w tym inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 
i/lub ich subfundusze; lub że (ii) wszystkie lub niektóre aktywa dwóch lub większej liczby 
Subfunduszy Spółki będą współzarządzane między sobą w sposób rozdzielny lub zbiorczy. 

Inwestycje każdego Subfunduszu Spółki mogą być dokonywane albo bezpośrednio, albo 
pośrednio za pośrednictwem spółek zależnych będących w całości własnością Spółki, jak może 
postanawiać Zarząd i jak opisano w Prospekcie informacyjnym. 

Spółka jest uprawniona do stosowania technik oraz instrumentów mających zastosowanie do 
zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego. 

Zarząd może nałożyć bardziej restrykcyjne ograniczenia inwestycyjne, wskazane w Prospekcie 
informacyjnym. 

II.  Techniki oraz instrumenty mające zastosowanie do zbywalnych papierów 
wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego 

 
Spółka może stosować techniki oraz instrumenty takie jak między innymi instrumenty 

pochodne, umowy repo, opcje, kontrakty terminowe futures, kontrakty na różnice kursowe oraz 
pożyczki papierów wartościowych, które Zarząd zasadnie uzna za ekonomicznie właściwe z punktu 

Nordea 1, SICAV           Strona 16 z 27 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel + 352 43 39 50 – 1 
Fax + 352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

http://www.nordea.lu/


 

widzenia skutecznego zarządzania portfelem Spółki i które są zgodne z celami inwestycyjnymi 
każdego Subfunduszu. 

 
Korzystanie z takich technik oraz instrumentów przez Spółkę lub dowolny Subfundusz podlega 

warunkom i ograniczeniom określonym przez luksemburski urząd nadzoru finansowego oraz 
wynikającym z przepisów Ustawy. 

 
W żadnych okolicznościach czynności te nie powodują odchodzenia Subfunduszu od swoich 

celów inwestycyjnych przestawionych w Prospekcie informacyjnym. 
 
III.  Współzarządzanie i łączenie aktywów 
 
W celu zapewnienia skutecznego zarządzania, o ile polityka inwestycyjna Subfunduszy na to 

pozwala, Zarząd może zezwolić na współzarządzanie aktywami niektórych Subfunduszy. 
W takim wypadku aktywa różnych Subfunduszy będą zarządzane wspólnie. Aktywa objęte 

wspólnym zarządzaniem będą określane jako „pula” niezależnie od faktu, że takie pule będą 
wykorzystywane wyłącznie dla celów zarządzania wewnętrznego. Pule nie stanowią odrębnych 
podmiotów ani nie są bezpośrednio dostępne dla udziałowców. Każdemu ze współzarządzanych 
Subfunduszy zostaną przydzielone jego konkretne aktywa, 

 
W przypadku utworzenia puli aktywów dwóch lub więcej Subfunduszy, aktywa przypisane do 

każdego z nich będą początkowo określone przez odniesienie do początkowego przydziału jego 
aktywów do takiej puli i będą ulegać zmianom w przypadku dodatkowych przydziałów i wycofań. 

 
Uprawnienia każdego uczestniczącego Subfunduszu do współzarządzanych aktywów dotyczą 

każdej linii inwestycyjnej takiej puli. 
 
Dodatkowe inwestycje dokonywane w imieniu współzarządzanych Subfunduszy są 

przydzielane do tych Subfunduszy zgodnie z ich właściwymi uprawnieniami, a aktywa sprzedane 
są podobnie pobierane z aktywów przypadających na każdy uczestniczący Subfundusz.” 

16  

Aktualny art. 13. NIEWAŻNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH staje się  
art. 16., a jego drugi ustęp otrzymuje następujące brzmienie: 

„Każdy Subfundusz ponosi odpowiedzialność za swoje własne długi i zobowiązania, zgodnie  
z Ustawą.” 

17  Aktualny art. 14. ZABEZPIECZENIE ODSZKODOWAWCZE staje się art. 17. 

18  
Wykreślenie art. 15. PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ, art. 16. PODPISY oraz art. 17. ODKUP  

I ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA. 

19  Art. 18. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Wartość aktywów netto („Wartość aktywów netto”) każdej kategorii jednostek uczestnictwa 
każdego Subfunduszu jest ustalana przez Spółkę lub jej agenta bądź delegata, z zastrzeżeniem 
postanowień kolejnego ustępu, co najmniej dwa razy w miesiącu w takim dniu, jaki może 
wyznaczyć Zarząd („Dzień wyceny”). 

 
Wartość Aktywów Netto każdej kategorii jednostek uczestnictwa każdego Subfunduszu 

wyraża się w odpowiedniej walucie referencyjnej, jaką może wyznaczać Zarząd, i ustala się  
w dowolnym Dniu wyceny jako iloraz wartości aktywów netto Subfunduszu przypadającej na taką 
kategorię jednostek uczestnictwa, stanowiącej wartość aktywów takiej kategorii jednostek 
uczestnictwa Subfunduszu, pomniejszoną o jej pasywa, o godzinie ustalonej przez Zarząd lub  
jej należycie upoważnionego delegata w Dniu wyceny, oraz liczby jednostek uczestnictwa 
odpowiedniej kategorii znajdujących się wówczas w obiegu. 

 
Wartość aktywów netto Spółki jest zawsze równa Wartości aktywów netto razem wszystkich 

jej Subfunduszy. 
 
Wartość aktywów każdej kategorii jednostek uczestnictwa każdego Subfunduszu określa się  

w następujący sposób: 
 

1)  Papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do publicznego 
obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub będące przedmiotem obrotu na innym rynku 
regulowanym w dowolnym kraju Europy, Ameryki, Azji, Afryki, Australazji lub Oceanii, który 
prowadzi regularną działalność, jest uznany i ogólnodostępny, wycenia się na podstawie ostatniej 
ceny dostępnej w momencie dokonywania wyceny. Jeżeli papier wartościowy lub instrument 
rynku pieniężnego jest notowany na różnych rynkach, wykorzystuje się notowanie na rynku 
głównym dla danego papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego. W przypadku 
braku odpowiedniego notowania lub jeśli notowania nie odzwierciedlają wartości godziwej, 
wycenę przeprowadza w dobrej wierze Zarząd lub jego delegat w celu ustalenia prawdopodobnej 
ceny kupna takich papierów wartościowych; 
 
2) papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego nienotowane na giełdzie papierów 
wartościowych wycenia się na podstawie ich prawdopodobnych cen kupna ustalanych w dobrej 
wierze przez Zarząd lub jego delegata; 
 
3) aktywa płynne i kredyty wycenia się według ich wartości nominalnej powiększonej o naliczone 
odsetki; 
 
4) jednostki lub tytuły uczestnictwa UCITS dopuszczonych na podstawie dyrektywy 85/611/EWG, 
z późniejszymi zmianami, i/lub innych podobnych UCI wycenia się według ich ostatniej znanej 
wartości aktywów netto; niektóre jednostki lub tytuły uczestnictwa UCITS i/lub podobnych UCI 
można wyceniać na podstawie szacunkowej wartości określonej przez wiarygodny podmiot 
ustalający ceny, niezależny od zarządzającego inwestycjami, lub doradcy inwestycyjnego 
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funduszu docelowego (Ceny szacunkowe); 
 
5) instrumenty pochodne wycenia się według wartości rynkowej. 

 
Ponadto tworzone są odpowiednie rezerwy na prowizje i opłaty nałożone na Subfundusze. 
Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności, na przykład ukrytego ryzyka kredytowego, 

przeprowadzenie wyceny zgodnie z powyższymi zasadami jest niemożliwe lub obarczone błędem, 
Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo do zastosowania innych powszechnie 
przyjętych zasad wyceny, które mogą zostać zbadane przez rewidenta, w celu dokonania 
właściwej wyceny wszystkich aktywów każdego Subfunduszu. W szczególności dotyczy to 
zastosowania na problematycznych rynkach korekt wyceny WAN w celu uwzględnienia dużej 
zmienności, szybko zmieniających się kursów papierów wartościowych oraz problematycznej 
płynności na właściwych rynkach. 

 
Zarząd może postanowić, że wycena według jednolitego kursu dnia korygowanego względem 

rozwodnienia (ang. swinging single pricing) ma zastosowanie do obliczania dziennej Wartości 
aktywów netto danego Subfunduszu zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego sprzedaży. 
Wszystkie decyzje podjęte przez Zarząd lub osobę wyznaczoną przez Zarząd w zakresie obliczania 
Wartości aktywów netto mają charakter ostateczny i wiążący dla Spółki oraz obecnych, byłych lub 
przyszłych udziałowców. Wynik każdego obliczenia Wartości aktywów netto wymaga 
zatwierdzenia przez członka Zarządu lub należycie umocowanego przedstawiciela bądź osobę 
wyznaczoną przez Zarząd. 

 
Niezależnie od powyższych postanowień, Zarząd lub jego agent lub delegat mogą odstąpić od 

dowolnej z metod wyceny wyszczególnionych powyżej, jeśli uznają, że nie pozwala ona na 
określenie wartości godziwej któregokolwiek aktywa Spółki. 

Zarząd może ponadto skorygować wartość dowolnego aktywa, jeśli uzna, że taka korekta jest 
niezbędna celem odzwierciedlenia jego wartości godziwej. O ile to konieczne, Wartość aktywów 
netto może zostać także skorygowana celem odzwierciedlenia niektórych opłat transakcyjnych,  
co bardziej szczegółowo wyjaśnia Prospekt informacyjny. 

Odpowiednie rezerwy powinny zostać utworzone na nieuregulowane wydatki 
administracyjne oraz inne wydatki o regularnym lub powtarzającym się charakterze, w oparciu o 
szacunkową kwotę naliczoną za odpowiedni okres. Wszelkie zobowiązania pozabilansowe 
powinny zostać prawidłowo uwzględnione stosownie do kryteriów bezstronności i ostrożności. 

Za wyjątkiem przypadków działania w złej wierze, rażącego zaniedbania lub oczywistego 
błędu, każda decyzja podjęta przez Zarząd lub jego agenta czy delegata przy obliczaniu Wartości 
aktywów netto jest ostateczna i wiążąca dla Spółki oraz obecnych, byłych czy też przyszłych 
udziałowców. Wynik każdego obliczenia Wartości aktywów netto wymaga zatwierdzenia przez 
członka Zarządu lub należycie umocowanego przedstawiciela, agenta lub delegata Zarządu.” 
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20  Wykreślenie art. 19. EMISJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA. 

21  

Aktualny art. 20. WYDATKI staje się art. 19. i otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 19. WYDATKI 

Spółka pokrywa wszystkie wydatki związane z jej utworzeniem, jak również wynagrodzeniem 
Spółki zarządzającej, Depozytariusza, a także dowolnego dostawcy usług wyznaczonego przez 
Zarząd lub dowolnego odpowiedniego agenta lub delegata, jaki może być wyznaczany. 

Każdy Subfundusz ponosi odpowiedzialność za swoje własne długi i zobowiązania, zgodnie  
z Ustawą. 

Wszelkie koszty ponoszone przez Spółkę, których nie można przypisać do określonego 
Subfunduszu, obciążają wszystkie Subfundusze proporcjonalnie do ich aktywów netto. 

Ponadto Spółka pokrywa następujące wydatki: 

-  wszystkie podatki należne od aktywów, dochodu oraz wydatków obciążających Spółkę; 

-  standardowe opłaty za usługi brokerskie na rzecz osób trzecich i opłaty bankowe  
(na przykład opłaty transakcyjne) z tytułu transakcji handlowych Spółki; 

- wszelkie wynagrodzenia rewidenta i doradców prawnych Spółki; 

-  wszelkie wydatki związane z publikacjami i przekazywaniem informacji udziałowcom,  
w szczególności koszty tłumaczeń, druku i dystrybucji rocznych i półrocznych sprawozdań 
finansowych, a także koszty publikacji cen emisji i odkupu oraz Prospektu informacyjnego,  
jak również koszty utrzymania, opracowania, druku, tłumaczeń, dystrybucji, wysyłki, 
przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów; 

-  wszelkie wydatki związane z rejestracją i zachowaniem ważności rejestracji Spółki we 
wszystkich rejestrach organów administracji państwowej i na giełdach papierów wartościowych; 

wszystkie wydatki ponoszone w związku z zarządzaniem Spółką i prowadzeniem jej spraw.” 

22  

Wstawienie art. 20. ZAWIESZENIE WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO o następującym brzmieniu: 
„Spółka może, w dowolnym czasie, 
zawieszać obliczanie Wartości aktywów netto dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa 
dowolnego Subfunduszu oraz ich emisję, odkup i zamianę, w następujących przypadkach: 
 
i. w dowolnych Dniach roboczych, gdy część aktywów Subfunduszu niższa niż część 

zdefiniowana jako istotna przez Zarząd nie może być przedmiotem obrotu wskutek 
całkowitego lub częściowego zamknięcia lub innych ograniczeń bądź zawieszeń 
występujących na odpowiednim rynku; 

ii. w dowolnym okresie, w którym wystąpi sytuacja nadzwyczajna uniemożliwiająca 
rozporządzanie inwestycjami stanowiącymi znaczną część aktywów danego Subfunduszu 
lub przelew pieniędzy w związku z nabyciem lub zbyciem inwestycji po zwykłym kursie 
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wymiany lub właściwe ustalenie wartości któregokolwiek z aktywów Subfunduszu; 

iii. w czasie przerwy w działaniu środków łączności zwykle wykorzystywanych przy określaniu 
ceny inwestycji danego Subfunduszu lub bieżących cen na jakiejkolwiek giełdzie; 

iv. w przypadku spowodowanym jakąkolwiek przyczyną niemożności racjonalnego, 
niezwłocznego lub dokładnego określenia ceny inwestycji znajdujących się w portfelu 
danego Subfunduszu; 

v. w dowolnym okresie, w którym w opinii Zarządu dokonanie po normalnych kursach wymiany 
przelewu środków pieniężnych, które są związane lub mogą być związane z realizacją lub 
zakupem którejkolwiek z inwestycji Subfunduszu, jest niemożliwe; 

vi. w przypadku, gdy którykolwiek z funduszy docelowych, w których Spółka dokonuje znacznych 
inwestycji swoich aktywów, zawiesi obliczanie swojej wartości aktywów netto; 

vii. w przypadku funduszu powiązanego, gdy jego fundusz podstawowy tymczasowo zawiesi,  
z własnej inicjatywy lub na wniosek odpowiednich władz, dokonywanie odkupu, zwrotu 
lub subskrypcji swoich jednostek lub tytułów uczestnictwa; w takiej sytuacji obliczanie 
wartości aktywów netto na poziomie funduszu powiązanego ulega zawieszeniu na okres 
trwania zawieszenia obliczania wartości aktywów netto na poziomie funduszu 
podstawowego; 

viii. w przypadku, gdy bez względu na przyczynę ceny lub wartości aktywów Spółki lub 
Subfunduszu nie mogą zostać niezwłocznie lub dokładnie określone, bądź gdy  
w przeciwnym razie niemożliwe jest zbycie aktywów Spółki lub Subfunduszu w normalny 
sposób i/lub bez istotnego szkodzenia interesom udziałowców; 

ix. w przypadku zawiadomienia udziałowców o zwołaniu nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia udziałowców w celu rozwiązania i likwidacji Spółki lub poinformowania ich 
o zamknięciu i likwidacji Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa, oraz bardziej 
ogólnie w trakcie procesu likwidacji Spółki, Subfunduszu lub kategorii jednostek 
uczestnictwa; 

x. w przypadku zawiadomienia udziałowców o zwołaniu nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia udziałowców w celu podjęcia decyzji o jakichkolwiek innych działaniach 
restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 24 niniejszego Statutu, bądź 
poinformowania ich o jakimkolwiek takim działaniu restrukturyzacyjnym, a  
w szczególności, w trakcie procesu ustalania odpowiedniego stosunku wymiany,  
w zależności od przypadku; 

xi. w dowolnym okresie, w którym transakcje na jednostkach uczestnictwa Spółki lub 
Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa na każdej odpowiedniej giełdzie 
papierów wartościowych, na której takie jednostki uczestnictwa są notowane,  
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zostaną zawieszone lub ograniczone bądź zamknięte; oraz 

xii. w wyjątkowych okolicznościach, gdy Zarząd uzna to za niezbędne w celu uniknięcia 
nieodwracalnego niekorzystnego wpływu na Spółkę, Subfundusz lub kategorię jednostek 
uczestnictwa, zgodnie z zasadą bezstronnego traktowania udziałowców w ich najlepszym 
interesie. 

W przypadku wyjątkowych okoliczności, które mogą mieć niekorzystny wpływ na interesy 
udziałowców lub w sytuacji, gdy w stosunku do danego Subfunduszu lub kategorii jednostek 
uczestnictwa złożone zostaną znaczne zlecenia subskrypcji, odkupu lub zamiany jednostek 
uczestnictwa, Zarząd zastrzega sobie prawo do ustalenia Wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa dla Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa dopiero po tym, jak Spółka 
zakończy niezbędne inwestycje lub dezinwestycje w papiery wartościowe lub inne aktywa  
w odniesieniu do Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa, których to dotyczy. 
Zawieszone zlecenia subskrypcji, odkupu i zamiany traktuje się jako zlecenia subskrypcji, odkupu 
lub zmiany odnoszące się do pierwszego dnia wyceny po zakończeniu okresu zawieszenia, chyba 
że udziałowcy wycofali swoje zlecenia subskrypcji, odkupu lub zamiany w drodze pisemnego 
zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę lub w jej imieniu przed końcem okresu zawieszenia. 
Każde takie zawieszenie będzie ogłaszane przez Spółkę w sposób, jaki uzna za stosowny 
względem osób, których może ono dotyczyć. 
Zawieszenie obliczania Wartości aktywów netto i/lub, w stosownych przypadkach, emisji, odkupu 
i/lub zamiany jednostek uczestnictwa dowolnego Subfunduszu lub kategorii jednostek 
uczestnictwa pozostanie bez wpływu na obliczanie Wartości aktywów netto i/lub, w stosownych 
przypadkach, emisji, odkupu i/lub zamiany jednostek uczestnictwa dowolnego innego 
Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa.” 

23  
Art. 21. ROK OBROTOWY I SPRAWOZDANIE FINANSOWE otrzymuje następujące brzmienie: 
„Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się dnia pierwszego stycznia każdego roku i kończy dnia 
31 grudnia każdego roku.” 

24  

Art. 23. DYWIDENDY otrzymuje następujące brzmienie: 

„Decyzje o wypłacie dywidend mogą być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i Prospektem informacyjnym. 

Dywidendy mogą być wypłacane w walucie, terminie i miejscu ustalanym przez Zarząd. 

Zarząd może podjąć decyzję o wypłacie, w miejsce dywidend gotówkowych, dywidend  
w postaci akcji na warunkach, jakie może ustalić, oraz z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia przez 
udziałowców. 

Każda dywidenda nieodebrana w ciągu 5 (pięciu) lat od jej ogłoszenia ulega przepadkowi i 
zostaje przekazana do kategorii jednostek uczestnictwa wyemitowanej przez Spółkę lub przez 
właściwy Subfundusz. 

Dywidenda ogłoszona przez Spółkę i przechowywana do dyspozycji swojego beneficjenta nie 
podlega oprocentowaniu. 
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25  

Art. 24. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI, LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, WNIESIENIE LUB 
ZAMIANA SUBFUNDUSZU otrzymuje następujące brzmienie: 

„Art. 24. ROZWIĄZANIE, ZAKOŃCZENIE, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ I REORGANIZACJA 

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI 

Spółka może zostać rozwiązana w dowolnym czasie, na mocy uchwały walnego zgromadzenia 
udziałowców, z zastrzeżeniem wymogów dotyczących kworum i większości niezbędnych do 
zmiany niniejszego Statutu. 

W przypadku rozwiązania Spółki, likwidacja jest przeprowadzana przez jednego lub kilku 
likwidatorów (osoby fizyczne lub prawne) wyznaczonych przez zgromadzenie udziałowców 
dokonujące takiego rozwiązania, które określa zakres uprawnień likwidatorów oraz ich 
wynagrodzenie. 

W przypadku planowanej likwidacji Spółki, po opublikowaniu pierwszego zawiadomienia 
zwołującego nadzwyczajne zgromadzenie udziałowców mające na celu rozwiązanie Spółki 
niedopuszczalne jest dokonywanie kolejnych emisji, zamian lub odkupu jednostek uczestnictwa. 
Wszystkie jednostki uczestnictwa znajdujące się w obiegu na dzień publikacji takiego 
zawiadomienia wchodzą w skład podlegającego podziałowi majątku zlikwidowanej Spółki. 

Dowolna kwota, o wypłatę której nie wystąpi żaden z udziałowców, zostanie po zakończeniu 
likwidacji zdeponowana na rachunku zastrzeżonym w Caisse de Consignation. 

ROZWIĄZANIE DOWOLNEGO SUBFUNDUSZU LUB ZAMKNIĘCIE KATEGORII JEDNOSTEK 
UCZESTNICTWA 

W przypadku, gdy bez względu na przyczynę Wartość aktywów netto dowolnego Subfunduszu 
lub kategorii jednostek uczestnictwa spadnie poniżej lub nie osiągnie poziomu kwoty określonej 
przez Zarząd jako minimalny poziom dla danego Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa 
pozwalający na ich działanie w ekonomicznie zasadny sposób, albo w toku procesów racjonalizacji 
lub w świetle panujących okoliczności rynkowych lub innych warunków takich jak między innymi 
szczególne okoliczności polityczne, ekonomiczne, regulacyjne lub inne znajdujące się poza 
kontrolą Zarządu, oraz z należytym uwzględnieniem najlepszego interesu udziałowców, bądź  
z dowolnej innej przyczyny wskazanej w Prospekcie informacyjnym lub określonej obowiązującymi 
przepisami prawa, Zarząd może podjąć decyzję o zamknięciu, a w niezbędnym zakresie likwidacji 
takiego Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa i w ten sposób dokonaniu 
przymusowego odkupu wszystkich jednostek uczestnictwa właściwego Subfunduszu lub kategorii 
jednostek uczestnictwa według Wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa obowiązującej 
w Dniu wyceny dla przymusowego odkupu, zgodnie z ustaleniami Zarządu. 

Udziałowców informuje się o decyzji Zarządu o rozwiązaniu Subfunduszu lub kategorii 
jednostek uczestnictwa w drodze zawiadomienia i/lub w dowolny inny sposób wymagany lub 
dopuszczony obowiązującymi przepisami prawa. Zawiadomienie wskazuje przyczyny rozwiązania 
oraz mającą zastosowanie procedurę likwidacji lub rozwiązania. 

Przy obliczaniu Wartości aktywów netto mającej zastosowanie do przymusowego odkupu 
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uwzględnia się, w zależności od przypadku, faktyczne ceny realizacji inwestycji, poniesione 
wydatki oraz koszty likwidacji. Udziałowcy Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa, 
których to dotyczy, przestają być uprawnieni do zlecenia odkupu lub zamiany swoich jednostek 
uczestnictwa przed datą wejścia w życie odkupu przymusowego, chyba że Zarząd ustali, że nie 
byłoby to w najlepszym interesie udziałowców takiego Subfunduszu lub kategorii jednostek 
uczestnictwa. 

Kwoty należne z tytułu odkupu, które nie zostały odebrane przez udziałowców po odkupie 
przymusowym, zostaną zdeponowane w imieniu osób uprawnionych do ich otrzymania, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, na rachunku zastrzeżonym w Caisse de Consignation. Kwoty należne 
nieodebrane w okresie ustawowym ulegają przepadkowi zgodnie z przepisami prawa. 

Rozwiązanie i likwidacja Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa pozostaje bez 
wpływu na istnienie dowolnego innego Subfunduszu lub kategorii jednostek uczestnictwa. Decyzja 
o rozwiązaniu i likwidacji ostatniego Subfunduszu Spółki skutkuje rozwiązaniem i likwidacją Spółki. 

Wszystkie odkupione jednostki uczestnictwa mogą podlegać unieważnieniu, chyba że Zarząd, 
według swojego wyłącznego uznania, postanowi inaczej. 

POŁĄCZENIE 

W przypadku, gdy bez względu na przyczynę Wartość aktywów netto dowolnego Subfunduszu 
spadnie poniżej lub nie osiągnie poziomu kwoty określonej przez Zarząd jako minimalny poziom 
pozwalający takiemu Subfunduszowi na działanie w ekonomicznie zasadny sposób, albo w toku 
procesów racjonalizacji lub w świetle panujących okoliczności rynkowych lub innych warunków 
takich jak między innymi szczególne okoliczności polityczne, ekonomiczne, regulacyjne lub inne 
znajdujące się poza kontrolą Zarządu, oraz z należytym uwzględnieniem najlepszego interesu 
udziałowców, bądź z dowolnej innej przyczyny wskazanej w Prospekcie informacyjnym lub 
określonej obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd może podjąć decyzję o przeprowadzeniu 
połączenia w rozumieniu postanowień Ustawy. Dla uniknięcia wątpliwości, takie połączenie 
oznacza dowolne połączenie między Subfunduszami, a także dowolny rodzaj krajowych lub 
ponadgranicznych połączeń dotyczących Spółki lub dowolnego z jej Subfunduszy, oraz dowolnego 
innego luksemburskiego lub zagranicznego UCITS bądź jego subfunduszu, zarówno w drodze 
przejęcia jak i przeniesienia aktywów i zobowiązań lub wyłącznie aktywów netto. 

Każde takie połączenie podlega warunkom i procedurom przewidzianym  
w rozdziale 6 Ustawy, w szczególności w zakresie wspólnego projektu warunków połączenia 
ustalanych przez Zarząd oraz informacji przekazywanych udziałowcom. Takie połączenie nie 
wymaga uprzedniej zgody udziałowców za wyjątkiem przypadku, w którym Spółka w wyniku takiej 
operacji przestanie istnieć; w takiej sytuacji walne zgromadzenie udziałowców Spółki będzie 
musiało podjąć decyzję dotyczącą takiej operacji oraz jej daty wejścia w życie.  
Walne zgromadzenie podejmuje decyzję na mocy uchwały bez wymogu kworum i przyjmuje ją 
zwykłą większością ważnie oddanych głosów. 

W tych samych okolicznościach jak te określone w ust. 5 powyżej, Zarząd może podjąć decyzję 
o przeprowadzeniu przejęcia przez Spółkę bądź przez jeden lub kilka Subfunduszy aktywów  
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i pasywów lub wyłącznie aktywów netto (i) jednego lub kilku subfunduszy innego luksemburskiego 
lub zagranicznego UCI, niezależnie od ich postaci, lub (ii) dowolnego luksemburskiego lub 
zagranicznego UCI ustanowionego w postaci nieposiadającej osobowości prawnej. Stosunek 
wymiany między właściwymi jednostkami uczestnictwa Spółki a jednostkami lub tytułami 
uczestnictwa UCI przejmowanego lub właściwego subfunduszu takiego UCI zostanie ustalony na 
podstawie odpowiednich wartości aktywów netto na jednostkę lub tytuł uczestnictwa w dniu 
wejścia w życie przejęcia. 

PODZIAŁ 

W interesie Subfunduszu i jego udziałowców Zarząd może także postanowić o podziale 
dowolnego Subfunduszu lub jego części na jeden lub więcej innych Subfunduszy. 

Udziałowcy Subfunduszu, którego dotyczy podział, zostaną poinformowani o decyzji w tym 
zakresie w drodze zawiadomienia i/lub w dowolny inny sposób wymagany lub dopuszczony 
obowiązującymi przepisami prawa. Zawiadomienie wskaże przyczyny takiej decyzji, a także mającą 
zastosowanie procedurę planowanej operacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami,  
w zależności od przypadku. Udziałowiec właściwego Subfunduszu uzyska możliwość o wystąpienie 
w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty zawiadomienia z wnioskiem o bezpłatny odkup lub zamianę 
jednostek uczestnictwa będących w jego posiadaniu. Po upływie tego okresu 1 (jednego) miesiąca 
decyzja o podziale staje się wiążąca dla każdego udziałowca, który nie zażądał odkupu ani zamiany 
swoich jednostek uczestnictwa. 

Ponadto Spółka może też przejąć inne luksemburskie lub zagraniczne UCI utworzone jako 
podmiot posiadający osobowość prawną zgodnie z Luksemburską ustawą o spółkach oraz 
wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

Przymusowa zamiana dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa lub dowolnej jednostki 
uczestnictwa dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa 

W przypadku, gdy bez względu na przyczynę Wartość aktywów netto dowolnej kategorii 
jednostek uczestnictwa spadnie poniżej lub nie osiągnie poziomu kwoty określonej przez Zarząd 
jako minimalny poziom pozwalający takiej kategorii jednostek uczestnictwa na działanie  
w ekonomicznie zasadny sposób albo w toku procesów racjonalizacji lub w świetle panujących 
okoliczności rynkowych lub innych warunków takich jak między innymi szczególne okoliczności 
polityczne, ekonomiczne, regulacyjne lub inne znajdujące się poza kontrolą Zarządu, oraz  
z należytym uwzględnieniem najlepszego interesu udziałowców, bądź z dowolnej innej przyczyny 
wskazanej w Prospekcie informacyjnym lub określonej obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd 
może podjąć decyzję o przeprowadzeniu przymusowej zamiany dowolnej kategorii jednostek 
uczestnictwa na jedną lub kilka innych kategorii jednostek uczestnictwa w ramach Spółki. W toku 
procesów racjonalizacji lub w świetle innych warunków takich jak między innymi szczególne 
okoliczności regulacyjne lub inne znajdujące się poza kontrolą Zarządu, oraz z należytym 
uwzględnieniem najlepszego interesu udziałowców, bądź z dowolnej innej przyczyny wskazanej  
w Prospekcie informacyjnym lub określonej obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd może 
podjąć decyzję o przeprowadzeniu przymusowej zamiany dowolnych jednostek uczestnictwa 

Nordea 1, SICAV           Strona 25 z 27 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel + 352 43 39 50 – 1 
Fax + 352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

http://www.nordea.lu/


 

dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa na dowolne jednostki uczestnictwa dowolnych innych 
kategorii jednostek uczestnictwa w ramach Spółki. Udziałowiec posiadający takie kategorie 
jednostek uczestnictwa lub takie jednostki uczestnictwa danych kategorii jednostek uczestnictwa 
zostanie poinformowany o przymusowej zamianie w drodze zawiadomienia i/lub w dowolny inny 
sposób wymagany lub dopuszczony obowiązującymi przepisami prawa. Zawiadomienie wskazuje 
przyczyny oraz mającą zastosowanie procedurę planowanej zamiany. Udziałowiec, którego to 
dotyczy, uzyska możliwość wystąpienia w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty zawiadomienia  
z wnioskiem o bezpłatny odkup lub zamianę jednostek uczestnictwa będących w jego posiadaniu 
na inny Subfundusz lub inną kategorię jednostek uczestnictwa. Po upływie tego  
okresu 1 (jednego) miesiąca decyzja o przymusowej zamianie staje się wiążąca dla każdego 
udziałowca, który nie zażądał odkupu ani zamiany swoich jednostek uczestnictwa. 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień powyższych ustępów lub obowiązujących 
przepisów prawa, udziałowcom nie przysługuje prawo do podejmowania decyzji o jakichkolwiek 
działaniach restrukturyzacyjnych lub likwidacyjnych odnoszących się do jakiegokolwiek 
Subfunduszu lub jego kategorii jednostek uczestnictwa.” 

26  

Art. 25. ZMIANY otrzymuje następujące brzmienie: 

„Niniejszy Statut może być zmieniany przez zgromadzenie udziałowców, z zastrzeżeniem 
wymogów dotyczących kworum i głosowania wynikających z postanowień Luksemburskiej ustawy 
o spółkach.” 

27  

Art. 26. PRAWO WŁAŚCIWE otrzymuje następujące brzmienie: 

„We wszystkich sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu 
zastosowanie mają postanowienia Luksemburskiej ustawy o spółkach, a także przepisy Ustawy.” 

Podczas Drugiego nadzwyczajnego Wwalnego zgromadzenia uchwały objęte porządkiem obrad będą mogły 
zostać przyjęte bez zachowania wymogów w zakresie osiągnięcia kworum, większością 2/3 oddanych 
głosów. 

Udziałowcy mogą głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy czytać łącznie  
z proponowanymi zmianami do statutu, o których mowa w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia. Każda 
jednostka uczestnictwa uprawnia do jednego głosu. Tekst proponowanych zmian statutu Spółki jest 
udostępniany na żądanie w siedzibie Spółki. 

Udziałowcy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym Drugim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, 
proszeni są o wysłanie należycie podpisanego formularza pełnomocnictwa (w załączeniu) pocztą na adres 
Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg lub faksem do wiadomości Nordea 
Investment Funds S.A. na numer faksu +352433 940. Dla swej ważności pełnomocnictwa powinny wpłynąć 
do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) w dniu 9 maja 2018 r. 
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ZASTRZEGA SIĘ JEDNAK, że pełnomocnictwa złożone na potrzeby Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
z dnia 15 marca 2018 r. pozostaną ważne dla celów Drugiego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
taki sposób, żeby udziałowcy, którzy już złożyli formularz pełnomocnictwa na nadzwyczajne walne 
zgromadzenie z dnia 15 marca 2018 r., nie musieli składać nowego formularza pełnomocnictwa. 
 
Luksemburg, dnia 13 kwietnia 2018 r. 
Postanowieniem Zarządu 
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