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Bericht aan de aandeelhouders van 
Nordea 1 --- European Focus Equity Fund 

 

Luxemburg, 1 oktober 2019 

 

Geachte aandeelhouder, 

 

Bij deze delen wij u mee dat het fonds Nordea 1 --- European Focus Equity Fund (het "fonds") met 
onmiddellijke ingang wordt geliquideerd. 

 

1. Redenen voor de liquidatie 

Het fonds heeft onlangs aanzienlijke terugkoopverzoeken verwerkt, waardoor het fondsvermogen 
momenteel minder dan EUR 2,4 miljoen bedraagt. 

Bij een dusdanig lage intrinsieke waarde is het economisch gezien niet efficiënt om de activiteiten van 
het fonds voort te zetten. De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV heeft naar aanleiding daarvan 
besloten het fonds met onmiddellijke ingang te liquideren. 

2. Liquidatieplan 

Om te garanderen dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld, is het fonds met onmiddellijke 
ingang gesloten voor verdere inschrijvingen, omwisselingen en terugkoopverzoeken. 

Alle activa en passiva worden te gelde gemaakt en de opbrengsten van de liquidatie worden zo spoedig 
mogelijk na de afwikkeling van de liquidatie aan de aandeelhouders van het fonds uitgekeerd, op basis 
van de intrinsieke waarde per aandeel op 1 oktober 2019. De opbrengsten worden verdeeld over de 
aandeelhouders naar rato van deelneming in het fonds en uitgekeerd overeenkomstig de in het 
prospectus opgenomen bepalingen. 

Alleen de kosten van de effectentransacties komen voor rekening van het fonds. Alle overige kosten in 
verband met de liquidatie worden gedragen door de beheermaatschappij van het fonds, Nordea 
Investment Funds S.A. 

Eventuele opbrengsten van de liquidatie die bij de afwikkeling niet aan de aandeelhouders kunnen 
worden uitgekeerd, worden gestort op een geblokkeerde rekening bij de "Caisse de Consignation" in 
Luxemburg. Bedragen die na dertig jaar nog niet zijn opgeëist, worden overeenkomstig het 
Luxemburgse recht verbeurdverklaard. 

U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België. 

http://www.nordea.lu/
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Het 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, B-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. 

De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV  

http://www.nordea.lu/
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Bijlage I - Lijst van de betrokken ISIN-codes op de datum van het bericht 

 

Naam Klasse Valuta ISIN 
Nordea 1 – European Focus Equity Fund  BP EUR LU0982408295 
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