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OGŁOSZENIE DLA UDZIAŁOWCÓW 
 

 
Niniejszym informujemy udziałowców („Udziałowcy”) spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”), że nowy prospekt 
informacyjny Spółki („Prospekt informacyjny”) zostanie wydany z mocą obowiązującą od dnia 
15 marca 2019 r., i będzie uwzględniać następujące zmiany: 

• Prosimy zwrócić uwagę, że zaktualizowany Prospekt informacyjny posiada nowy, ulepszony i modularny 
format, czyniący go bardziej zrozumiałym dla inwestorów, a także innych potencjalnych użytkowników takich 
jak pośrednicy, dostawcy usług czy organy regulacyjne. Nie obejmuje on żadnych istotnych zmian 
dotyczących produktów. Chociaż, na przykład, profile ryzyka i profile inwestorów funduszy zostały zmienione 
i doprecyzowane, nie wprowadzono żadnych istotnych zmian dotyczących docelowych inwestorów lub profili 
ryzyka funduszy.  

• Z zastrzeżeniem uzyskania zgody luksemburskiego organu nadzoru („CSSF”), aktualizacji ulega skład kadry 
kierowniczej spółki Nordea Investment Funds S.A. 

• Począwszy od dnia 1 listopada 2018 r. Spółka wyznaczyła Financial Express Limited do działania w 
charakterze przedstawiciela (ang. facilities agent) Spółki w Wielkiej Brytanii; 

• Począwszy od dnia 19 grudnia 2018 r. Spółka wyznaczyła Maples Fund Services (Ireland) Limited do 
działania w charakterze przedstawiciela (ang. facilities agent) Spółki w Irlandii. 

• W następstwie zmian niemieckiej ustawy o podatku od inwestycji, Prospekt informacyjny ulega aktualizacji w 
celu wyjaśnienia poziomów aktywów nieprzerwanie inwestowanych w akcje, kwalifikujących fundusze 
dokonujące takich inwestycji albo jako „fundusze akcyjne”, albo jako „fundusze mieszane” i mogących w 
konsekwencji uprawniać inwestorów będących podatnikami niemieckimi do częściowego zwolnienia z 
podatku w przypadku inwestycji w taki fundusz. Na dzień publikacji nowego Prospektu inwestycyjnego 
poziomy te wynoszą 50% dla funduszy akcyjnych i 25% dla funduszy mieszanych. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w Prospekcie 
informacyjnym, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. 
 
Aktualną wersję Prospektu informacyjnego z marca 2019 r. można uzyskać bezpłatnie w Siedzibie Spółki lub 
w Nordea Investment Funds S.A. pod adresem: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg, Wielkie Księstwo 
Luksemburga, a także na stronie internetowej www.nordea.lu niezwłocznie po wydaniu przez CSSF 
zatwierdzonej przez niego oficjalnej wersji Prospektu informacyjnego lub, jeśli została udostępniona, z 
lokalnych stron internetowych Nordea. 
 
W przypadku pytań dotyczących powyższych zmian Udziałowcy powinni skontaktować się ze swoim doradcą 
finansowym lub Nordea Investment Funds S.A., Dział Obsługi Klienta, tel. +352 43 39 50 - 1. 
 
Luksemburg, dnia 14 marca 2019 r. 
Zarząd Spółki Nordea 1, SICAV 
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