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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
 

Omdat u aandeelhouder van Nordea 1, SICAV bent, delen wij u mede dat in november 2019 een nieuw 
prospectus van Nordea 1, SICAV gepubliceerd wordt, dat de hieronder weergegeven belangrijke 
wijzigingen bevat, die per 13 november 2019 (de "ingangsdatum") in werking treden. 

De bijlage van het prospectus die betrekking heeft op de "Duitse wet betreffende belastingen op 
beleggingsfondsen", waarin een lijst van fondsen is opgenomen die van plan zijn te voldoen aan de 
voorschriften voor erkenning als "aandelenfonds" of "gemengd fonds" uit de Duitse wet betreffende 
belastingen op beleggingen ("Investmentsteuergesetz") van 2018, is geschrapt. Of een bepaald fonds van 
plan is als "aandelenfonds" of "gemengd fonds" te worden erkend, is voortaan opgenomen in de 
beschrijving van elk fonds. 

Het hoofdstuk "Toegestane activa, technieken en transacties" is aangevuld met de volgende bepaling: 
Indien een fonds in andere fondsen mag beleggen, mag dat doelfonds eventueel andere 
beleggingsstrategieën en -beperkingen hanteren dan het fonds zelf, mits de beleggingsstrategieën of -
beperkingen van het oorspronkelijke fonds zo niet worden omzeild. 

In een herziening van het hoofdstuk "Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden 
onttrokken" zijn de "Kosten Depotbank" en de "Administratievergoeding" geschrapt en zijn de 
"Operationele kosten" ingevoegd en gedefinieerd. Het totale bedrag van de vergoedingen die aan elk 
fonds worden onttrokken is niet verhoogd. De presentatie is gewijzigd, waarbij alle soorten 
aandelenklassen in twee verschillende tabellen worden weergegeven: in de ene tabel zijn alle aan 
institutionele beleggers voorbehouden aandelenklassen opgenomen, en in de andere tabel alle overige 
klassen. 

De categorie opkomende markten is in het hoofdstuk "Risico van opkomende markten en 
frontiermarkten" opgenomen. 

Belangrijke wijzigingen die alleen relevant zijn voor 
bepaalde aandeelhouders 

 

Naamswijziging van bestaande fondsen 
 
Momenteel 
 

Vanaf de ingangsdatum 

Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund 

 

Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund 

Bovendien is Manulife Investment Management (Hong Kong) 
Limited aangewezen als subbeleggingsbeheerder. 
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Nordea 1 – Emerging Consumer Fund Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund 

De strategie is herzien om te onderstrepen dat het 
beheerteam geen thematische aanpak hanteert. In plaats 
daarvan selecteert het bedrijven die voortreffelijke 
groeivooruitzichten en beleggingskenmerken lijken te 
vertonen. 

De aangewezen subbeleggingsbeheerder, GW&K 
Investment Management LLC, zal meer spreiding 
aanbrengen in de portefeuille en het rendement vergelijken 
met de MSCI Emerging Markets Net Return-index. 

 

 

Wijzigingen van bestaande fondsen 
 
Obligatiefondsen 
 

 

Nordea 1 – Emerging Market 
Corporate Bond Fund 

Metlife Investment Management, LLC volgt T.Rowe Price 
International Ltd. op als subbeleggingsbeheerder. 

Nordea 1 – European High Yield 
Bond Fund 

Nordea 1 – European High Yield 
Bond Fund II 

Nordea 1 – European High Yield 
Stars Bond Fund 

De benchmark, die alleen ter vergelijking dient, is vervangen 
door de ICE BofAML European Currency High Yield 
Constrained-index – Total Return 100% Hedged to EUR.  

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited volgt 
Income Partners Asset Management (HK) Limited op als 
subbeleggingsbeheerder. 

 

De verwachte hoeveelheid total return swaps en repotransacties is voor elk fonds, indien van toepassing, 
bijgesteld. 

De sleutelbegrippen in dit bericht hebben de betekenis zoals beschreven in het prospectus, tenzij de 
context anders vereist.  
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De bijgewerkte versie van het prospectus, van november 2019, kan kosteloos worden verkregen op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, 
L-2220 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, en op de website www.nordea.lu, zodra de CSSF het 
prospectus officieel heeft goedgekeurd, en vindt u, indien beschikbaar, op de lokale websites van Nordea.  

 

Aandeelhouders die nog vragen over de bovenstaande wijzigingen hebben, kunnen contact opnemen met 
hun financieel adviseur of met Nordea Investment Funds S.A., Client Service, tel. +352 27 86 51 00. 

 

 

Luxemburg, 7 oktober 2019. 

De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV. 
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