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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
 

Omdat u aandeelhouder van Nordea 1, SICAV bent, delen wij u mede dat in februari 2021 een nieuw 
prospectus van Nordea 1, SICAV gepubliceerd wordt, dat de hieronder weergegeven belangrijke 
wijzigingen bevat, die per 25 februari 2021 (de "Ingangsdatum") in werking treden. 

1. Belangrijkste wijzigingen 
1.1 Relevant voor alle aandeelhouders 
 
De lijsten met plaatselijke vertegenwoordigers en betaalkantoren zijn bijgewerkt. 
 
De gegevens van de vertegenwoordigers van de beheermaatschappij zijn bijgewerkt. 
 
 
1.2 Alleen relevant voor bepaalde aandeelhouders 
 
Wijzigingen van bestaande fondsen 
 
 
Aandelenfondsen 
 

 

Nordea 1 – Global Impact Fund De naam van het fonds verandert in Global Social 
Empowerment Fund.  
 
De strategie van het fonds is gewijzigd om te verduidelijken dat 
het beheerteam de portefeuille actief beheert en daarbij focust 
op bedrijven die met hun producten of diensten 
maatschappelijke oplossingen bieden en die voortreffelijke 
groeivooruitzichten en beleggingskenmerken lijken te vertonen. 
 
Het fonds kan maximaal 25% van zijn totale activa beleggen in 
of blootstellen aan Chinese A-aandelen.  
 

  

http://www.nordea.lu/


 

*Het compartiment is niet het voorwerp van een openbaar bod in België 
Nordea 1, SICAV 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel  + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 

 
Obligatiefondsen 
 

 

Nordea 1 - European Corporate 
Bond Fund*  
Nordea 1 - Global High Yield Bond 
Fund* 
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 
 

De berekeningsmethode voor de wereldwijde blootstelling die op 
deze fondsen wordt toegepast, is de aanpak op basis van 
aangegane verbintenissen (de "commitment approach"). 
Daarom is verduidelijkt dat er geen controle van het risico wordt 
uitgevoerd met betrekking tot de benchmarks van de fondsen. 

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund De benchmark die voor het fonds uitsluitend ter vergelijking van 
het rendement en controle van het risico dient, is veranderd van 
de OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index naar 
de Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All > 1 Yr 
Bond Index. 
 
Aangezien het gebruik van derivaten door het fonds is 
toegenomen, is de berekeningsmethode voor de wereldwijde 
blootstelling van het fonds veranderd van de aanpak op basis 
van aangegane verbintenissen (de "commitment approach") 
naar de VaR-benadering. De verwachte bruto-hefboomratio 
van het fonds is 100%. 
 

 

2. Recht op terugkoop en contactgegevens  
Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos 
laten inkopen volgens het in het prospectus beschreven proces voor terugkoop, met uitzondering van 
belastingen, tenzij er buiten Nordea 1, SICAV en de beheermaatschappij om door lokale tussenpersonen 
transactiekosten in rekening worden gebracht. Daartoe moet een schriftelijke instructie aan Nordea 
Investment Funds S.A. (als administratiekantoor) worden gericht en op 24 februari 2021 vóór 15.30 uur 
(MET) zijn ontvangen op het onderstaande adres. 

De bijgewerkte versie van het prospectus, van februari 2021, kan kosteloos worden verkregen op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-
2220 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en op de website www.nordea.lu, of bij de financiële dienst 
in België 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. 

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

http://www.nordea.lu/
http://www.nordea.lu/
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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. 

Luxemburg, 25 januari 2021  

De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV 

http://www.nordea.lu/
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