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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
 

 

Omdat u aandeelhouder van Nordea 2, SICAV bent, delen wij u hierbij mede dat we een nieuw 
prospectus van Nordea 2, SICAV (hierna het "prospectus") publiceren, dat per 14 oktober 2019 
(hierna de "ingangsdatum") in werking treedt.  De sleutelbegrippen in dit bericht hebben de betekenis 
zoals beschreven in het prospectus van oktober 2019, tenzij de context anders vereist. 

1. Herziening van het prospectus 

Wij wijzen u erop dat het bijgewerkte prospectus een vernieuwde lay-out heeft gekregen: het formaat 
is verfraaid en modulair gemaakt en er is geprobeerd het begrijpelijker te maken voor zowel beleggers 
als andere doelgroepen, waaronder tussenpersonen, dienstverleners en regelgevende instanties. 

Zo wordt een deelfonds met onmiddellijke ingang fonds genoemd en duidt we/ons op Nordea 2, 
SICAV, handelend via zijn raad van bestuur of andere dienstverleners, zoals beschreven in het 
prospectus. 

Het herziene prospectus bevat geen substantiële wijzigingen in producten. Hoewel bijvoorbeeld de 
risico- en beleggersprofielen van het fonds herzien en verduidelijkt zijn, zijn de beleggingsstrategieën, 
portefeuilles of algemene risicoprofielen van de fondsen niet ingrijpend gewijzigd. De doelbeleggers 
van de fondsen blijven onveranderd.  

 
2. Overige veranderingen 
Naast de herziening heeft het prospectus de volgende wijzigingen ondergaan: 
Nordea 2, SICAV – Emerging Markets Aksjer Etisk is verwijderd na de liquidatie van het fonds 
op 16 juli 2019. 

Duitse wet betreffende belastingen op beleggingen: wijziging in de presentatie 

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. 

De samenstelling van de conducting officers van Nordea Investment Funds S.A. is 
bijgewerkt. 

 

http://www.nordea.lu/
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De lijst met plaatselijke vertegenwoordigers en betaalkantoren is bijgewerkt: 

In Denemarken 

Nordea Bank Abp, Danish Branch, met statutaire zetel op Grønjordsvej 10 DK-2300 Copenhagen S, 
Denemarken, is aangesteld als de vertegenwoordiger van Nordea 2, SICAV in Denemarken. 

In Oostenrijk 

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, met statutaire zetel op Am Belvedere 1 AT-1100 
Wenen, Oostenrijk is aangesteld als het betaal- en informatiekantoor van Nordea 2, SICAV in 
Oostenrijk. 
 
In Spanje 

Het adres van de vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A.U is gewijzigd in 
C/ de los Padres Dominicos, 7 ES-28050 Madrid, Spanje. 
 
In Zwitserland 

BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich, 
Zwitserland is aangesteld als vertegenwoordiger en betaalkantoor van Nordea 2, SICAV in 
Zwitserland. 
 
 
De bijgewerkte versie van het prospectus 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 Relationship Services op het 
telefoonnummer +352 27 86 51 00, of per e-mail via nordeafunds@nordea.com 

 

 

Luxemburg, 10 oktober 2019. 

De raad van bestuur van Nordea 2, SICAV. 
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