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OGŁOSZENIE DLA UDZIAŁOWCÓW 
 

 

Do Udziałowców, 

 

Niniejsze pismo kierowane jest do Udziałowców Nordea 1, SICAV („Fundusz”). 

 

1. Zmiana Agenta administracyjnego 

 

Podjęto decyzję, iż z dniem 1 maja 2017 r. zadania w zakresie administracji centralnej obecnie realizowane 

przez Nordea Bank S.A. zostaną przekazane spółce zarządzającej Funduszu, Nordea Investment Funds 

S.A. („Spółka zarządzająca”).  

 

W konsekwencji powyższego, Spółka zarządzająca nie będzie już delegować zadań w zakresie administracji 

centralnej na Nordea Bank S.A., lecz będzie je realizować samodzielnie, co szczegółowo opisano w 

prospekcie informacyjnym Funduszu („Prospekt informacyjny”).  

 

2. Konsekwencje dla Udziałowców 

 

Udziałowców informuje się, iż pod kątem operacyjnym realizacja zadań w zakresie administracji centralnej 

nie ulegnie zmianie, ponieważ osoby, wydziały oraz systemy zaangażowane w ich wykonywanie pozostają 

bez zmian.  

 

Zmiana ta jest neutralna pod względem kosztowym dla inwestorów. 

 

3. Dodatkowe informacje 
 

Informacje o zmianie Agenta administracyjnego zostaną ujęte w kolejnej wersji Prospektu informacyjnego, 

którą będzie można uzyskać bezpłatnie w Siedzibie pod adresem 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg, 

Wielkie Księstwo Luksemburga, niezwłocznie po wydaniu przez luksemburski organ nadzoru (CSSF) 

zatwierdzonej przez niego oficjalnej wersji Prospektu informacyjnego.  

 

W przypadku jakichkolwiek 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]. 

 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, terminy pisane dużą literą w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie 

nadane im w aktualnym Prospekcie informacyjnym. 
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