
 
 

OGŁOSZENIE DLA UDZIAŁOWCÓW SUBFUNDUSZU 

 

NORDEA 1 – African Equity Fund 

ORAZ 

NORDEA 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund 

____________________________________________ 

 

Uwagę udziałowców Nordea 1 – African Equity Fund oraz Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund 
zwraca się na fakt, że zarząd Nordea 1, SICAV („Zarząd”) podjął decyzję o połączeniu aktywów i pasywów 
Nordea 1 – African Equity Fund („Subfundusz przejmowany”) z aktywami i pasywami Nordea 1 – Emerging 
Markets Focus Equity Fund („Subfundusz przejmujący”, a łącznie z Subfunduszem przejmowanym: 
„Subfundusze”). 

Obydwa Subfundusze są Subfunduszami Nordea 1, SICAV, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w 
zbywalne papiery wartościowe z siedzibą w Luksemburgu, które otrzymało zezwolenie na prowadzenie 
działalności wydane przez luksemburski organ nadzoru zgodnie z postanowieniami Części I ustawy z dnia 
17 grudnia 2010 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, z późniejszymi zmianami  
(„Ustawa z 2010 r.”). 

Połączenie będzie operacją, w ramach której Subfundusz przejmowany, podlegając rozwiązaniu, lecz nie 
likwidacji, przeniesie swoje aktywa i pasywa z dniem wejścia w życie połączenia określonym w sekcji 8.1 
niniejszego zawiadomienia udziałowców („Dzień wejścia w życie”) do Subfunduszu przejmującego. 

Zamiarem Zarządu jest połączenie Subfunduszu przejmowanego z Subfunduszem przejmującym w Dniu 
wejścia w życie, w drodze połączenia, zgodnie z definicją „połączenia” podaną w art. 1 ust. 20 pkt. a Ustawy 
z 2010 r. oraz jak szerzej opisano w art. 76 ust. 1 Ustawy z 2010 r., w następujący sposób: 

i. wszystkie aktywa i pasywa Subfunduszu przejmowanego ulegną przeniesieniu do Subfunduszu 
przejmującego, zgodnie ze szczegółowymi informacjami na ten temat przedstawionymi w sekcji 
4.1 niniejszego zawiadomienia udziałowców, lub, w zależności od przypadku, do 
depozytariusza Nordea 1, SICAV, tj. do J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. („Depozytariusz”); 

ii. udziałowcy odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego staną 
się udziałowcami odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego, 
jak opisano w sekcji 5.2 niniejszego zawiadomienia udziałowców; oraz 

iii. Subfundusz przejmowany przestanie istnieć z Dniem wejścia w życie. 

Bez uszczerbku dla wymogów w zakresie zawiadomień oraz uprawnień do swobodnego odkupu lub zamiany 
jednostek uczestnictwa, przeprowadzenie połączenia nie wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez 
udziałowców. 

Niniejsze zawiadomienie zawiera odpowiednie i dokładne informacje na temat proponowanego połączenia 
przeznaczone dla udziałowców, których to dotyczy, celem umożliwienia im dokonania świadomej oceny 
wpływu połączenia na posiadane przez nich inwestycje. 
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1. Kontekst i uzasadnienie połączenia 

1.1. Przyczyną połączenia jest osiągnięcie przez aktywa Subfunduszu przejmowanego poziomu 
uniemożliwiającego dalsze zarządzanie Subfunduszem przejmowanym w sposób optymalny 
ekonomicznie. 

1.2. W wyniku połączenia Subfunduszu przejmowanego z Subfunduszem przejmującym połączone 
wartości szacunkowe, wraz z potencjałem nowych inwestycji w Subfundusz przejmujący, powinny 
przynieść korzyści wynikające z większego rozmiaru funduszu, a zatem korzyści skali; oczekuje się, 
że powinno to zapewnić relatywnie niższe koszty w przyszłości w porównaniu z wartościami 
aktywów netto razem. 

1.3. W wyniku połączenia Subfunduszu przejmowanego z Subfunduszem przejmującym udziałowcy 
powinni uzyskać ekspozycję na bardziej nowoczesny i zdywersyfikowany subfundusz z większym 
potencjałem efektywności. 

1.4. Subfundusz przejmujący prowadzi wewnętrznie zarządzaną przez Nordea strategię opartą na 
akcjach rynków wschodzących, która okazała się skuteczna pod względem wyników i gromadzenia 
aktywów. Subfundusz przejmujący posiada rating 5-gwiazdkowy nadanym przez Morningstar dnia 
31 grudnia 2017 r. Z tych powodów, w naszej opinii, połączenie Subfunduszu przejmowanego z 
Subfunduszem przejmującym leży w interesie udziałowców. 

2. Oczekiwany wpływ połączenia na udziałowców Subfunduszu przejmowanego 

2.1. W Dniu wejścia w życie udziałowcy Subfunduszu przejmowanego otrzymają nowe jednostki 
uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w sekcji 5.2 niniejszego zawiadomienia udziałowców 
oraz staną się udziałowcami odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa Subfunduszu 
przejmującego. 

2.2. Subfundusz przejmowany i Subfundusz przejmujący mają taki sam profil ryzyka i zysku, tj. 
syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku („SRRI”) wynoszący 6. Obydwa Subfundusze są aktywnie 
zarządzane. Załącznik I zawiera informacje na temat celu i polityki inwestycyjnej Subfunduszu 
przejmowanego i Subfunduszu przejmującego. 

2.3. Subfundusz przejmowany inwestuje przede wszystkim w akcje i w papiery wartościowe powiązane z 
akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie 
w Afryce, w tym spółki notowane na afrykańskich giełdach papierów wartościowych. Subfundusz nie 
posiada oficjalnego wskaźnika referencyjnego. Z uwagi na strukturę afrykańskich rynków akcji, 
maksymalnie 50% aktywów Subfunduszu jest zwykle inwestowane w akcje w RPA. 

2.4. Subfundusz przejmujący inwestuje w akcje i w papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane 
przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach 
wschodzących na całym świecie. Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund jest 
porównywany względem indeksu MSCI Emerging Markets – Net Total Return Index. 

2.5. Subfundusz przejmowany inwestuje zazwyczaj w akcje spółek o mniejszej kapitalizacji rynkowej, a 
Subfundusz przejmujący inwestuje w akcje spółek o większej kapitalizacji rynkowej. Obydwa 
Subfundusze są ukierunkowane na akcje renomowanych spółek (blue chip) i na akcje spółek 
wzrostowych. 

  

Nordea 1, SICAV           Strona 2 z 11 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luksemburg 
Tel + 352 43 39 50 – 1 
Faks + 352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg Nr B 31442, Siedziba: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg 

 

http://www.nordea.lu/


 
 

2.6. Nordea 1 - African Equity Fund koncentruje się na akcjach afrykańskich (z wysokim poziomem 
koncentracji na akcje w RPA), a Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund jest bardziej 
zdywersyfikowany pod względem geograficznym, ponieważ inwestuje na rynkach wschodzących na 
całym świecie. Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund inwestuje zazwyczaj co najmniej 
60% swoich aktywów w Chinach, Indiach, Korei Południowej i na Tajwanie. Afrykański rynek akcji 
stanowi zaledwie około 8% indeksu MSCI Emerging Markets – Net Total Return Index. Inwestycje 
obydwu Subfunduszy charakteryzuje znaczna dywersyfikacja sektorowa. Największa różnica polega 
na tym, że Nordea 1 – African Equity Fund zazwyczaj koncentruje swoje inwestycje w spółkach 
finansowych (największy sektor w ramach spektrum inwestycyjnego Subfunduszu), a Nordea 1 – 
Emerging Markets Focus Equity Fund w spółkach sektora technologii informacyjnej (bardzo mały 
sektor na rynku akcji afrykańskich). 

2.7. Obydwa Subfundusze charakteryzują się podobnym ryzykiem koncentracji na określone akcje 
(zwykle 55-65 inwestycji). 

2.8. W praktyce zastosowanie instrumentów pochodnych przez obydwa Subfundusze jest znikome. 

2.9. Ogólnie rzecz biorąc, można oczekiwać, że w konsekwencji połączenia zmiana ryzyka dla 
udziałowców Subfunduszu przejmowanego będzie nieco ograniczona z uwagi na bardziej 
zdywersyfikowane pod względem zasięgu geograficznego oraz alokacji walut inwestycje 
Subfunduszu przejmującego. 

2.10. Walutą bazową Subfunduszu przejmowanego jest EUR. Walutą bazową Subfunduszu 
przejmującego jest USD. 

2.11. Z korzyścią dla udziałowców Subfunduszu przejmowanego, jak przedstawiono w Załączniku I, 
opłaty dotyczące Subfunduszu przejmującego są niższe niż opłaty Subfunduszu przejmowanego. 

2.12. Procedury mające zastosowanie w kwestiach takich jak realizacja transakcji na jednostkach 
uczestnictwa oraz subskrypcja, odkup, zamiana i przenoszenie jednostek uczestnictwa oraz 
metoda obliczania wartości aktywów netto są takie same w przypadku Subfunduszu 
przejmowanego i Subfunduszu przejmującego. Załącznik I zawiera informacje na temat 
pozostałych charakterystyk Subfunduszu przejmowanego i Subfunduszu przejmującego. 

2.13. Udziałowcom Subfunduszu przejmowanego zaleca się zasięgnąć porady wykwalifikowanych 
specjalistów w zakresie konsekwencji prawnych, finansowych i podatkowych połączenia w świetle 
przepisów prawa kraju ich pochodzenia, zamieszkania, siedziby lub rejestracji. 

2.14. Udziałowcy Subfunduszu przejmowanego i Subfunduszu przejmującego zostaną powiadomieni o 
połączeniu na piśmie zgodnie z postanowieniami Ustawy z 2010 r. Udziałowcom Subfunduszu 
przejmowanego i Subfunduszu przejmującego przysługuje prawo do zlecenia odkupu lub zamiany 
posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa, bez ponoszenia żadnych opłat, za wyjątkiem opłat 
potrącanych w celu pokrycia kosztów dezinwestycji (w zależności od przypadku), w okresie 
określonym w sekcji 10.2. 

2.15. Wszelkie koszty usług prawnych, doradczych lub administracyjnych związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem połączenia ponosi spółka zarządzająca. 
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3. Oczekiwany wpływ połączenia na udziałowców Subfunduszu przejmującego 

3.1. Z chwilą przeprowadzenia połączenia udziałowcy Subfunduszu przejmującego zachowają 
posiadane już ekwiwalentne jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego, a prawa 
przypisane do tych jednostek uczestnictwa nie ulegną zmianie. Przeprowadzenie połączenia nie 
będzie mieć wpływu na strukturę opłat Subfunduszu przejmującego ani też nie spowoduje zmian w 
statucie, prospekcie informacyjnym Nordea 1, SICAV, ani w dokumentach zawierających kluczowe 
informacje dla inwestorów („dokumenty KIID”) Subfunduszu przejmującego. 

3.2. Z chwilą połączenia łączna wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego wzrośnie w 
wyniku przeniesienia do niego aktywów i pasywów Subfunduszu przejmowanego. 

3.3. Wszelkie koszty usług prawnych, doradczych lub administracyjnych związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem połączenia ponosi spółka zarządzająca. 

 

4. Zrównoważenie portfela Subfunduszu przejmowanego i Subfunduszu przejmującego przed lub po 
połączeniu 

4.1. W ostatnim tygodniu poprzedzającym połączenie portfel Subfunduszu przejmowanego zostanie 
zainwestowany w środki pieniężne, dzięki czemu oczekuje się, że Subfundusz przejmowany przeniesie 
do Subfunduszu przejmującego wyłącznie pozycje gotówkowe. 

4.2. Połączenie nie będzie mieć żadnego istotnego wpływu na portfel Subfunduszu przejmującego i nie 
zamierza się dokonywać żadnego zrównoważenia portfela tego Subfunduszu ani przed połączeniem ani 
po jego przeprowadzeniu. Połączenie spowoduje wpływ środków pieniężnych do Subfunduszu 
przejmującego. Środki pieniężne będą następnie inwestowane w obligacje korporacyjne zgodnie z 
polityką inwestycyjną Subfunduszu przejmującego. 

 

5. Kryteria przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w celu obliczenia parytetu wymiany 

5.1. W dniu roboczym poprzedzającym Dzień wejścia w życie spółka zarządzająca Nordea 1, SICAV, tj. 
Nordea Investment Funds S.A. („Spółka zarządzająca”) ustali wartość aktywów netto na kategorię 
jednostek uczestnictwa i wyznaczy parytet wymiany. 

5.2. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego zostaną połączone z kategoriami 
jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w następujący sposób: 

 
Nordea 1 –African Equity 
Fund  

Nordea 1 – Emerging Markets 
Focus Equity Fund  

BI – EUR BI – EUR 

BP-SEK BP-SEK 

BP-NOK BP-NOK 

BP – EUR BP – EUR 

E – EUR E – EUR 
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E-PLN E-PLN 

 

5.3. Depozytariusz wystawi potwierdzenie, zgodnie z wymogami art. 70 Ustawy z 2010 r. 
poświadczające, że rodzaj połączenia i biorące w nim udział UCITS, a także Dzień wejścia w życie 
zostały zweryfikowane, oraz że zasady mające zastosowanie, odpowiednio, do przeniesienia aktywów i 
pasywów oraz wymiany jednostek uczestnictwa, które wyszczególniono w niniejszym zawiadomieniu, 
są zgodne z wymogami wynikającymi z Ustawy z 2010 r. 

6. Metoda obliczania parytetu wymiany 

6.1. Liczbę nowych jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego, które mają zostać 
wyemitowane dla każdego udziałowca, ustala się przy zastosowaniu parytetu wymiany obliczonego na 
postawie wartości aktywów netto jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego i jednostek 
uczestnictwa Subfunduszu przejmującego, określonej zgodnie z postanowieniami sekcji 5.1 i 5.2 
powyżej. Odpowiednie jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego ulegną wtedy 
unieważnieniu. 

6.2. Parytet wymiany oblicza się w następujący sposób: 

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu przejmowanego jest dzielona przez wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 
odpowiedniej kategorii jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego. 

Przyjęta wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego i wartość 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu przejmującego to w obu przypadkach wartość 
ustalona w dniu roboczym poprzedzającym Dzień wejścia w życie. 

6.3. Emisja nowych jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w miejsce jednostek 
uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego nie podlega żadnym opłatom. 

6.4. Zgodnie z powyższymi postanowieniami, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 
Subfunduszu przejmowanego oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu 
przejmującego niekoniecznie będą takie same. W związku z tym, podczas gdy całkowita wartość 
posiadanej inwestycji nie ulegnie zmianie, udziałowcy Subfunduszu przejmowanego mogą otrzymać 
liczbę nowych jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego różną od liczby posiadanych 
dotychczas jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. 

6.5. W zamian za jednostki uczestnictwa nie będą dokonywane na rzecz udziałowców żadne płatności 
w gotówce. 

7. Ryzyko „rozwodnienia” wyników 

7.1. Z uwagi na to, że proponowane połączenie jest połączeniem, w ramach którego inwestycje 
Subfunduszu przejmowanego będą stanowić wyłącznie środki pieniężne, zrealizowana zostanie jedna 
operacja. W Dniu wejścia w życie pozycja gotówkowa Subfunduszu przejmowanego zostanie 
przeniesiona do Subfunduszu przejmującego. Nie nastąpi zatem „rozwodnienie” wyników. 

7.2. Udziałowcy Subfunduszu przejmowanego zostaną przeniesieni do odpowiedniej kategorii jednostek 
uczestnictwa Subfunduszu przejmującego. 
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8. Dzień wejścia w życie połączenia 

8.1. Dniem wejścia w życie jest dzień 13 czerwca 2018 r. lub dowolny inny termin wyznaczony przez 
Zarząd. O Dniu wejścia w życie udziałowcy Subfunduszu przejmowanego jak i Subfunduszu 
przejmującego zostaną powiadomieni na piśmie. 

9. Zasady mające zastosowanie przy przeniesieniu aktywów i emisji nowych jednostek uczestnictwa 

9.1. Spółka zarządzająca wprowadzi lub zapewni wprowadzenie wszystkich niezbędnych instrukcji 
dotyczących przekazania i/lub przeniesienia lub zapewnienia przekazania i/lub przeniesienia do 
Depozytariusza, lub na jego zlecenie, pozycji gotówkowej Subfunduszu przejmowanego. 

9.2. Celem zapewnienia zarządzającemu inwestycjami Subfunduszu przejmującego większych 
możliwości do zarządzenia wpływem gotówki z Subfunduszu przejmowanego oraz celem umożliwienia 
udziałowcom odniesienia korzyści w wyniku zapewnienia niezbędnej ekspozycji rynkowej w Dniu 
wejścia w życie, zarządzający inwestycjami Subfunduszu przejmującego może, po obliczeniu parytetu 
wymiany w dniu roboczym poprzedzającym Dzień wejścia w życie, lecz nie wcześniej niż o godz. 16.00, 
alokować część lub całość gotówki, która ma zostać uzyskana od Subfunduszu przejmowanego. Takie 
alokacje zostaną uwzględnione przy obliczaniu Wartości aktywów netto Subfunduszu przejmującego w 
Dacie wejścia w życie. 

9.3. W zamian za przeniesienie do Depozytariusza Subfunduszu przejmującego aktywów i pasywów 
opisanych w sekcji 9.1 powyżej, Spółka zarządzająca obliczy i ustali liczbę nowych jednostek 
uczestnictwa, które mają zostać przydzielone udziałowcom, oraz wyemituje takie nowe jednostki 
uczestnictwa na rzecz każdego z udziałowców figurujących w rejestrze udziałowców Subfunduszu 
przejmowanego, zgodnie z informacją otrzymaną od Spółki zarządzającej. Liczbę nowych jednostek 
uczestnictwa (ułamkowe części z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku), która ma zostać 
wyemitowana na rzecz każdego udziałowca ze skutkiem w Dniu wejścia w życie, ustala się przy 
zastosowaniu parytetu wymiany wyznaczonego zgodnie z postanowieniami sekcji 5 powyżej. 

10. Aspekty proceduralne 

10.1. Zlecenia subskrypcji jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego można składać do 
godz. 15.30 czasu luksemburskiego dnia 4 czerwca 2018 r. Po godz. 15.30 czasu luksemburskiego 
dnia 4 czerwca 2018 r. możliwość składania zleceń subskrypcji jednostek uczestnictwa Subfunduszu 
przejmowanego zostanie zawieszona. 

10.2. Odkup lub zamianę jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego można zlecić bez 
ponoszenia żadnych opłat, za wyjątkiem lokalnych opłat transakcyjnych, które mogą być pobierane 
przez lokalnych pośredników w ich własnym imieniu, i które nie zależą ani od Nordea 1, SICAV ani od 
Spółki zarządzającej, począwszy od dnia 4 maja 2018 r. do godz. 15.30 czasu luksemburskiego dnia 4 
czerwca 2018 r. Po godz. 15.30 czasu luksemburskiego dnia 4 czerwca 2018 r. możliwość składania 
zleceń odkupu lub zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego zostanie zawieszona. 

10.3. Odkup lub zamianę jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego można zlecić bez 
ponoszenia żadnych opłat, za wyjątkiem lokalnych opłat transakcyjnych, które mogą być pobierane 
przez lokalnych pośredników w ich własnym imieniu, i które nie zależą ani od Nordea 1, SICAV ani od 
Spółki zarządzającej, począwszy od dnia 4 maja 2018 r. do godz. 15.30 czasu luksemburskiego dnia 4 
czerwca 2018 r. 

10.4. Wszystkie koszty związane z połączeniem poniesie Spółka zarządzająca. 

Nordea 1, SICAV           Strona 6 z 11 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luksemburg 
Tel + 352 43 39 50 – 1 
Faks + 352 43 39 48 
nordeafunds@nordea.lu 
www.nordea.lu 
 
Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg Nr B 31442, Siedziba: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg 

 

http://www.nordea.lu/


 
 

11. Rola biegłego rewidenta 

11.1. Zgodnie z art. 71 ust. 1 Ustawy z 2010 r., Subfundusz przejmowany powierzy biegłemu 
rewidentowi zatwierdzenie przyjętych kryteriów wyceny aktywów i, w zależności od przypadku, 
pasywów (zgodnie z postanowieniami sekcji 5.1 i 5.2 powyżej) oraz metody wyznaczania parytetu 
wymiany, a także rzeczywistego parytetu wymiany (zgodnie z postanowieniami sekcji 5.2 i 5.3 powyżej) 
z dnia wyznaczenia parytetu wymiany, o którym mowa w art. 75 ust. 1 Ustawy z 2010 r. 

11.2. Kopia raportu lub raportów biegłego rewidenta będzie udostępniania na żądanie i bezpłatnie 
uczestnikom zarówno Subfunduszu przejmowanego jak i Subfunduszu przejmującego, a także 
luksemburskiemu organowi nadzoru (Commission de Surveillance du Secteur Financier, inaczej 
„CSSF”). 

12. Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów 

Udziałowcom Subfunduszu przejmowanego zaleca się zapoznanie z dokumentami KIID Subfunduszu 
przejmującego, które są dostępne w siedzibie Spółki zarządzającej, a także na stronie internetowej 
www.nordea.lu. 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak ważne jest dokładne zapoznanie się z dokumentami KIID 
Subfunduszu przejmującego. 

13. Dodatkowe informacje 

W przypadku pytań dotyczących powyższych zmian udziałowcy powinni skontaktować się ze swoim 
doradcą finansowym lub Spółką zarządzającą: Nordea Investment Funds S.A., Dział Obsługi Klienta, 
pod numerem telefonu +352 43 39 50 - 1. 

Udziałowcy Subfunduszu przejmowanego, którzy nie złożyli zleceń odkupu ani zamiany posiadanych 
przez nich jednostek uczestnictwa, z Dniem wejścia w życie staną się udziałowcami Subfunduszu 
przejmującego, a posiadane przez nich jednostki uczestnictwa zostaną automatycznie zamienione na 
jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego według parytetu wymiany wyznaczonego zgodnie z 
postanowieniami sekcji 5.1 i 5.2 powyżej. 

14. Podatek 

Udziałowcy Subfunduszu przejmowanego i Subfunduszu przejmującego proszeni są o zasięgnięcie 
porady u własnych doradców podatkowych odnośnie do skutków podatkowych przedmiotowego 
połączenia. 

Z poważaniem, 

W imieniu Zarządu 
Dnia 3 maja 2018 r.  
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Załącznik I 

Kluczowe charakterystyki Subfunduszu przejmowanego i Subfunduszu przejmującego 

 

Nordea 1 – African Equity Fund 

(„Subfundusz przejmowany”) 

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity 
Fund 

(„Subfundusz przejmujący”) 

Cel i polityka inwestycyjna 

Celem Subfunduszu jest zapewnienie 
udziałowcom długoterminowego wzrostu wartości 
kapitału. 

 

W ramach przedstawionych poniżej ograniczeń 
inwestycyjnych, Subfundusz inwestuje swoje 
aktywa w spółki niezależnie od ich wielkości czy 
sektora branżowego, w którym prowadzą 
działalność gospodarczą. 

Subfundusz inwestuje co najmniej trzy czwarte 
swoich wszystkich aktywów (z wyłączeniem 
gotówki) w papiery wartościowe powiązane z 
akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę 
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie 
w Afryce, w tym spółki notowane na afrykańskich 
giełdach papierów wartościowych. 

Subfundusz jest narażony na ryzyko związane z 
walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku 
posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. 

Subfundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zapewnienia efektywnego 
zarządzania portfelem lub w celu ograniczania 
ryzyka. Instrument pochodny to instrument 
finansowy, którego wartość zależy od wartości 
aktywa bazowego. 

Stosowanie instrumentów pochodnych pociąga 
za sobą koszty i ryzyko. 

Subfundusz może uczestniczyć w programie 
pożyczki papierów wartościowych. 

Każdy inwestor może zlecać odkup posiadanych 
jednostek uczestnictwa Subfunduszu każdego 

Cel i polityka inwestycyjna 

Celem Subfunduszu jest zapewnienie 
udziałowcom długoterminowego wzrostu wartości 
kapitału. 

 

Subfundusz inwestuje w spółki, których wartość 
jest zaniżona w stosunku do ich zdolności do 
generowania przepływów gotówkowych w długim 
okresie. 

Subfundusz inwestuje co najmniej trzy czwarte 
swoich wszystkich aktywów (z wyłączeniem 
gotówki) w papiery wartościowe powiązane z 
akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę 
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie 
na rynkach wschodzących. 

Do rynków wschodzących zalicza się kraje 
położone w Ameryce Łacińskiej, Europie 
Wschodniej, Azji, Afryce lub na Bliskim 
Wschodzie. 

Subfundusz może inwestować maksymalnie 25% 
swoich wszystkich aktywów (z wyłączeniem 
gotówki) w Chińskie akcje A za pośrednictwem 
Stock Connect. 

Subfundusz jest narażony na ryzyko związane z 
walutami innymi niż waluta bazowa w wyniku 
posiadanych inwestycji i/lub środków pieniężnych. 

Subfundusz może stosować instrumenty 
pochodne w celu zapewnienia efektywnego 
zarządzania portfelem lub w celu ograniczania 
ryzyka i/lub generowania dodatkowego kapitału 
lub dochodu. Instrument pochodny to instrument 
finansowy, którego wartość zależy od wartości 
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dnia i na żądanie. 

Subfundusz nie porównuje swoich wyników 
względem żadnego indeksu referencyjnego. 
Może on dokonywać swobodnej selekcji papierów 
wartościowych, w które inwestuje. 

Subfundusz jest denominowany w EUR.  

aktywa bazowego. Stosowanie instrumentów 
pochodnych pociąga za sobą koszty i ryzyko. 

Subfundusz może uczestniczyć w programie 
pożyczki papierów wartościowych. 

Każdy inwestor może zlecać odkup posiadanych 
jednostek uczestnictwa Subfunduszu każdego 
dnia i na żądanie. 

Subfundusz porównuje swoje wyniki z indeksem 
MSCI Emerging Markets Index – Net Return 
Index, przy czym może dokonywać swobodnej 
selekcji papierów wartościowych, w które 
inwestuje. 

Niniejsza kategoria jednostek uczestnictwa nie 
uprawnia do dywidendy. Dochody z inwestycji są 
ponownie inwestowane. 

Subfundusz jest denominowany w USD.  

Profil typowego inwestora 

Subfundusz ten może nie być odpowiedni dla 
inwestorów, którzy planują wycofać swoje 
środki w ciągu 5 lat. 

Profil typowego inwestora 

Subfundusz ten może nie być odpowiedni dla 
inwestorów, którzy planują wycofać swoje 
środki w ciągu 5 lat. 

Ryzyko 

Wskaźnik profilu ryzyka i zysku mierzy ryzyko 
fluktuacji cen jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu w oparciu o ostatni pięcioletni 
okres zmienności oraz kwalifikuje Subfundusz 
do kategorii 6. Oznacza to, że nabycie 
jednostek uczestnictwa Subfunduszu wiąże się 
z wysokim ryzykiem takich fluktuacji. 

Ryzyko 

Wskaźnik profilu ryzyka i zysku mierzy ryzyko 
fluktuacji cen jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu w oparciu o ostatni pięcioletni 
okres zmienności oraz kwalifikuje Subfundusz 
do kategorii 6. Oznacza to, że nabycie 
jednostek uczestnictwa Subfunduszu wiąże się 
z wysokim ryzykiem takich fluktuacji. 

Ryzyko szczególne 

Poniższe ryzyka są istotne dla UCITS, jednak 
nie są właściwie uwzględnione w ramach 
syntetycznego wskaźnika i mogą skutkować 
dodatkowymi stratami: 

- ryzyko kontrahenta 

- ryzyko w zakresie instrumentów pochodnych 

- ryzyko wydarzeń 

- ryzyko płynności 

Ryzyko szczególne 

Poniższe ryzyka są istotne dla UCITS, jednak 
nie są właściwie uwzględnione w ramach 
syntetycznego wskaźnika i mogą skutkować 
dodatkowymi stratami: 

- ryzyko kontrahenta 

- ryzyko w zakresie instrumentów pochodnych 

- ryzyko wydarzeń 

- ryzyko płynności 

- ryzyko związane z Chinami: Inwestycje w 
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 Chinach kontynentalnych mogą wiązać się z 
wyższym ryzykiem straty finansowej, między 
innymi w związku z powiązanym ryzykiem 
operacyjnym i regulacyjnym, w porównaniu z 
krajami ogólnie uznawanymi za bardziej 
rozwinięte.  

 

Waluta Bazowa 

EUR 

 

Waluta Bazowa 

USD 

Opłaty pokrywane przez Subfundusz 

Subfundusz ponosi następujące opłaty: 

1. Opłata za zarządzanie inwestycjami 

Opłata za zarządzanie inwestycjami płatna 
przez Subfundusz na rzecz Spółki 
zarządzającej wynosi 1,95 % w skali roku 
dla jednostek uczestnictwa kategorii P i 
dla jednostek uczestnictwa kategorii E. 

2.  Opłata za wyniki 

brak 

3. Opłata depozytowa 

Maksymalna wysokość rocznej opłaty 
płatnej na rzecz Depozytariusza nie może 
przekroczyć 0,20% wartości aktywów 
netto Subfunduszu, powiększonej o 
podatek VAT, jeśli ma zastosowanie. 
Wydatki zasadnie poniesione przez 
Depozytariusza lub inne banki oraz 
instytucje finansowe, którym powierzono 
przechowywanie aktywów Nordea 1, 
SICAV, mają charakter dodatkowy w 
stosunku do Opłaty depozytowej. 

4. Opłata administracyjna 

Subfundusz uiszcza opłatę 
administracyjną w maksymalnej wysokości 
do 0,40% w skali roku, powiększoną o 
podatek VAT, jeśli ma zastosowanie, na 
rzecz Agenta administracyjnego. 

5. Opłaty bieżące  

Opłaty pokrywane przez Subfundusz 

Subfundusz ponosi następujące opłaty: 

1. Opłata za zarządzanie inwestycjami 

Opłata za zarządzanie inwestycjami płatna 
przez Subfundusz na rzecz Spółki 
zarządzającej wynosi 1,50% w skali roku 
dla jednostek uczestnictwa kategorii P i 
dla jednostek uczestnictwa kategorii E. 

2.  Opłata za wyniki 

brak 

3. Opłata depozytowa 

Maksymalna wysokość rocznej opłaty 
płatnej na rzecz Depozytariusza nie może 
przekroczyć 0,125% wartości aktywów 
netto Subfunduszu, powiększonej o 
podatek VAT, jeśli ma zastosowanie. 
Wydatki zasadnie poniesione przez 
Depozytariusza lub inne banki oraz 
instytucje finansowe, którym powierzono 
przechowywanie aktywów Nordea 1, 
SICAV, mają charakter dodatkowy w 
stosunku do Opłaty depozytowej. 

4. Opłata administracyjna 

Subfundusz uiszcza opłatę 
administracyjną w maksymalnej wysokości 
do 0,40% w skali roku, powiększoną o 
podatek VAT, jeśli ma zastosowanie, na 
rzecz Agenta administracyjnego. 

5. Opłaty bieżące  
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BI – EUR 1,81% 

BP-SEK 2,39% 

BP-NOK 2,39% 

BP – EUR 2,39% 

E – EUR 3,14% 

E-PLN 3,14% 

 

BI – EUR 1,21% 

BP-SEK 1,82% 

BP-NOK 1,82% 

BP – EUR 1,82% 

E – EUR 2,55% 

E-PLN 2,55% 
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