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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders (de "aandeelhouders") van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap")
meegedeeld dat een nieuw prospectus van de vennootschap (het "prospectus") zal worden gepubliceerd
om met ingang van 31 mei 2018 onder meer de hieronder weergegeven wijzigingen op te nemen.

Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van
obligatiedeelfondsen
Krachtens de Verordening inzake geldmarktfondsen (EU) 2017/1131, die binnenkort in werking
treedt, is het gebruik van de bewoording "kapitaalbehoud" een aanwijzing dat het een
geldmarktfonds betreft. Om misverstanden te vermijden wordt de bewoording "Het deelfonds streeft
ernaar het kapitaal van de aandeelhouder te behouden", overal waar die wordt gebruikt in de
doelstelling en het beleggingsbeleid van de obligatiedeelfondsen, gewijzigd in "Het deelfonds streeft
ernaar het kapitaal van de aandeelhouder voorzichtig te beleggen”.

Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund,
Nordea 1 – European Cross Credit Fund,
Nordea 1 – European Financial Debt Fund,
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund,
Nordea 1 – Low Duration European High Yield Bond Fund,
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Het primaire beleggingsuniversum van de deelfondsen in kwestie wordt verduidelijkt in de
hoofdstukken over de doelstelling en het beleggingsbeleid van elk deelfonds.

Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van:
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus,
Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
De deelfondsen mogen niet alleen rechtstreeks beleggen in Chinese schuldinstrumenten via CIBM,
maar ook beleggen via Bond Connect.
Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 –
Emerging Markets Focus Equity Fund
De beheervergoeding wordt verlaagd met 0,15% voor de aandelenklassen C en I.
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Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 – Global
Long Short Equity Fund – USD Hedged en Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund
Er wordt verduidelijkt dat aandeelhouders met andere aandelen dan particuliere aandelen of
aandelen van aandelenklasse I voor informatie over de voorwaarden en de toepasselijkheid van
prestatievergoedingen Hoofdstuk 16. "Vergoedingen en kosten" van het prospectus dienen te
raadplegen.

Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 – US Bond
Opportunities Fund
Er wordt verduidelijkt dat het deelfonds streeft naar een maximaal totaalrendement en een hoger
rendement dan het gemiddelde rendement van de Amerikaanse obligatiemarkt.

Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van alle deelfondsen
•

De volgende definities werden toegevoegd of verduidelijkt:
"Opkomende markten", "Grensmarkten", "Institutionele belegger", "Amerikaanse belegger",
"Waarderingsdag", "Soft closure", "Hard closure".

•

Mits de aandeelhouders tijdens de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2018
instemmen met de herziening van de statuten van de vennootschap, wordt de jaarlijkse
algemene vergadering in toepassing van de herziene wet betreffende de
handelsvennootschappen van 10 augustus 2016 gepland binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar en wordt de datum ervan aangekondigd in de oproepingsbrief.

•

Er wordt nadere uitleg gegeven over afgedekte aandelenklassen: "De vennootschap kan met
het oog op de afdekking van het valutarisico onder andere gebruikmaken van
valutatermijncontracten en niet-leverbare valutatermijncontracten.
Aandelenklassen met de prefix "T" worden met ingang van 30 juli 2017 gesloten voor nieuwe
beleggers en met ingang van 30 juli 2018 gesloten voor aanvullende beleggingen van
bestaande beleggers."

•

Er wordt verduidelijkt dat inschrijvings-, terugkoop- en/of omwisselingsaanvragen moeten
worden ontvangen "vóór 15.30 uur MET", terwijl dat voordien "uiterlijk om 15.30 uur MET" was.
Betalingen moeten worden uitgevoerd via een bankoverschrijving in de referentievaluta van de
betreffende aandelenklasse, behalve wanneer de referentievaluta een niet-leverbare valuta is.
In dat geval moet de betaling worden uitgevoerd in de basisvaluta van het deelfonds.
De afwikkeling van terugkopen en omwisselingen vindt in principe plaats op de derde werkdag
na de acceptatiedatum van de order. De raad van bestuur of zijn gevolmachtigde kan besluiten
om de afwikkelingstermijn te verlengen vanwege feestdagen waarop bepaalde valutamarkten
gesloten zijn. Er wordt toegevoegd dat de raad van bestuur, aanvullend op het voorgaande, de
afwikkeling van terugkopen en omwisselingen ook kan uitstellen wanneer de afwikkelingsdatum
een werkdag is waarop, in overeenstemming met de definitie van een waarderingsdag, de
intrinsieke waarde van het deelfonds in kwestie niet wordt berekend.

•

Er wordt ook verduidelijkt dat het prospectus zal worden bijgewerkt indien zich krachtens
Verordening EU 2015/2365 van 25 november 2015 betreffende de transparantie van
effectenfinancieringstransacties en hergebruik of krachtens enige andere toepasselijke
wetgeving, regelgeving of administratieve praktijk, wezenlijke veranderingen voordoen in het
gebruik van financiële derivaten, met inbegrip van effectenfinancieringstransacties en total
return swaps.
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De soorten activa die in aanmerking komen voor total return swaps stroken met de beleggingen
die voor elk deelfonds in aanmerking komen en met het beleggingsbeleid en de doelstelling van
het deelfonds.
•

Het kan voorkomen dat een deelfonds zekerheden moet verstrekken aan zijn tegenpartijen.
Daartoe kan een deelfonds, binnen de grenzen die in de bijlage betreffende het deelfonds zijn
uiteengezet, activa verwerven en gebruiken die niet tot zijn primaire beleggingsuniversum
behoren. Dergelijke activa zijn onder andere aandelen, contanten en staatsobligaties.

•

Aan het hoofdstuk Risico's werden de volgende risicowaarschuwingen toegevoegd:
- risico’s in verband met beleggingen via Bond Connect.
- risico’s in verband met naar valuta afgedekte aandelenklassen. Er wordt verduidelijkt dat
overafdekking in een afgedekte aandelenklasse niet meer dan 105% van de intrinsieke
waarde van die afgedekte aandelenklasse mag bedragen en dat onderafdekking in een
afgedekte aandelenklasse niet minder dan 95% van de intrinsieke waarde van die
afgedekte aandelenklasse mag bedragen.
Het gebruik van financiële instrumenten met het oog op de afdekking van valutarisico's kan
besmetting van andere aandelenklassen tot gevolg hebben. De lijst van aandelenklassen
met een besmettingsrisico is beschikbaar op www.nordea.lu.

•

Voor institutionele aandelenklassen (uitgezonderd aandelenklassen I) kan de
beheermaatschappij, voorafgaand aan de eerste belegging, naar eigen goeddunken beslissen
om al dan niet een prestatievergoeding in rekening te brengen en het tarief bepalen van de
prestatievergoeding die op de aandelenklasse van toepassing zal zijn.

•

De lijst van de conducting officers van de beheermaatschappij en de lijst van de leden van de
raad van bestuur van Nordea 1, SICAV, werden bijgewerkt.

De bijgewerkte versie van het prospectus, van mei 2018, 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 Luxemburgse
toezichthouder (CSSF) het prospectus officieel heeft goedgekeurd, en vindt u, indien beschikbaar, op de
lokale websites van Nordea.
De termen die in dit bericht met een hoofdletter geschreven worden, hebben de betekenis zoals beschreven
in het prospectus, tenzij de context anders vereist.
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 43 39 50 - 1.
Luxemburg, 25 april 2018
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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