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OGŁOSZENIE DLA UDZIAŁOWCÓW 
 
 
 

Niniejszym informujemy udziałowców („Udziałowcy”) spółki Nordea 1, SICAV („Spółka”), że nowy prospekt 
informacyjny Spółki („Prospekt informacyjny”) zostanie wydany w celu uwzględnienia w nim między innymi 
następujących zmian wchodzących w życie z dniem 31 maja 2018 r.: 

 
 

Zmiany w Prospekcie informacyjnym istotne dla Udziałowców Subfunduszy obligacyjnych: 
 

W świetle nowego rozporządzenia (UE) 2017/1131 w sprawie funduszy rynku pieniężnego termin 
„zachowanie kapitału” wskazuje na Fundusz rynku pieniężnego. Celem uniknięcia nieporozumień, 
sformułowanie „Celem Subfunduszu jest zachowanie kapitału udziałowca..:” występujące w sekcji 
obejmującej cel i politykę inwestycyjną Subfunduszy obligacyjnych ulega każdorazowo zmianie w 
następujący sposób: „Celem Subfunduszu jest ostrożne inwestowanie kapitału Udziałowca”. 
 
 

Zmiany w Prospekcie informacyjnym istotne dla Udziałowców: 
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 
 
Główne spektrum inwestycyjne odpowiednich Subfunduszy doprecyzowano w sekcji obejmującej cel 
i politykę inwestycyjną każdego z Subfunduszy. 

 
 

Zmiany w Prospekcie informacyjnym istotne dla Udziałowców: 
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 
 
Oprócz bezpośrednich inwestycji w chińskie dłużne papiery za pośrednictwem CIBM, Subfundusze 
są również uprawnione do dokonywania inwestycji za pośrednictwem Bond Connect. 

 
Zmiany w Prospekcie informacyjnym istotne dla Udziałowców Nordea 1 – Emerging Markets 
Focus Equity Fund 
 
Opłata za zarządzanie ulega obniżeniu o 0,15% w przypadku Jednostek uczestnictwa kategorii C i 
Jednostek uczestnictwa kategorii I. 
 

http://www.nordea.lu/
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Zmiany w Prospekcie informacyjnym istotne dla Udziałowców Nordea 1 – Global Long Short 
Equity Fund – USD Hedged oraz Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund 
 
Wyjaśnia się, że Udziałowcy posiadający Kategorie jednostek uczestnictwa innych niż Jednostki 
uczestnictwa dla inwestorów prywatnych albo Jednostki uczestnictwa kategorii I mogą znaleźć 
więcej informacji na temat warunków i zastosowania opłat za wyniki w rozdziale 16. „Opłaty i 
wydatki” Prospektu informacyjnego. 
 
 
Zmiany w Prospekcie informacyjnym istotne dla Udziałowców Nordea 1 – US Bond 
Opportunities Fund 
Wyjaśnia się, że celem Subfunduszu jest maksymalizacja całkowitej stopy zwrotu i zapewnienie 
stopy zwrotu powyżej średniej stopy zwrotu z amerykańskiego rynku obligacji. 
 
 
Zmiany w Prospekcie informacyjnym istotne dla Udziałowców wszystkich Subfunduszy 

 
• Wyjaśnia się lub dodaje następujące definicje: 

„Rynek wschodzący”, „Rynki graniczne”, „Inwestor instytucjonalny”, „Inwestor amerykański”, 
„Dzień wyceny”, „Tymczasowe zamknięcie” oraz „Ostateczne zamknięcie”. 

 
• O ile udziałowcy wyrażą na to zgodę podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które 

odbędzie się dnia 17 maja 2018 r. i dotyczy aktualizacji statutu Spółki, zgodnie ze zmienioną 
ustawą z dnia 10 sierpnia 2016 r. odnoszącą się do spółek handlowych, termin corocznego 
walnego zgromadzenia będzie przypadać w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku 
obrotowego i podlegać ogłoszeniu w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia. 

 
• Podaje się dodatkowe wyjaśnienia w zakresie zabezpieczania kategorii jednostek uczestnictwa: 

„Celem zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym, Spółka może stosować między innymi 
walutowe kontrakty terminowe forward lub walutowe kontrakty terminowe forward bez faktycznej 
dostawy.” 
Przyjmowanie subskrypcji Kategorii jednostek uczestnictwa z przedrostkiem „T” od nowych 
inwestorów zostaje wstrzymane z dniem 30 lipca 2017 r., a od dotychczasowych inwestorów z 
dniem 30 lipca 2018 r.” 

 
• Wyjaśnia się, że zlecenia subskrypcji, odkupu i/lub zamiany przyjmuje się „do godz. 15.30 

czasu środkowoeuropejskiego (CET)”, podczas gdy uprzednio zlecenia te przyjmowano „do 
godz. 15.30 czasu środkowoeuropejskiego (CET) włącznie”. 
Płatności są realizowane w formie przelewu bankowego i w walucie referencyjnej odpowiedniej 
Kategorii jednostek uczestnictwa, za wyjątkiem przypadków, gdy waluta referencyjna jest walutą 
niepodlegającą faktycznej dostawie. W takiej sytuacji płatności są realizowane w Walucie 
bazowej Subfunduszu. 
Terminem rozliczenia odkupu i zamiany jest z zasady trzeci Dzień roboczy od dnia przyjęcia 
zlecenia. Zarząd lub jego przedstawiciel może podjąć decyzję o odroczeniu daty rozliczenia z 
uwagi na wystąpienie dni wolnych od pracy, w których rozliczenia dewizowe nie są realizowane. 
Ponadto dodaje się, iż Zarząd może także odroczyć termin rozliczenia odkupu i zamiany w 
przypadku, gdy termin takiego rozliczenia przypada w dowolnym Dniu roboczym, w którym 
Wartość aktywów netto odpowiedniego Subfunduszu nie jest obliczana zgodnie z definicją Dnia 
wyceny. 
 

• Dodatkowo wyjaśnia się, że Prospekt informacyjny podlega aktualizacji w przypadku każdej 
istotnej zmiany stosowania finansowych instrumentów pochodnych, w tym dowolnych papierów 
wartościowych finansujących transakcję oraz swapów całkowitego dochodu, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości 
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania lub na 
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podstawie innych mających zastosowanie przepisów prawa, regulacji i praktyki administracyjnej. 
Rodzaj aktywów kwalifikowalnych do celów swapów całkowitego dochodu jest zgodny z 
kwalifikowalnymi inwestycjami każdego Subfunduszu oraz z celem i polityką inwestycyjną 
Subfunduszu. 

 
• Subfundusz może być zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz swoich 

kontrahentów. W tym celu Subfundusz może nabywać i stosować aktywa nienależące do 
głównego spektrum inwestycyjnego Subfunduszu, w zakresie dozwolonym ograniczeniami 
określonymi w załączniku Subfunduszu. Aktywa te obejmują między innymi akcje, gotówkę i 
obligacje rządowe. 

 
• Do sekcji dotyczącej ryzyka dodaje się następujące ostrzeżenia o ryzyku: 

- ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji za pośrednictwem Bond Connect. 
- Dodaje się ryzyko związane z Kategoriami jednostek uczestnictwa zabezpieczonymi przed 

ryzykiem walutowym. Wyjaśnia się, że nadmiernie zabezpieczona pozycja związana z 
Zabezpieczoną kategorią jednostek uczestnictwa nie może przekroczyć 105% Wartości 
aktywów netto takiej Zabezpieczonej kategorii jednostek uczestnictwa, a niewystarczająco 
zabezpieczona pozycja związana z Zabezpieczoną kategorią jednostek uczestnictwa nie 
może być niższa niż 95% Wartości aktywów netto takiej Zabezpieczonej kategorii jednostek 
uczestnictwa. 
Stosowanie instrumentów finansowych w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może 
prowadzić do efektu domina w innych Kategoriach jednostek uczestnictwa. Wykaz 
Kategorii jednostek uczestnictwa, z którymi wiąże się efekt domina, można znaleźć na 
stronie internetowej www.nordea.lu 

 
• W przypadku Kategorii jednostek uczestnictwa dla inwestorów instytucjonalnych  

(za wyjątkiem Kategorii jednostek uczestnictwa I), przed dokonaniem pierwszej inwestycji 
Spółka zarządzająca podejmuje, według własnego uznania, decyzję o ewentualnym pobieraniu 
Opłaty za wyniki oraz określa stawkę Opłaty za wyniki stosowanej do danej Kategorii jednostek 
uczestnictwa. 
 

• Zaktualizowano wykaz członków kierownictwa Spółki zarządzającej, a także wykaz członków 
zarządu Nordea 1, SICAV. 

 
 
Aktualną wersję Prospektu informacyjnego z maja 2018 r. można uzyskać bezpłatnie w Siedzibie Spółki lub 
w Nordea Investment Funds S.A. pod adresem: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburg, Wielkie Księstwo 
Luksemburga, a także na stronie internetowej www.nordea.lu niezwłocznie po wydaniu przez luksemburski 
organ nadzoru („CSSF”) zatwierdzonej przez niego oficjalnej wersji Prospektu informacyjnego lub, jeśli 
została udostępniona, z lokalnych stron internetowych Nordea. 
 
Terminy pisane wielką literą w niniejszym zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w Prospekcie 
informacyjnym, o ile z kontekstu nie wynika inaczej. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących powyższych zmian Udziałowcy Spółki powinni 
skontaktować się ze swoim doradcą finansowym lub Nordea Investment Funds S.A., Dział Obsługi Klienta, 
tel. +352 43 39 50 - 1. 
 
Luksemburg, dnia 25 kwietnia 2018 r. 
Zarząd Spółki Nordea 1, SICAV 
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