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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 19 november 2018 onder meer de hieronder weergegeven wijzigingen op te nemen. 

 
 

Voor aandeelhouders van Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund relevante wijzigingen 
in het prospectus: 
 
De naam van het deelfonds wijzigt in Nordea 1 – Renminbi Bond Fund en de opzet van het fonds 
wordt gewijzigd om te focussen op beleggingen in de bredere obligatiemarkt in renminbi in plaats 
van op hoogrentende obligaties in renminbi. De hefboomwerking en risicoblootstelling van het 
deelfonds blijft ongewijzigd. 
 
Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 – 
Unconstrained Bond Fund - USD Hedged: 
 
De hoofdstukken over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het deelfonds zijn verduidelijkt 
door de ratings erin op te nemen. 
 
Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 – North 
American All Cap Fund: 
 
De naam van het deelfonds zal wijzigen in Nordea 1 – North American Stars Equity Fund en de 
opzet van het fonds wordt gewijzigd in een intern beheerd Nordea 'Stars' product met de focus op 
milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur (ESG, Environmental, Social and Governance). Het 
beleggingsbeleid van het deelfonds is gewijzigd om duidelijk te maken dat het bij het beleggen van 
zijn activa nauwlettend de capaciteit van de bedrijven bestudeert om de internationale milieu-, 
sociale en corporate governance-normen na te leven en dat het in bedrijven belegt die 
ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun vermogen om op lange termijn cashflow te genereren. 
Het deelfonds kan, als onderdeel van zijn beleggingsstrategie, derivaten gebruiken om het 
bijvoorbeeld mogelijk te maken om, in geval van grote kapitaalstromen, de blootstelling via futures 
goedkoop en snel te vergroten of verkleinen. De hefboomwerking en risicoblootstelling van het 
deelfonds blijft ongewijzigd. 
 
Voor aandeelhouders van Nordea 1 – Global Climate Environment Fund relevante wijzigingen 
in het prospectus: 
 
Om samenhang te garanderen in de aanpak van onze wereldwijde thematische fondsen, is in het 
hoofdstuk over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het deelfonds de volgende tekst 
opgenomen: "Het deelfonds richt zich bij het beleggen van zijn activa vooral op bedrijven die actief 
zijn in alternatieve energie, efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van het 
milieu." 
 
Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 – Alpha 7 
MA Fund, Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund en Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund: 
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De volgende zaken zijn verduidelijkt: 

- De beschrijvingen van de bandbreedte van de volatiliteit in het hoofdstuk over doelstelling 
en beleggingsbeleid van alle drie de deelfondsen. 

- Alle drie de Alpha-deelfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten om technieken voor 
efficiënt portefeuillebeheer toe te passen. 

 
Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 – Stable 
Return Fund: 

Er wordt verduidelijkt dat het deelfonds gebruik kan maken van derivaten om technieken voor 
efficiënt portefeuillebeheer toe te passen. 
 
Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van Nordea 1 – 
Norwegian Kroner Reserve en Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve: 
 
Krachtens Verordening (EU) 2017/1131 inzake geldmarktfondsen is het gebruik van de bewoording 
"kapitaalbehoud" een aanwijzing dat het een geldmarktfonds betreft. Tegelijkertijd is het woord 
"Reserve" een indicatie dat de deelfondsen gebruikt worden als kasreserve en potentieel 
geldmarktfonds. Om misverstanden te voorkomen, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 
- De formulering "Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouder te 

behouden...", overal waar die wordt gebruikt in de doelstelling en het beleggingsbeleid van 
de deelfondsen, is gewijzigd in "Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de 
aandeelhouder voorzichtig te beleggen...”. 

- De namen van de deelfondsen wijzigen in respectievelijk Nordea 1 – Norwegian Short-
Term Bond Fund, en Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund. 

- De doelstelling en het beleggingsbeleid van de deelfondsen zijn gewijzigd om te 
verduidelijken dat de deelfondsen normale obligatiefondsen zijn die in schuldeffecten met 
een resterende looptijd van meer dan 2 jaar kunnen beleggen. 

Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor de volgende deelfondsen: 
 
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund 
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund 
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund 
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund 
Nordea 1 – European Focus Equity Fund 
Nordea 1 – European Stars Equity Fund 
Nordea 1 – European Value Fund 
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund 
Nordea 1 – Global Dividend Fund 
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged 
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund 
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Euro Hedged 
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund 
Nordea 1 – North American All Cap Fund 
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund 
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund 
Nordea 1 – Stable Return Fund 
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Wij delen de aandeelhouders hierbij mee dat de bovenstaande deelfondsen in aanmerking komen 
voor een gedeeltelijke verlaging van het belastbaar inkomen dat afkomstig is van hun beleggingen in 
fondsen, mits de fondsen de kwalificatie "gemengde fondsen" of "aandelenfondsen" hebben conform 
de Duitse belastingwet inzake beleggingen (Investmentsteuergesetz) van 2018. Zie ook Bijlage 1 bij 
het nieuwe prospectus van november 2018, die is bijgevoegd. 
 
Voor aandeelhouders van Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged relevante 
wijzigingen in het prospectus: 
 
Er wordt verduidelijkt dat dit deelfonds gebruik kan maken van een referentierente zoals de 
EURIBOR of LIBOR om prestatievergoedingen in de zin van Verordening (EU) 2016/1011 (de 
"Benchmarkverordening") te berekenen. Overeenkomstig de Benchmarkverordening hebben we 
aan hoofdstuk 3 van het nieuwe prospectus de volgende bepalingen toegevoegd: 

i. Beheerders van benchmarks die gevestigd zijn in de EU en waarvan de indices onder de 
bedrijfswinst volgens de overgangsbepalingen van de vallen, zullen derhalve niet in het 
register worden opgenomen, en actuele informatie over het al dan niet opnemen van de 
benchmark in het register wordt pas openbaar gemaakt wanneer voorhanden. 

ii. De beheermaatschappij heeft een schriftelijk plan van aanpak dat wordt toegepast ingeval 
de genoemde renterisico-benchmarks fysiek wijzigen of niet meer worden afgegeven; dit 
schriftelijke plan van aanpak kan kosteloos worden opgevraagd bij de maatschappelijke 
zetel van de beheermaatschappij. 

Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van alle deelfondsen: 
 
• De volgende definities zijn toegevoegd: 

"Benchmarkverordening", "Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") en 
"Persoonsgegevens". 
 

• Het geüpdatete prospectus zal wijzigingen in regelgeving en verduidelijkingen en kleine wijzigingen 
qua opmaak of van redactionele aard bevatten. 

 
• Er wordt verduidelijkt dat de afwikkelingstermijn voor terugkopen in principe de derde werkdag is na 

de desbetreffende waarderingsdag waarop het order aanvaard werd (en dat de termijn maximaal 8 
(acht) werkdagen bedraagt). De raad van bestuur of zijn gevolmachtigde mag echter in uitzonderlijke 
omstandigheden de afwikkelingstermijn verlengen naar de eerstvolgende, redelijkerwijs mogelijke 
werkdag, bijvoorbeeld indien de liquiditeit van een deelfonds onvoldoende is om de betaling binnen 
bovenstaande termijn uit te voeren. 

 
• Er wordt verduidelijkt dat de afwikkelingstermijn voor omwisselingen in principe de derde werkdag na 

de acceptatiedatum van de omwisseling is (en dat de termijn maximaal 8 (acht) werkdagen 
bedraagt). De raad van bestuur, of zijn gevolmachtigde, mag echter de afwikkelingstermijn 
verlengen naar de volgende redelijkerwijs mogelijke werkdag, bijvoorbeeld vanwege feestdagen 
waarop bepaalde valutamarkten gesloten zijn of vanwege een werkdag 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. 
 

• 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. 
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• In het bijgewerkte prospectus is de fusie van Nordea Bank AB (publ) (Nordea Zweden) en Nordea 

Bank Abp (Nordea Finland) verwerkt. Deze vond plaats op 1 oktober 2018. 
 

• De samenstelling van de raad van bestuur en de conducting officers van Nordea Investment Funds 
S.A. zijn gewijzigd, onder voorbehoud van goedkeuring door de Luxemburgse toezichtautoriteit (de 
"CSSF"). 

 
Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos 
(behalve eventuele belastingen) laten inkopen, tenzij er buiten de vennootschap en de beheermaatschappij 
om door lokale tussenpersonen transactiekosten in rekening worden gebracht. Daartoe moet een schriftelijke 
instructie aan Nordea Investment Funds S.A. (als administratiekantoor) of aan  de financiële dienst in België 
worden gericht en uiterlijk 16 november 2018 om 15.30 uur (MET) zijn ontvangen op het onderstaande 
adres. 
 
De bijgewerkte versie van het prospectus, van november 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 en bij de financiële 
dienst in België, zodra de 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. 
 
U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België. 
 
De prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en 
halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands en in het Engels op 
het kantoor van de financiële dienst in België: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch 
(Rue de Loxum, 25, BE-1000 Brussels) of op de website www.nordea.lu. 
 
U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L’Echo evenals op 
de financiële dienst in België. 
 
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. 
 
De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. 
 
Luxemburg, 12 oktober 2018 
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV 
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