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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders (de "Aandeelhouders") van Nordea 1, SICAV (de "Vennootschap")
meegedeeld dat per 15 maart 2019 een nieuw prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") van
kracht wordt dat de hieronder weergegeven wijzigingen bevat:
•

Wij wijzen u erop dat het bijgewerkte Prospectus een vernieuwde lay-out heeft gekregen: het formaat is
verfraaid en modulair gemaakt en er is getracht om het begrijpelijker te maken voor zowel beleggers als
andere doelgroepen, waaronder tussenpersonen, dienstverleners en regelgevende instanties. Het bevat
geen substantiële productwijzigingen. Hoewel bijvoorbeeld de risico- en beleggersprofielen van het fonds
herzien en verduidelijkt zijn, zijn de doelbeleggers en risicoprofielen van het fonds niet ingrijpend gewijzigd.

•

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

•

Per 1 november 2018 heeft de vennootschap Financial Express Limited als haar vertegenwoordiger
(facilities agent) in het VK benoemd.

•

Per 19 december 2018 heeft de vennootschap Maples Fund Services (Ireland) Limited als haar
vertegenwoordiger (facilities agent) in Ierland benoemd.

•

Na een wijziging in de Duitse wet betreffende belastingen op beleggingen (Investmentsteuergesetz) is het
Prospectus bijgewerkt om toe te lichten welk percentage van de activa voortdurend in aandelen wordt
belegd, waardoor deze fondsen als aandeelfondsen dan wel als gemengde fondsen worden beschouwd, en
waardoor beleggers die onder het Duitse belastingstelsel vallen een gedeeltelijke belastingvrijstelling voor
beleggingen in dat fonds zouden kunnen krijgen. Op de dag van publicatie van dit nieuwe Prospectus
bedragen deze percentages 50% om beschouwd te worden als aandelenfondsen en 25% om beschouwd te
worden als gemengde fondsen.
De termen die in dit bericht met een hoofdletter geschreven worden, hebben de betekenis zoals beschreven
in het Prospectus, tenzij de context anders vereist.
De bijgewerkte versie van het Prospectus, van maart 2019, kan kosteloos worden verkregen op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxemburg, 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.
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.
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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, 14 maart 2019
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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