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ZAWIADOMIENIE DLA UDZIAŁOWCÓW 

 

Niniejszym informujemy udziałowców spółki Nordea 1, SICAV o planowanym wydaniu w grudniu 2021 roku 

nowego Prospektu informacyjnego spółki Nordea 1, SICAV, który będzie zawierał następujące kluczowe 

zmiany obowiązujące od dnia 14 grudnia 2021 r. („Dzień wejścia w życie”). 

1. Kluczowe zmiany 

1.1 Zmiany dotyczące wszystkich udziałowców 

Fundusze stosujące podstawowe zabezpieczenie ESG zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji 
związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („rozporządzenie SFDR”) będą 
ujawniać następujące informacje w związku z unijną systematyką zrównoważonego rozwoju: „Inwestycje 
stanowiące podstawę tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących 
inwestycji środowiskowo zrównoważonych”.  
 
Fundusze promujące aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) zgodnie z art. 8 
rozporządzenia SFDR będą ujawniać następujące informacje: „Fundusz nie ma obowiązku dokonywania 
inwestycji o charakterze zrównoważonym, a tym samym ujawnienia informacji wymagane na mocy art. 6 w 
sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje nie mają zastosowania.”. 
 
Polityki inwestycyjne funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne i obligacje zabezpieczone ulegają 
niewielkiej zmianie polegającej na usunięciu odniesień do „lat” w przypadku zmodyfikowanego czasu 
trwania. 
 
W celu ich doprecyzowania w sekcji „Informacje na temat ryzyka” zaktualizowano następujące ostrzeżenia 
o ryzyku: 
- Sekcję „Ryzyko kredytowe” zaktualizowano w celu objęcia jej zakresem szczególnego ryzyka związanego 
z inwestowaniem w wysokodochodowe papiery wartościowe. 
- Sekcję „Ryzyko zabezpieczania – kategorie jednostek uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem 
walutowym” zaktualizowano w celu wyjaśnienia, że zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym może nie 
być skuteczne, w szczególności w czasach zmienności rynkowej. Kategoria jednostek uczestnictwa 
zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym może osiągać wyniki inne niż równoważna kategoria 
jednostek uczestnictwa w walucie bazowej głównie ze względu na różnice w stopach procentowych oraz 
koszty związane z prowadzeniem działalności zabezpieczającej. 
- „Ryzyko prawne” dodaje się w celu opisania ryzyka polegającego na tym, że umowy prawne, jakie spółka 
Nordea 1, SICAV może zawierać w zakresie określonych instrumentów pochodnych, instrumentów i technik 
zostaną rozwiązane, przykładowo, wskutek niewypłacalności, nieprzewidzianej niezgodności z prawem lub 
zmiany przepisów w zakresie prawa podatkowego lub rachunkowości. 
- Sekcję „Ryzyko płynności” uzupełniono o szczegółowe informacje na temat okoliczności potencjalnego 
wystąpienia ryzyka płynności.  
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Sekcja „Czynniki ryzyka” poszczególnych funduszy będzie zawierać ostrzeżenie o ryzyku płynności w 
przypadku każdego funduszu ocenianego jako istotnie narażony na ryzyko płynności. 
 

Postanowienia sekcji „W jaki sposób fundusze stosują instrumenty i techniki?” dotyczące ujawniania 

wykorzystania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych aktualizuje się w celu 

wyjaśnienia, że w przypadku, gdy fundusz posiada zawarte transakcje z udzielonym przyrzeczeniem 

odkupu lub swapy przychodu całkowitego, w tym kontrakty na różnice kursowe, przewidywane i 

maksymalne wykorzystanie jest podawane w odpowiedniej sekcji „Informacje na temat funduszy”. Fundusz, 

który nie posiada zawartych transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu na dzień wydania aktualnego 

prospektu informacyjnego (tj. przewidywane wykorzystanie transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 

wynosi „zero”), może jednak zawierać transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu pod warunkiem, że 

maksymalne wykorzystanie takich transakcji nie przekroczy 100% wszystkich aktywów oraz że odpowiednie 

„Informacje na temat funduszy” zostaną zaktualizowane przy najbliższej sposobności. Przewidywany 

poziom wykorzystania w przypadku każdego funduszu ma charakter orientacyjny, ale nie stanowi prawnie 

wymaganego ograniczenia, a rzeczywisty poziom wykorzystania może przekraczać poziom przewidywany. 

Zaktualizowane informacje na temat aktualnego wykorzystania są udostępniane na żądanie i bezpłatnie w 

siedzibie spółki zarządzającej. 

 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European 

Securities and Markets Authority, inaczej ESMA) w sprawie opłat za wyniki, w przypadku, gdy opłaty za 

wyniki są obliczane w oparciu o wyniki względem wskaźnika referencyjnego, naszym obowiązkiem jest 

ujawnienie nazwy wskaźnika referencyjnego i zaprezentowanie wyników historycznych względem takiego 

wskaźnika. W związku z tym, w sekcji „Opłata za wyniki” wyjaśnia się, że wyniki historyczne względem 

minimalnej stopy zwrotu przedstawia się, z momentem ich udostępnienia, w odpowiednim dokumencie 

KIID.  

 

Sekcję „Opłaty za kategorie jednostek uczestnictwa” doprecyzowano w celu wyjaśnienia efektów 

kosztowych w przypadku kategorii jednostek uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym 

oraz potwierdzenia, że „Wydatki operacyjne” obejmują opłatę za administrację centralną, opłaty depozytowe 

(opłaty za przechowywanie oraz inne usługi powiązane) oraz podatek od subskrypcji (taxe d’abonnement). 

Opłaty depozytowe za realizację transakcji oraz inne opłaty związane z transakcjami, takie jak opłaty i 

prowizje brokerskie, opłaty skarbowe lub podobne obciążenia zalicza się do kategorii „Wydatki nieujęte 

powyżej”. Całkowite koszty pobierane od każdego funduszu nie ulegają zwiększeniu.  

 

W sekcji „Wycena korygowana” maksymalny potencjalny współczynnik korekty podwyższono z poziomu 
1,75% do poziomu 2,00% wartości aktywów netto (NAV), jaką miałyby w przeciwnym razie wszystkie 
kategorie jednostek uczestnictwa w ramach funduszu, zgodnie z wytycznymi regulacyjnymi i praktyką 
rynkową. W nadzwyczajnych okolicznościach (takich jak wysoki poziom zleceń transakcji netto, znaczna 
zmienność rynku, zakłócenia na rynku lub znaczne spowolnienie gospodarki, atak terrorystyczny lub wojna 
(lub inne konflikty), pandemia lub inny kryzys zdrowotny, czy klęska żywiołowa), poziom ten może ulec 
tymczasowemu podwyższeniu w celu ochrony interesów udziałowców. Udziałowcy zostaną poinformowani 
o decyzji dotyczącej podwyższenia poziomu współczynnika korekty za pomocą zawiadomienia. Informacje 
na temat współczynników korekty poszczególnych funduszy są udostępniane na żądanie i bezpłatnie w 
siedzibie spółki zarządzającej. 
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W sekcji „Zawiadomienia i ogłoszenia” wyjaśnia się, że zawiadomienia i oświadczenia oraz potwierdzenia 
będą wysyłane do wszystkich udziałowców na adres podany w rejestrze udziałowców albo w formie 
papierowej lub elektronicznej, albo jako link wysyłany pocztą elektroniczną, za zgodą inwestora (o ile 
wymagana).  
 
W sekcji „Spółka SICAV” uwzględnia się prawnego następcę (J.P. Morgan SE, Oddział w Luksemburgu) 
Depozytariusza, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., po restrukturyzacji mającej wejść w życie w dniu 22 
stycznia 2022 r. lub zbliżonej dacie.   
 

Zaktualizowano listę członków zarządu i dyrektorów współzarządzających oraz wykaz współzarządzających 

inwestycjami. 

 

Zaktualizowany Prospekt informacyjny będzie ponadto odzwierciedlać aktualizacje przepisów prawnych, 
wyjaśnienia, drobne zmiany w formatowaniu oraz zmiany redakcyjne 
. 

 

1.2 Zmiany dotyczące tylko niektórych udziałowców 

 

Zmiany dotyczące istniejących funduszy 

 

Fundusze akcji 

 

 

Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny” zgodnie 

z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji, ponieważ 

nieprzerwanie inwestuje więcej niż 50% wszystkich aktywów w 

akcje, zgodnie z definicją podaną w tej ustawie. 

 

Nordea 1 – Global Climate and 
Environment Fund 
 
Nordea 1 – Global Climate and 
Social Impact Fund 
 

Strategia ESG tych funduszy ulega zmianie w celu wyjaśnienia, 

że fundusz może inwestować w działalności przyczyniające się 

do osiągania dowolnego z sześciu celów środowiskowych 

zdefiniowanych w unijnej systematyce zrównoważonego 

rozwoju. Poszczególnym celom lub działaniom środowiskowym 

nie przypisano żadnych minimalnych poziomów inwestycji. 

Nordea 1 – Global Disruption Fund 
 
Nordea 1 – Global Social 
Empowerment Fund  

Począwszy od dnia 1 września 2021 r. obniżono opłaty za 
zarządzanie: 
 

Kategoria jednostek uczestnictwa  Z Do 
 
I 0,850% 0,750% 
 
C 0,950% 0,850% 

 
F (maks.) 0,950% 0,850% 
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Nordea 1 – Global Gender Diversity 
Fund 
 

Fundusz ulega zmianie z funduszu, o którym mowa w art. 8, na 

fundusz z art. 9 w rozumieniu rozporządzenia SFDR.  

 

Nordea 1 – Global Listed 
Infrastructure Fund 
 

Z sekcji „Wdrożenie strategii ESG” w ramach sekcji „Informacje 

dotyczące rozporządzenia SFDR” usunięto następujące 

informacje: „Fundusz dokonuje w sposób ciągły starannej oceny 

mających zastosowanie działań i wykluczeń, koncentrując się na 

wymiernym wpływie odpowiednich wykluczeń i filtrów, w tym 

między innymi filtra dotyczącego stałych paliw kopalnych 

stosowanego przez NAM, zgodnego z postanowieniami 

porozumienia paryskiego. Jakakolwiek transformacja 

wynikająca z takiej oceny ma zostać zakończona w zasadnym 

czasie i z zapewnieniem najlepszego interesu inwestorów.”  

 

I zastąpiono następującym sformułowaniem:  „Strategia 

wyklucza spółki w oparciu o ich ekspozycję na niektóre 

działalności, które uznano za nieodpowiadające wymogom 

ESG.” 

 

Nordea 1 – Global Real Estate Fund 
 

W sekcji „Strategia ESG” w ramach sekcji „Informacje dotyczące 
rozporządzenia SFDR” wyjaśnia się, że bezpośrednie 
inwestycje funduszu podlegają kontroli w oparciu o oceny 
punktowe ESG. Minimalny poziom oceny punkowej ESG 
zapewnia wykluczenie spółek zaliczanych do kategorii 
najniższych ocen punktowych ESG. 
 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Fund  
 
Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Opportunities Fund  

Z Datą wejścia w życie Nordea Investment Management AB 

zastępuje Współzarządzającego inwestycjami PGIM Inc. 

 

Nordea 1 – European Small and Mid 
Cap Equity Fund 

Polityka inwestycyjna funduszu ulega zmianie w taki sposób, że 

fundusz może inwestować co najmniej 75% wszystkich aktywów 

w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane 

przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność 

gospodarczą głównie w Europie oraz których kapitalizacja 

rynkowa (na moment nabycia) wynosi 20 miliardów EUR lub 

mniej lub które są elementami składowymi wskaźnika 

referencyjnego funduszu. 

 

Nordea 1 – Indian Equity Fund Spółka Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd 

zostaje wyznaczona na Współzarządzającego inwestycjami z 

Datą wejścia w życie, zastępując Doradcę inwestycyjnego ICICI 

Prudential Asset Management Company Ltd. 
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Nordea 1 – Nordic Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund 
Nordea 1 – Stable Emerging Markets 
Equity Fund 
 

Fundusze ulegają zmianie z funduszy, o których mowa w art. 6, 

na fundusze z art. 8 w rozumieniu rozporządzenia SFDR. 

 

Nordea 1 – Norwegian Short-Term 
Bond Fund 
Nordea 1 – Swedish Short-Term 
Bond Fund 

Celem uniknięcia nieporozumień i zapewnienia dostosowania do 

skutecznego przeszacowania dokonanego na instrumentach 

dłużnych o zmiennym oprocentowaniu, proponuje się usunąć z 

polityki inwestycyjnej tych funduszy następującą treść: „Stopy 

procentowe dłużnych papierów wartościowych o zmiennym 

oprocentowaniu podlegają dostosowaniu do warunków 

rynkowych co najmniej raz w roku zgodnie z warunkami emisji.”  

 

Fundusze obligacji 

 

 

Nordea 1 – Conservative Fixed 

Income Fund 

Politykę inwestycyjną zmieniono w celu doprecyzowania, że 

fundusz może inwestować maksymalnie 25% wszystkich 

aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery wartościowe. 

 

Poziom oczekiwanej dźwigni finansowej brutto funduszu 

obniżono z 300% do 200%. 

Nordea 1 – Global Green Bond Fund Polityka inwestycyjna funduszu ulega aktualizacji w celu 

wyjaśnienia, że główna część ekspozycji na ryzyko walutowe 

funduszu jest zabezpieczona względem waluty bazowej, 

chociaż fundusz może być także narażony (w wyniku 

posiadanych inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko 

związane z innymi walutami. 

 

Wskaźnik referencyjny stosowany przez fundusz wyłącznie do 

celów porównywania wyników ulega zmianie z Bloomberg 

Barclays MSCI Global Green Bond Index na Bloomberg 

MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR. 

 

Politykę inwestycyjną doprecyzowano w celu wyjaśnienia, że 

fundusz koncentruje się na inwestowaniu w obligacje zielone. 

 

Sekcja „Informacje dotyczące rozporządzenia SFDR” ulega 

zmianie w celu wyjaśnienia, ze fundusz może inwestować w 

działalności przyczyniające się do osiągania dowolnego z 

sześciu celów środowiskowych zdefiniowanych w unijnej 

systematyce zrównoważonego rozwoju. Wskazuje się jednak na 

to, że poszczególnym celom lub działaniom środowiskowym nie 

przypisano żadnych minimalnych poziomów inwestycji oraz że 

ustalenie i ocena (albo na poziomie wykorzystywania wpływów, 

albo na poziomie emitenta, w zależności od przypadku) stopnia 
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osiągania celów dotyczących zrównoważonego inwestowania 

funduszu zależy od dostępności odpowiednich danych. 

 

Nordea 1 – European Corporate 

Stars Bond Fund 

Nazwa wskaźnika referencyjnego stosowanego przez fundusz 

wyłącznie w celu porównywania wyników ulega zmianie z ICE 

BofA Euro Corporate Bonds Index na ICE BofA Euro 

Corporate Index. 

 

Sformułowanie w brzmieniu „Zespół zarządza także w aktywny 

sposób walutami” ulega usunięciu, ponieważ fundusz inwestuje 

wyłącznie w EUR. 

 

Nordea 1 – European Covered Bond 

Opportunities Fund 

wyjaśnia się, że maksymalne wykorzystanie transakcji z 

udzielonym przyrzeczeniem odkupu wynosi 100% wszystkich 

aktywów.  

 

Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę emitentów spoza 

Europy przeprowadzających emisje w EUR, polityka 

inwestycyjna ulega zmianie w celu odzwierciedlenia faktu, że 

fundusz może inwestować co najmniej dwie trzecie wszystkich 

aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w 

walutach europejskich lub emitowane przez organy władz 

publicznych w Europie oraz obligacje zabezpieczone 

denominowane w walutach europejskich lub emitowane 

przez organy władz publicznych lub przez spółki lub instytucje 

finansowe mające siedzibę lub prowadzące działalność 

gospodarczą głównie w Europie.  

 

W sekcji „Strategia” wyjaśnia się, że w ramach prowadzonej 

polityki inwestycyjnej fundusz będzie zawierać transakcje 

zwrotne sprzedaż-kupno w celu wywierania wpływu na poziom 

swojej ekspozycji i tym samym zwiększania oczekiwanej stopy 

zwrotu funduszu. 

 

Nordea 1 – European Covered Bond 
Fund 
 
Nordea – Low Duration European 
Covered Bond Fund 
 
 

Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę emitentów spoza 

Europy przeprowadzających emisje w EUR, polityki 

inwestycyjne tych funduszy ulegają zmianie w celu 

odzwierciedlenia faktu, że fundusze te mogą inwestować co 

najmniej dwie trzecie wszystkich aktywów w obligacje 

zabezpieczone denominowane w walutach europejskich lub 

emitowane przez spółki lub instytucje finansowe mające 

siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w 

Europie. 
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Nordea 1 – European High Yield 

Bond Fund 

Fundusz może inwestować w warunkowe obligacje zamienne 

lub być narażony na ryzyko z nimi związane, maksymalnie do 

poziomu 20% wszystkich aktywów. 

 

Nordea 1 – Flexible Credit Fund Począwszy od dnia 1 kwietnia 2021 r. obniżono opłaty za 
zarządzanie: 
 

Kategoria jednostek uczestnictwa  Z Do 
 
I 0,850% 0,650% 
 
C 0,950% 0,750% 
 
E 1,500% 1,200% 
 
P 1,500% 1,200% 
 
 

Nordea 1 – North American High 

Yield Bond Fund 

Z sekcji „Czynniki ryzyka” usunięto ryzyko walutowe, ponieważ 

fundusz jest narażony głównie na ryzyko związane z USD. 

 

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund Z Datą wejścia w życie nazwa funduszu ulega zmianie na 

Nordea 1 – Chinese Bond Fund. 

 

Począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. obniżono opłaty za 
zarządzanie: 
 

Kategoria jednostek uczestnictwa  Z Do 
 

I 0,600% 0,500% 
 
E 1.100% 1,000% 
 
P 1.100% 1,000% 

 

Fundusze zrównoważone 

 

 

Nordea 1 – Balanced Income Fund Polityka inwestycyjna funduszu ulega zmianie w celu 

potwierdzenia, że jego docelowa ekspozycja netto na ryzyko 

związane z akcjami waha się w przedziale od 0% do 25% 

wszystkich aktywów. 

 

Nordea 1 – GBP Diversified Return 

Fund 

Cel funduszu ulega zmianie w celu wyjaśnienia, że oprócz 

zapewniania udziałowcom wzrostu wartości inwestycji i 

relatywnie stabilnych dochodów, fundusz dąży do zachowania 

kapitału w perspektywie trzyletniego horyzontu inwestycyjnego. 
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2. Prawo do zlecenia odkupu i dane kontaktowe  

Udziałowcy niewyrażający zgody na zmiany, o których mowa powyżej, mogą zlecić odkup swoich jednostek 

uczestnictwa, zgodnie z procedurą odkupu opisaną szczegółowo w Prospekcie informacyjnym, bez 

ponoszenia żadnych opłat, z wyjątkiem ewentualnych lokalnych opłat transakcyjnych, które mogą być 

pobierane przez lokalnych pośredników we własnym imieniu i które nie zależą ani od spółki Nordea 1, 

SICAV, ani od Spółki zarządzającej. Taka dyspozycja musi zostać otrzymana na piśmie przez Nordea 

Investment Funds S.A. (jako Agenta administracyjnego) na adres podany poniżej do dnia 13 grudnia 2021 

r. przed godz. 15.30 czasu środkowoeuropejskiego (CET). 

Zaktualizowaną wersję Prospektu informacyjnego z grudnia 2021 roku 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 CSSF zatwierdzonej przez niego oficjalnej wersji Prospektu informacyjnego 

lub, jeśli została udostępniona, z lokalnych stron internetowych Nordea.  

W przypadku pytań dotyczących powyższych zmian, udziałowcy branżowi i instytucjonalni powinni 

skontaktować się ze swoim doradcą lub pośrednikiem inwestycyjnym lub z miejscowym biurem obsługi 

klienta za pośrednictwem strony internetowej www.nordea.lu lub poczty elektronicznej ( 
nordeafunds@nordea.com).  W przypadku pytań dotyczących powyższych zmian, inwestorzy detaliczni 

powinni skontaktować się ze swoim doradcą finansowym. 

 

Luksemburg, dnia 12 listopada 2021 r.  

Zarząd spółki Nordea 1, SICAV 
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