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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
 

Omdat u aandeelhouder van Nordea 2, SICAV bent, delen wij u hierbij mede dat we een nieuw 
prospectus van Nordea 2, SICAV (hierna het "prospectus") publiceren, dat per 17 december 2019 
(hierna de "ingangsdatum") in werking treedt. 

1. Wijzigingen 
De wijzigingen in het nieuwe prospectus ten opzichte van het prospectus van oktober zijn hieronder 
vetgedrukt weergegeven: 

1.1 Wijzigingen die alleen relevant zijn voor bepaalde aandeelhouders 
 

Betrokken fondsen Wijzigingen vanaf de ingangsdatum 

Nordea 2 – Global Opportunity 
Equity Fund – NOK Hedged 

De performance van het fonds wordt niet meer met een 
benchmark vergeleken. De MSCI All Country World Net Return 
Index is dan ook uit het prospectus geschrapt. 

Nordea 2 – Global High Yield 
Enhanced Bond Fund  

Naam  Veranderd in Nordea 2 - Global High Yield 
Enhanced Bond Fund – USD Hedged. 

Benchmark Veranderd in ICE Bofa Merrill Lynch 
Developed Markets High Yield Constrained 
Index (USD hedged). 

Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is gewijzigd zodat daarin 
duidelijker wordt weergegeven dat het fonds 
voornamelijk belegt in hoogrentende 
bedrijfsobligaties uit ontwikkelde markten 
overal ter wereld. Daarnaast is de verwijzing 
naar achtergestelde hoogrentende 
schuldbewijzen geschrapt.  

Afdekking Het grootste deel van de valutablootstelling 
van het fonds wordt nu afgedekt naar de 
basisvaluta. 
Daarom is de volgende zin toegevoegd: "Het 
grootste deel van de valutablootstelling van 
het fonds wordt nu afgedekt naar de 
basisvaluta, maar het kan (door 
beleggingen of contanten) ook aan andere 
valuta's zijn blootgesteld." 
 

Beleggersprofiel Het fonds kan interessant zijn voor beleggers 
die blootstelling aan de ontwikkelde 
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obligatiemarkten willen verkrijgen. 
 

Nordea 2 – High Yield ESG 
Bond Fund 

De naam en het beleggingsbeleid van dit fonds worden gewijzigd 
zoals hieronder beschreven, zodat daarin duidelijker wordt 
weergegeven dat het fonds hoofdzakelijk belegt in Amerikaanse 
hoogrentende bedrijfsobligaties.  

Naam  Veranderd in US High Yield ESG Bond Fund. 

Beleggingsbeleid  De wijzigingen in het beleggingsbeleid, die 
bedoeld zijn om duidelijker weer te geven dat 
het fonds voornamelijk in bepaalde 
Amerikaanse obligaties belegt, staan hieronder 
vetgedrukt: 

"Meer bepaald belegt het fonds ten minste 
twee derde van zijn totale activa in 
achtergestelde en hoogrentende 
schuldbewijzen die zijn uitgegeven door 
vennootschappen die hun hoofdkantoor 
hebben of het grootste deel van hun 
activiteiten uitoefenen in de Verenigde 
Staten van Amerika." 

Afdekking Het grootste deel van de valutablootstelling 
van het fonds wordt nu afgedekt naar de 
basisvaluta. Daarom is de volgende zin 
toegevoegd: 

"Het grootste deel van de 
valutablootstelling van het fonds wordt nu 
afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan 
(door beleggingen of contanten) ook aan 
andere valuta's zijn blootgesteld." 

Beleggersprofiel De verwijzing naar "wereldwijde 
obligatiemarkt" is vervangen door "ontwikkelde 
obligatiemarkt". In het hoofdstuk "In 
overweging te nemen beleggerskenmerken" 
wordt dat nader toegelicht: "Het fonds kan 
interessant zijn voor beleggers die blootstelling 
aan de ontwikkelde obligatiemarkt willen 
verkrijgen." 

Nordea 2 – LCR Optimised 
Danish Mortgage Bond Fund 
EUR Hedged 

De naam van het fonds is veranderd in Nordea 2 – LCR Optimised 
Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged om zo duidelijker 
weer te geven dat het fonds in vervroegd aflosbare gedekte 
obligaties belegt. 
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1.2 Wijzigingen die relevant zijn voor alle aandeelhouders 

1.2.1 Toegestane activa, technieken en transacties 

Het hoofdstuk "Toegestane activa, technieken en transacties" is aangevuld met de volgende 
bepaling: Indien een fonds in andere fondsen mag beleggen, mag dat doelfonds eventueel andere 
beleggingsstrategieën en -beperkingen hanteren dan het fonds zelf, mits de beleggingsstrategieën of -
beperkingen van het oorspronkelijke fonds zo niet worden omzeild. 

 
1.2.2. Aandelenklassen 

In de toekomst zullen de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om te beleggen in: 

(i) een gloednieuwe aandelenklasse F voor alle beleggers die doorgaans beleggen via een 
rekening bij Nordea Group, of enige andere belegger, naar goeddunken van de 
beheermaatschappij; 

(ii) een nieuwe aandelenklasse D voor institutionele beleggers of aandeelhouders die aan 
alle voorwaarden van de schriftelijke overeenkomst voldoen en die ermee instemmen de 
aandelen in bewaring te houden bij het administratiekantoor; naar goeddunken van de 
beheermaatschappij. 

Bovendien is de omschrijving van aandelenklasse Q iets aangepast, zodat deze kan worden 
aangeboden aan alle beleggers die doorgaans beleggen via een rekening bij Nordea Group, of enige 
andere belegger, naar goeddunken van de beheermaatschappij. In tegenstelling tot bij 
aandelenklasse F zijn er distributeurscommissies of retrocessies beschikbaar. 

1.2.3 Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken 

In een herziening van het hoofdstuk "Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden 
onttrokken" zijn de onderdelen "Kosten Depotbank" en "Administratievergoeding" geschrapt en is een 
nieuw onderdeel "Operationele kosten" ingevoegd. Het totale bedrag van de vergoedingen die aan elk 
fonds worden onttrokken is echter niet verhoogd. 

Daarnaast zijn er twee tabellen bijgevoegd. In de eerste worden de beheervergoedingen en 
operationele kosten weergegeven van aandelenklassen die alleen voor institutionele beleggers 
beschikbaar zijn. De tweede tabel laat de beheervergoedingen en operationele kosten zien die voor 
alle andere beleggers gelden. 

1.2.4 Aanvullende wijzigingen 

Het hoofdstuk met de plaatselijke vertegenwoordigers, de betaalkantoren en de samenstelling van de 
raad van bestuur van Nordea 2, SICAV is bijgewerkt. 
 
2. Recht op terugkoop en contactgegevens 
Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen 
kosteloos laten inkopen, tenzij er buiten Nordea 2, SICAV 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) worden gericht en uiterlijk 
16 december 2019 om 15.30 uur (MET) zijn ontvangen op het onderstaande adres. 
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De bijgewerkte versie van het prospectus kan kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke 
zetel van Nordea 2, SICAV 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 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 Relationship Services op het 
telefoonnummer +352 27 86 51 00, of per e-mail via nordeafunds@nordea.com 

Luxemburg, 15 november 2019 

De raad van bestuur van Nordea 2, SICAV 
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