BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Omdat u aandeelhouder van Nordea 2, SICAV (de "SICAV") bent, delen wij u mee dat in december 2020
een nieuw prospectus van de SICAV gepubliceerd wordt, dat de hieronder weergegeven belangrijke
wijzigingen bevat, die per 14 december 2020 (de "Ingangsdatum") in werking treden.

1. Belangrijkste wijzigingen
1.1 Relevant voor alle aandeelhouders
1.1. In alle fondsbeschrijvingen is verduidelijkt dat "het fonds voor afdekkingsdoeleinden gebruik kan
maken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een
efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden". Ook het hoofdstuk "Hoe de fondsen
instrumenten en technieken gebruiken", onder "Beleggingsblootstelling" en "Hefboomwerking" is
op vergelijkbare wijze geüpdatet.
1.2. We hebben in het hoofdstuk "Begrippen met een specifieke betekenis" en "Bescherming van
persoonsgegevens" een verwijzing toegevoegd naar Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming).
1.3. In het hoofdstuk "Benchmarks" van het prospectus zijn de beheerders van benchmarks vermeld
die in het register van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (de European Securities
and Markets Authority of ESMA) zijn opgenomen.
1.4. In de beschrijving van de marktrisico's is verduidelijkt dat ook pandemieën onder natuurrampen of
door de mens veroorzaakte rampen vallen. Cybercriminaliteit, fraude en andere criminele
activiteiten zijn opgenomen in de lijst met risico's.
1.5. In het hoofdstuk "Hoe de fondsen instrumenten en technieken gebruiken" is verduidelijkt dat geen
enkel fonds momenteel van effectenleningen gebruikmaakt. Bij "Gebruik" wordt bovendien
benadrukt dat het toegestane (en verwachte) gebruik van de fondsen momenteel "0%" bedraagt.
1.6. In het hoofdstuk "Beleggen in de fondsen" wordt nu voor "M-aandelen" verduidelijk dat "we
kunnen besluiten dividend uit het fondsvermogen uit te keren. Dat zou op de activa van het
betreffende fonds in mindering gebracht worden, waardoor de potentiële toekomstige
vermogensgroei mogelijk lager uitvalt."
1.7. In het hoofdstuk "Beleggen in de fondsen", onder "Operationele kosten" is verduidelijkt dat de
vergoeding voor het beheer van het fonds onder meer "alle eventuele kosten die in rekening
gebracht worden door en verschuldigd zijn aan fondsplatformen" kan omvatten.
1.8. De bepalingen betreffende witwaspraktijken en terrorismebestrijding in het hoofdstuk
"Maatregelen om ongepast en illegaal gedrag te voorkomen" zijn vereenvoudigd.
1.9. In het hoofdstuk "Rechten die wij ons voorbehouden" hebben we het recht toegevoegd om, met
inachtneming van de belangen van de aandeelhouders, aandeelhouders te verplichten aandelen
van een bepaalde aandelenklasse om te wisselen voor aandelen van een andere aandelenklasse
binnen hetzelfde fonds.
1.10. In het gedeelte over betalingen in natura in het hoofdstuk "Rechten die wij ons voorbehouden" is
het volgende verduidelijkt: "De waarde van een inschrijving of terugkoop in natura wordt voor

waarheidsgetrouw verklaard door een accountantsverslag, met uitzondering van gevallen
waarvoor een vrijstelling is toegekend."
1.11. In het hoofdstuk "Delegatie van verantwoordelijkheden" hebben we verduidelijkt welke
vergoedingen de beleggingsbeheerders en subbeleggingsbeheerders krijgen.
1.12. Het hoofdstuk "Lokale vertegenwoordigers en betaalkantoren" is bijgewerkt.

1.2 Alleen relevant voor bepaalde aandeelhouders
Wijzigingen van bestaande fondsen
Nordea 2 – Global Opportunity
Equity Fund - NOK Hedged
Nordea 2 - Stable Emerging Markets
Aksjer Etisk

Nordea 2 - Euro Corporate
Enhanced Bond Fund

Het rendement van het fonds wordt nu vergeleken met de
MSCI All Country World NDR Hedged NOK, de benchmark.
Er wordt benadrukt dat het fonds qua risicokenmerken
gelijkenissen met de benchmark kan vertonen.
Het rendement van het fonds wordt nu vergeleken met de
benchmark die voor 80% uit de MSCI Emerging Markets
Index (Net Return) en voor 20% uit de NIBOR 1M
(gecorrigeerd voor valuta's) bestaat. Het risico wordt
vergeleken met de MSCI Emerging Markets Index (Net
Return) en de MSCI Emerging Markets Minimum Volatility
Index (Net Return). Er is verduidelijkt dat de portefeuille van
het fonds qua risicokenmerken enige gelijkenis met de
benchmarks vertoont.
De naam van de benchmark is veranderd van ICE BofAML Euro
Corporate Index naar ICE BofA Euro Corporate Index.

Nordea 2 - European Cross Credit
ESG Fund

De benchmarks die voor het fonds uitsluitend ter vergelijking van
het risico dienen, zijn: voor 33% de ICE BofA BBB Euro Non-Fin
Index HDG EUR en voor 67% ICE BofA BB-B European Cur Non
Fin HY Const HDG EUR. De portefeuille van het fonds vertoont
qua risicokenmerken gelijkenissen met de benchmark.

Nordea 2 - Balanced Growth Target
Date Fund

Het rendement van de fondsen wordt nu vergeleken met de
EURIBOR 1M. Er wordt benadrukt dat de portefeuilles van de
fondsen actief worden beheerd, zonder de benchmarks als
richtlijn of beperkende factor te gebruiken.

Nordea 2 - Global Asset Allocation
Target Date Fund 1
Nordea 2 - VAG Optimised Stable
Return Fund

Nordea 2 - Global High Yield
Enhanced Bond Fund - USD Hedged

De naam van de benchmark is veranderd van de ICE BofA
Merrill Lynch Developed Markets High Yield Constrained Index
(afgedekt naar USD) naar de ICE BofA Developed Markets
High Yield Constrained Index (afgedekt naar USD).

Nordea 2 - US High Yield ESG Bond
Fund

De naam van de benchmark is veranderd van ICE BofAML US
High Yield Index naar ICE BofA US High Yield Index.

Nordea 2 – US Corporate Enhanced
Bond Fund

De berekeningsmethode voor de wereldwijde blootstelling is
veranderd van VaR naar de aanpak op basis van aangegane
verbintenissen (de "commitment approach").

Wijzigingen in de onderstaande beheervergoedingen:
Nordea 2 – Emerging Markets
Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Small Cap Fund

Aandelenklasse I
"maximaal 0,50%"

"0,30%" in plaats van

Aandelenklasse R
"0,50%"

"maximaal 0,30%" in plaats van

Nordea 2 – European Sustainable
Enhanced Equity Fund

Aandelenklasse I
"maximaal 0,50%"

"0,20%" in plaats van

Nordea 2 – North American
Sustainable Enhanced Equity Fund

Aandelenklasse R
"0,50%"

"maximaal 0,20%" in plaats van

Nordea 2 – Euro Corporate
Enhanced Bond Fund

Aandelenklasse I
"maximaal 0,15%"

"0,15%" in plaats van

Nordea 2 – Global High Yield
Enhanced Bond Fund – USD
Hedged

Aandelenklasse I
"maximaal 0,25%"

"0,25%" in plaats van

Nordea 2 – Emerging Market Hard
Currency Enhanced Bond Fund

Aandelenklasse I
"maximaal 0,20%"

"0,20%" in plaats van

Nordea 2 - Emerging Market Local
Debt Enhanced Fund

Nordea 2 - Emerging Markets
Enhanced Equity Fund

Aandelenklasse I
"maximaal 0,25%"

"0,25%" in plaats van

Nordea 2 - Global Enhanced Small
Cap Fund

Aandelenklasse R
"0,25%"

"maximaal 0,25%" in plaats van

Nordea 2 - European Enhanced
Equity Fund

Aandelenklasse I
"maximaal 0,15%"

"0,15%" in plaats van

Nordea 2 - Global Enhanced Equity
Fund

Aandelenklasse R
"0,15%"

"maximaal 0,15%" in plaats van

Aandelenklasse I
"maximaal 0,20%"

"0,20%" in plaats van

Aandelenklasse R
"0,20%"

"maximaal 0,20%" in plaats van

Aandelenklasse I
"maximaal 0,10%"

"0,10%" in plaats van

Nordea 2 – Japanese Enhanced
Equity Fund

Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Equity Fund

Nordea 2 – Swedish Enhanced
Equity Fund

Aandelenklasse R
"maximaal 0,10%" in plaats van
"wordt berekend op het moment dat de vergoeding toegepast
wordt"
Nordea 2 – US Corporate Enhanced
Bond Fund

Aandelenklasse I
"maximaal 0,15%"

"0,15%" in plaats van

Aandelenklassen D en Z
de maximale operationele
kosten zijn gewijzigd van "0,40%" naar "worden berekend op
het moment dat ze toegepast worden"

2. Recht op terugkoop en contactgegevens
Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos
laten inkopen volgens het in het prospectus beschreven proces voor terugkoop, 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 op [11 december 2020] vóór 15.30 uur (MET) zijn ontvangen op
het onderstaande adres.
De bijgewerkte versie van het prospectus, van december 2020, kan kosteloos worden verkregen op de
maatschappelijke zetel van de SICAV of bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-

2220 Luxemburg, 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, 11 november 2020
De raad van bestuur van Nordea 2, SICAV

