BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Omdat u aandeelhouder van Nordea 2, SICAV bent, delen wij u mee dat in december 2021 een nieuw
prospectus van Nordea 2, SICAV gepubliceerd wordt, dat de hieronder weergegeven belangrijke
wijzigingen bevat, die per 17 december 2021 (de "Ingangsdatum") in werking treden:

1. Belangrijkste wijzigingen
1.1 Relevant voor alle aandeelhouders
Aan het hoofdstuk "Beschrijving van de risico's" zijn voor de duidelijkheid de volgende
risicowaarschuwingen toegevoegd:
- Onder "Kredietrisico" worden ook de specifieke risico's van beleggingen in high-yield-effecten vermeld.
- Onder "Afdekkingsrisico – aandelenklassen met valuta-afdekking" worden beleggers er nu duidelijk op
gewezen dat valuta-afdekkingen niet per se gunstig uitpakken, zeker bij volatiele markten. Voornamelijk
als gevolg van renteverschillen en kosten in verband met de afdekking kan het rendement van de
aandelenklasse waarvan het valutarisico is afgedekt, verschillen van dat van gelijkwaardige
aandelenklassen in de basisvaluta.
- Onder "Liquiditeitsrisico" wordt duidelijker beschreven in welke omstandigheden het liquiditeitsrisico
kan voorkomen.
- Onder het nieuwe kopje "Juridische risico's" komt het risico aan bod dat wettelijke overeenkomsten
van Nordea 2, SICAV op het gebied van concrete derivaten, instrumenten en technieken worden
ontbonden, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement, plotselinge wederrechtelijkheid of een wijziging in
de fiscale of boekhoudkundige wetgeving.
Voor fondsen die repo-transacties aangaan, wordt er nu in de informatie over het gebruik van
effectenfinancieringstransacties in het hoofdstuk "Hoe de fondsen instrumenten en technieken
gebruiken" duidelijk op gewezen dat het verwachte en maximale deel van de totale activa dat daarvoor
kan worden aangewend in het desbetreffende onderdeel van het hoofdstuk "Beschrijving van de
fondsen" te vinden is. Wanneer gebruik daarvan is toegestaan in het beleggingsbeleid van het fonds,
maar het verwachte gebruik op de datum van het prospectus staat aangegeven als "geen", is het
maximale deel van de totale activa dat kan worden aangewend voor repo-transacties gelijk aan 100%
en zal het prospectus overeenkomstig het bovenstaande worden bijgewerkt bij de eerstvolgende
gelegenheid.
Alle fondsen mogen gebruikmaken van total return swaps ("TRS'en"), met inbegrip van contracts for
difference. Voor fondsen die op datum van het prospectus TRS'en aangaan, is het verwachte en
maximale deel van de totale activa dat daarvoor kan worden aangewend in het desbetreffende deel van
het hoofdstuk "Beschrijving van de fondsen" te vinden. Dit wordt vermeld als "niet verwacht" als deze
derivaten zijn toegestaan, maar op datum van het prospectus niet worden gebruikt. Geen van de
fondsen maakt momenteel gebruik van TRS'en of repo-transacties. Het verwachte gebruik van een
fonds is slechts een indicatie, geen reglementaire beperking, en het daadwerkelijke gebruik kan van tijd
tot tijd hoger zijn dan het verwachte gebruik. Actuele informatie over het daadwerkelijke gebruik is
kosteloos op te vragen bij de statutaire zetel van de beheermaatschappij.
Het onderdeel "Vergoedingen van aandelenklassen" is gestroomlijnd: we hebben de kostenstructuur
van aandelenklassen waarvan het valutarisico is afgedekt, nader toegelicht en we hebben uitdrukkelijk
bevestigd dat de noemer "Operationele kosten" centrale administratiekosten, bewaarkosten (de kosten
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voor de bewaarneming en gerelateerde diensten) en de inschrijvingsbelasting (taxe d'abonnement)
omvat. Transactiekosten die samenhangen met de bewaarneming en andere kosten die voortvloeien
uit transacties, zoals brokerkosten en -vergoedingen, zegelrecht of vergelijkbare heffingen vallen onder
"Uitgaven die niet in een van de bovenstaande gevallen zijn opgenomen". Het totale bedrag van de
kosten die aan elk fonds worden onttrokken is niet verhoogd.
Onder "Swing pricing" is de maximale swingfactor die mag worden toegepast opgehoogd van 1,75%
naar 2,00% van de cumulatieve intrinsieke waarde van alle aandelenklassen van een fonds,
overeenkomstig de wettelijke richtlijnen en gangbare marktpraktijken. In uitzonderlijke situaties (zoals
een hoog netto-transactievolume, forse marktvolatiliteit, een marktverstoring of een aanzienlijke
economische neergang, een terroristische aanslag of oorlog (of andere vijandelijkheden), een pandemie
of andere gezondheidscrisis of een natuurramp) kan deze limiet in het belang van de aandeelhouders
tijdelijk verhoogd worden. Mocht er besloten worden de maximale swingfactor te verhogen, worden
aandeelhouders daarvan met een kennisgeving op de hoogte gebracht. De swingfactor van een
specifiek fonds kan kosteloos opgevraagd worden bij de statutaire zetel van de beheermaatschappij.
Onder "Kennisgevingen en publicaties" wijzen we erop dat kennisgevingen, rekeningafschriften en
bevestigingen alle aandeelhouders worden toegezonden op het adres uit ons aandeelhoudersregister.
Dat kan per post, per e-mail of als link in een e-mail gebeuren, afhankelijk van waar de belegger zijn of
haar toestemming voor heeft gegeven (waar dat verplicht is).
Krachtens een bedrijfsherstructurering die op of rond 22 januari 2022 van kracht wordt, wordt de huidige
Depotbank (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) opgevolgd door J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
Deze wettelijke opvolger wordt nu ook vermeld in het hoofdstuk "De SICAV".
De lijst van de bestuursleden en de conducting officers van de Beheermaatschappij is geactualiseerd.
Het geactualiseerde Prospectus zal verdere wijzigingen in regelgeving en verduidelijkingen en kleine
wijzigingen qua opmaak of van redactionele aard bevatten.
.

1.2 Alleen relevant voor bepaalde aandeelhouders
Naamswijziging
Van
Nordea 2 - Emerging Markets
Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - European Sustainable
Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable
Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – North American
Sustainable Enhanced Equity Fund

in
Nordea 2 - Emerging Markets Responsible Enhanced Equity
Fund
Nordea 2 - European Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Responsible Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – North American Responsible Enhanced Equity
Fund

SAMENVOEGING
De volgende fondsen zullen uit het prospectus worden verwijderd:
➢ Nordea 2 – US Corporate ESG Bond Fund, opgegaan in Nordea 1- US Corporate Stars
Bond Fund
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➢

Nordea 2 – US High Yield ESG Bond Fund, opgegaan in Nordea 1 - North American High
Yield Stars Bond Fund

INFORMATIEVERSCHAFFING IN HET KADER VAN DE SFDR
De volgende fondsen, die worden aangeduid als Artikel-6-fondsen op basis van de Verordening (EU)
2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de "SFDR"), hanteren
basiswaarborgen op ESG-gebied en zullen de volgende, aan de EU-taxonomie gerelateerde
bepaling weergeven: "De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame beleggingen":
➢ Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – European Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Global Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund
➢ Nordea 2 – Japanese Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Swedish Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund
➢ Nordea 2 – Euro Corporate Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Global High Yield Enhanced Bond Fund – USD Hedged
➢ Nordea 2 – US Corporate Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Global Asset Allocation Target Date Fund 1
De volgende fondsen veranderen van een Artikel-6-fonds in een Artikel-8-fonds, beide in de zin van
de SFDR:
➢ Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund
➢ Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund
.
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Er is verduidelijkt dat de volgende fondsen niet hebben toegezegd te beleggen in
duurzame beleggingen, duurzaam te beleggen, wat betekent dat de
informatieverplichtingen krachtens Artikel 6 van de EU-Taxonomieverordening daarom niet
voor het fonds gelden.Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – North American Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund
Nordea 2 – LCR Optimised Danish Covered Bond Fund – EUR Hedged
Nordea 2 – Balanced Growth Target Date Fund
Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund

INFORMATIEVERSCHAFFING
IN HET KADER VAN DE INVSTG
Voor de volgende zogeheten aandelenfondsen is de informatieverschaffing in het kader van de
InvStG aangepast om weer te geven dat een fonds te allen tijde meer dan 50% van zijn totale
activa moet beleggen in aandelen ("Kapitalbeteiligungen") in de zin van de Duitse
Investmentsteuergesetz (InvStG) om te worden erkend als aandelenfonds ("Aktienfonds"):
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund
Nordea 2 – Japanese Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – North American Sustainable Enhanced Equity Fund
Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
Nordea 2 – Swedish Enhanced Equity Fund

WAARSCHUWING LIQUIDITEITSRISICO
Voor de volgende fondsen zal in het fondsspecifieke hoofdstuk "In overweging te nemen risico's" een
waarschuwing voor liquiditeitsrisico worden opgenomen, om aan te geven dat ze significant zijn
blootgesteld aan het liquiditeitsrisico:
➢ Nordea 2 – Emerging Markets Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Markets Sustainable Enhanced Equity Fund
➢ Nordea 2 – Global Enhanced Small Cap Fund
➢ Nordea 2 – Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund
➢ Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk
➢ Nordea 2 – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund
➢ Nordea 2 – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund
➢ Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund
➢ Nordea 2 – Global High Yield Enhanced Bond Fund – USD Hedged

BENCHMARK
Nordea 2 – Swedish Enhanced
Equity Fund

De benchmark, die voor het fonds uitsluitend ter vergelijking
van het rendement dient, is veranderd van de OMX
Stockholm BENCHMARK Index (Gross Return) naar de
OMX Stockholm BENCHMARK Cap Index (Gross Return)

BEHEERLOON
De volgende beheervergoeding van de aandelenklasse I is als volgt gewijzigd van een maximale
vergoeding in een effectieve vergoeding:
➢
➢
➢
➢
➢

Nordea 2 – European Cross Credit ESG Fund van "maximaal 0,60%" naar "0,50%".
Nordea 2 – Global Opportunity Equity Fund – NOK Hedged van "maximaal 0,85%" naar
"0,85%".
Nordea 2 – LCR Optimised Danish Covered Bond Fund – EUR Hedged van "maximaal
0,20%" naar "0,20%".
Nordea 2 – Stable Emerging Markets Aksjer Etisk van "maximaal 1,00%" naar "1,00%".
Nordea 2 – VAG Optimised Stable Return Fund van "maximaal 0,85%" naar "0,85%.

Nordea 2, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 205880, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Voor de aandelenklassen P, E, Q, C en F wordt voortaan de effectieve vergoeding vermeld in
plaats van de maximale vergoeding.

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 16 december 2021 vóór 15.30 uur (MET) zijn
ontvangen op het onderstaande adres.
De bijgewerkte versie van het prospectus, van december 2021, kan kosteloos worden verkregen op de
Statutaire zetel van de Vennootschap of bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L2220 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.
Professionele en institutionele aandeelhouders die nog vragen hebben over de bovenstaande
wijzigingen of over het nieuwe prospectus in het algemeen, kunnen contact opnemen met hun
gebruikelijke financieel adviseur of tussenpersoon, of met hun lokale klantenservice via nordea.lu of
nordeafunds@nordea.com. Particuliere beleggers die nog vragen hebben over de bovenstaande
wijzigingen of over het nieuwe prospectus in het algemeen, kunnen contact opnemen met hun
gebruikelijke financieel adviseur.
Luxemburg, 16 november 2021
De raad van bestuur van Nordea 2, SICAV.
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