BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Omdat u aandeelhouder van Nordea 1, SICAV bent, delen wij u mede dat in augustus 2022 een nieuw
prospectus van Nordea 1, SICAV gepubliceerd wordt, dat de hieronder weergegeven belangrijke
wijzigingen bevat, die per 1 augustus 2022 (de "Ingangsdatum") in werking treden:

1. Belangrijkste wijzigingen
1.1 Relevant voor alle aandeelhouders
Overeenkomstig de vereisten uit het eindverslag over de ontwerpen van technische reguleringsnormen (de
"Niveau 2"-maatregelen) aangaande de inhoud, methodiek en presentatie van de informatieverschaffing
die verplicht is uit hoofde van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiëledienstensector (de "SFDR"), is de informatieverschaffing als volgt gewijzigd:
i.

ii.

iii.

De paragraaf "SFDR-gerelateerde informatie" is uit de fondsbeschrijvingen geschrapt en de milieuen maatschappelijke kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling van de fondsen worden
voortaan genoemd in de precontractuele modelinformatie voor financiële producten ("Bijlagen"),
zoals voorgeschreven in de Niveau 2-maatregelen. De Bijlagen worden onder de noemer "Bijlage
1" bij het Prospectus gevoegd.
Aangezien Artikel-8- en Artikel-9-fondsen geen concrete index hebben aangewezen als
referentiebenchmark waarmee getoetst zou kunnen worden of de fondsen daadwerkelijk voldoen
aan de gepromote milieu- en/of maatschappelijke kenmerken of duurzame beleggingsdoelstelling,
hebben we in de paragraaf "Benchmark" van de fondsbeschrijvingen verduidelijkt dat de benchmark
niet dezelfde milieu- en maatschappelijke kenmerken of dezelfde duurzame beleggingsdoelstelling
als het betreffende fonds hanteert. Nadere informatie over de manier waarop Artikel-9-fondsen hun
duurzame beleggingsdoelstelling nastreven, vindt u in de Bijlage.
Informatie over duurzaamheidsrisico's en over hoe we deze risico's in onze besluitvorming
meenemen, vindt u in het algemene hoofdstuk "Risicobeschrijvingen" (waaronder specifieke
duurzaamheidsrisico's voor China, opkomende markten en frontiermarkten) en in het hoofdstuk
"Beleid inzake verantwoord beleggen" van het Prospectus, en in de betreffende
fondsbeschrijvingen.

De informatieverschaffing over het gebruik van effectenfinancieringstransacties door het fonds in de zin van
Verordening (EU) 2015/2365 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van
hergebruik is als volgt gewijzigd:
i.

ii.

In het hoofdstuk "Hoe de fondsen instrumenten en technieken gebruiken" van het Prospectus is
toegelicht welke soorten effectenfinancieringstransacties het fonds kan gebruiken, welke risico's
deze met zich meebrengen en op wat voor manier de beheermaatschappij de risico's van
zekerheden beheert om het tegenpartijrisico dat gepaard gaat met dergelijke instrumenten en
technieken te beperken.
Het maximaal toegestane gebruik van repo-overeenkomsten en omgekeerde repoovereenkomsten, variërend van 0% tot 100% van de totale activa, is geschrapt uit het algemene
hoofdstuk "Hoe de fondsen instrumenten en technieken gebruiken" van het Prospectus, aangezien
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het verwachte gebruik en het maximale gebruik, wanneer dat relevant is, al worden vermeld in de
betreffende fondsbeschrijving.

Voor de fondsen die kunnen beleggen in of mogelijk zijn blootgesteld aan door hypotheken gedekte effecten
(MBS) of door activa gedekte effecten (ABS), is de informatie in de paragrafen "Beleggingsbeleid" en
"Risico-overwegingen" van de fondsbeschrijving geactualiseerd.
Er is verduidelijkt dat de aandelenklasse "V" – afgedekt naar Braziliaanse real – beschikbaar is voor
institutionele beleggers (waaronder ICB's) die in Brazilië zijn gevestigd, en dat alleen handelsverzoeken
voor deze aandelenklasse die op een waarderingsdag vóór 10.30 uur (MET) door de transferagent zijn
ontvangen, nog op diezelfde dag worden verwerkt. Alle transactieverzoeken voor V-aandelenklassen die
op of na 10.30 uur (MET) worden ontvangen, worden op de volgende toepasselijke waarderingsdag
verwerkt.
Onder de paragraaf "Afdekkingsrisico – besmetting" in het hoofdstuk "Risicobeschrijvingen" van het
Prospectus is nu expliciet vermeld dat een actuele lijst van fondsen met aandelenklassen waarvoor het
besmettingsrisico relevant is, kosteloos op te vragen is bij de statutaire zetel van de beheermaatschappij.
Informatie over en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen aan andere beleggers, vindt u in het
hoofdstuk "Inschrijving, omwisseling, terugkoop en overdracht van aandelen" van het Prospectus.
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/1156 en Richtlijn (EU) 2019/1160 met
betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en de
omzetting hiervan in de Belgische wetgeving, heeft BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels
Branch, besloten met ingang van 31 maart 2022 niet meer op te treden als fondsvertegenwoordiger en
betaalagent en de entiteit is dan ook verwijderd van de lijst met "Plaatselijke vertegenwoordigers en
betaalkantoren".
In een interne fusie die gepland staat voor 1 oktober 2022 zal BNP Paribas Securities Services SCA opgaan
in de moedermaatschappij, BNP Paribas SA. Als gevolg van deze fusie wordt de naam van de Zwitserse
vertegenwoordiger en betaalagent gewijzigd van BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de
Zurich, in BNP Paribas, Paris, Zurich Branch.
De lijst met plaatselijke vertegenwoordigers en betaalkantoren en de contactgegevens zijn bijgewerkt. De
lijst met subbeleggingsbeheerders is bijgewerkt.
Daarnaast zal het geactualiseerde Prospectus definities, verduidelijkingen en kleine wijzigingen qua
opmaak of van redactionele aard bevatten.
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1.2 Alleen relevant voor bepaalde aandeelhouders
Wijzigingen van bestaande fondsen
Aandelenfondsen
Nordea 1 – Global Climate and
Social Impact Fund

De beheervergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van
het Prospectus als volgt verhoogd:

Nordea 1 – Global Climate
Engagement Fund

Aandelenklasse

Nordea 1 – Global Social
Empowerment Fund

E

1,500%

1,750%

P

1,500%

1,750%

Nordea 1 – Global Gender Diversity
Fund

Q (max.)

1,500%

1,750%

Nordea 1 – European Small and Mid
Cap Equity Fund*

Van

Naar

De naam van het fonds wordt gewijzigd in Nordea 1 European Small and Mid Cap Stars Equity Fund, aangezien
het wordt omgevormd in het kader van de "Stars"beleggingsstrategie van Nordea. Deze strategie houdt onder
meer in dat het bedrijfseigen ESG-model van NAM wordt
ingezet om beleggingen te selecteren waarin de ESGkenmerken van het fonds tot uiting komen.
De beheervergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van
het Prospectus als volgt gewijzigd:
Aandelenklasse

Van

I

0,850%

0,750%

C

0,950%

0,850%

E

1,300%

1,500%

F (max.)

0,950%

0,850%

N

0,850%

0,750%

P

1,300%

1,500%

Q (max.)

1,300%

1,500%
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Naar

Obligatiefondsen
Nordea 1 – Emerging Market Bond
Fund

De beheervergoedingen zijn met ingang van 17 december 2021
als volgt verlaagd:
Aandelenklasse

Nordea 1 – Emerging Market Bond
Opportunities Fund*

Van

C

0,750%

0,650%

F

0,650%

0,500%

I

0,650%

0,500%

Naar

De beheervergoedingen zijn met ingang van 17 december 2021
als volgt verlaagd:
Aandelenklasse

Van

C

0,900%

0,800%

F

0,800%

0,700%

I

0,800%

0,700%

Naar

Nordea 1 - Emerging Markets Debt
Total Return Fund*

De verwachte hefboomratio van het fonds is verlaagd van 600%
naar 300%.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond
Fund

De verwachte hefboomratio van het fonds is verlaagd van 200%
naar 70%.
In de jaarlijkse herziening is de aanbevolen beleggingshorizon
verlaagd van vijf naar drie jaar.

Nordea 1 - Emerging Stars Local
Bond Fund*

De verwachte hefboomratio van het fonds is verlaagd van 200%
naar 100%.

Nordea 1 - European Covered Bond
Opportunities Fund

De verwachte hefboomratio van het fonds is verhoogd van 250%
naar 450%.
Het gebruik van repo-overeenkomsten en omgekeerde repoovereenkomsten door het fonds, uitgedrukt als percentage van
de totale activa, is gewijzigd in 90% (verwacht) en 100%
(maximum).
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Nordea 1 - European Financial Debt
Fund*

De verwachte hefboomratio van het fonds is verlaagd van 250%
naar 120%.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund*

De verwachte hefboomratio van het fonds is verlaagd van 200%
naar 80%.
Gezien de flexibele beleggingsstrategie die het fonds hanteert
voor de kredietkwaliteit van onderliggende posities, wordt er in
het beleggingsbeleid van het fonds niet meer alleen vermeld dat
het fonds in effecten van ongeacht welke kredietkwaliteit van
beleggen, maar ook dat "het fonds geen maximum hanteert voor
het kredietrisico en volledig belegd kan zijn in high-yieldeffecten".
Het gebruik van total return swaps door het fonds, uitgedrukt als
percentage van de totale activa, is voortaan vastgesteld op 020% (verwacht) en 40% (maximum).

Nordea 1 – European Inflation
Linked Bond Fund*
Nordea 1 – Long Duration US Bond
Fund*

De naam van de benchmark is gewijzigd van Bloomberg
Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index naar
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index.
In de jaarlijkse herziening is de aanbevolen beleggingshorizon
verhoogd van drie naar vijf jaar.
De naam van de benchmark is gewijzigd van Bloomberg
Barclays Series-E US Govt 10+ Yr Bond Index naar Bloomberg
Series-E US Govt 10+ Yr Bond Index.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

De naam van de benchmark is gewijzigd van Bloomberg
Barclays Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index naar
Bloomberg Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index.

Nordea 1 – US Corporate Bond
Fund

De naam van de benchmark is gewijzigd van Bloomberg
Barclays US Credit Index naar Bloomberg US Credit Index.

Nordea 1 – US Corporate Stars
Bond Fund*
Absoluutrendementfondsen
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Het gebruik van total return swaps door het fonds, uitgedrukt als
percentage van de totale activa, is voortaan vastgesteld op 020% (verwacht) en 100% (maximum).
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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Het gebruik van total return swaps door het fonds, uitgedrukt als
percentage van de totale activa, is voortaan vastgesteld op 50%
(verwacht) en 250% (maximum).

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Het gebruik van total return swaps door het fonds, uitgedrukt als
percentage van de totale activa, is voortaan vastgesteld op
125% (verwacht) en 400% (maximum).

Nordea 1 – Global Equity Market
Neutral Fund*

Het fonds verandert van een Artikel-6-fonds in een Artikel-8fonds, beide in de zin van de SFDR. De beleggingsstrategie blijft
ongewijzigd, maar het fonds houdt zich aan het Beleid van NAM
inzake fossiele brandstoffen overeenkomstig het akkoord van
Parijs en de tabaksscreenings.

Gemengde fondsen
Nordea 1 – GBP Diversified Return
Fund*
Nordea 1 – Stable Return Fund

Het gebruik van total return swaps door het fonds, uitgedrukt als
percentage van de totale activa, is voortaan vastgesteld op 010% (verwacht) en 20% (maximum).
Het gebruik van total return swaps door het fonds, uitgedrukt als
percentage van de totale activa, is voortaan vastgesteld op 010% (verwacht) en 20% (maximum).

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 1,
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 30 juli 2022 vóór 15.30 uur (MET) zijn ontvangen op het
onderstaande adres.
De bijgewerkte versie van het Prospectus, van augustus 2022, 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 over de bovenstaande wijzigingen hebben,
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 over de
bovenstaande wijzigingen hebben, kunnen contact opnemen met hun gebruikelijke financieel adviseur.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de financiële verslagen en de statuten
zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij de beheermaatschappij Nordea
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Investment Funds S.A. (562, rue de Neudorf, L-2017 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg) of op de
website: www.nordea.lu.
De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op www.fundinfo.com.
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.
De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.
Luxemburg, 29 juni 2022
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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