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PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
“Nordea 1, SICAV” (“Sabiedrība”) akcionāri (“Akcionāri”) ar šo tiek informēti, ka 2018. gada 1. janvārī tiks
izdots jauns Sabiedrības prospekts (“Prospekts”), lai iekļautu tostarp turpmāk tekstā norādītās izmaiņas.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Stable Return Fund” akcionāriem
Lai Vācijas akcionāri, kuri ir nodokļu maksātāji, no 2018. gada 1. janvāra varētu gūt labumu no
Vācijas Likuma par ieguldījumu aplikšanu ar nodokli (“Investmentsteuergesetz”) jaunajiem
nosacījumiem, ir precizēts, ka vismaz viena ceturtdaļa no Apakšfonda kopējiem aktīviem tiek
ieguldīta biržā kotētās vai regulētā tirgū tirgotās akcijās.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz visu apakšfondu akcionāriem
5. nodaļā “Akciju kapitāls” ir veikti grozījumi, lai atspoguļotu to, ka C-šķiras akcijas ir pieejamas gan
privātiem, gan institucionāliem ieguldītājiem. Privāti ieguldītāji var iegādāties šīs akcijas tikai no
izplatīšanas partneriem, kuri veic portfeļa pārvaldību un/vai sniedz neatkarīgas konsultācijas par
ieguldījumiem. Tās ir arī atbilstīgas un pieejamas ar izplatīšanas partneru starpniecību valstīs, kur ar
likumu aizliegts saņemt un paturēt finanšu stimulus, kā arī izplatīšanas partneri nedrīkst sniegt
konsultācijas, kas nav neatkarīgas, un nedrīkst saņemt un paturēt jebkādas komisijas maksas
atbilstoši ar klientiem individuāli saskaņotai apmaksas kārtībai (izplatīšanas partneriem Eiropas
Savienībā šādu pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka MiFID 2 direktīva). Turklāt Pārvaldes
Sabiedrība neatbrīvo ne no viena komisijai līdzīga maksājuma par šīm Akcijām pat tad, ja finanšu
starpniekiem vai izplatīšanas partneriem ar likumu nav aizliegts saņemt šādus maksājumus.
Pārvaldes Sabiedrība jebkurā laikā var nolemt pieņemt parakstīšanās, konvertācijas un atpirkšanas
pieprasījumus no finanšu starpniekiem vai izplatīšanas partneriem, vai līdzīgiem sadarbības
partneriem, kuri saskaņā ar tiesību aktiem nav tiesīgi vai nevēlas saņemt komisijas maksām līdzīgus
maksājumus, vai tamlīdzīgi.
No teksta ir izņemta minimālā ieguldījumu summa.
Arī D-šķiras akciju apraksts ir grozīts, precizējot, ka šīs akciju šķiras ir pieejamas institucionāliem
ieguldītājiem pēc Pārvaldes sabiedrības ieskatiem, un pirms sākotnējā parakstīšanās pieprasījuma
iesniegšanas šādā akciju šķirā akcionāram ir jānoslēdz rakstiska vienošanās ar Pārvaldes
sabiedrību. Turklāt Pārvaldes Sabiedrība neatbrīvo ne no viena komisijai līdzīga maksājuma par šīm
Akcijām pat tad, ja finanšu starpniekiem vai izplatīšanas partneriem ar likumu nav aizliegts saņemt
šādus maksājumus.
Prospekta atjaunināto 2018. gada janvāra redakciju bez maksas var saņemt Sabiedrības vai “Nordea
Investment Funds S.A.” reģistrētajā birojā ar adresi 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburga,
Luksemburgas Lielhercogiste, un vietnes www.nordea.lu Lejupielāžu centrā sadaļā “KIID/Prospekts”, tiklīdz
Luksemburgas Regulējošā iestāde (“CSSF”) ir laidusi klajā oficiālo Prospektu, kas apstiprināts ar zīmogu,
vai, ja pieejams, “Nordea” vietējā tīmekļa vietnē.
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Šajā paziņojumā trekndrukā izceltie termini atbilst Prospektā norādītajai definīcijai, ja vien pēc konteksta nav
jāpiemēro cita nozīme.
Akcionāri, kuriem ir jautājumi par iepriekš minētajām izmaiņām, tiek aicināti vērsties pie sava finanšu
konsultanta vai "Nordea Investment Funds S.A." Klientu apkalpošanas dienesta pa tālruni +352 43 39 50-1.
Luksemburga, 2017. gada 15. decembris
"Nordea 1, SICAV" Direktoru padome
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