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PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND

Luksemburga, 2017. gada 30. novembris
Godātais akcionār!
2016. gada 6. septembrī Jūs tikāt informēts par Sabiedrības Direktoru padomes (“Direktoru padome”)
lēmumu (i) no 2016. gada 7. septembra uz nenoteiktu laiku slēgt “NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND”
(“SRF”) jauniem ieguldītājiem (“daļēja slēgšana”) un (ii) ierobežot dienas parakstīšanās un konvertācijas
maksas robežvērtību SRF fondā viena miljona eiro (EUR 1 000 000) vai līdzvērtīgas summas apmērā
vienam ieguldītājam (“1 milj. dienas robežvērtība”).
1 milj. dienas robežvērtības mērķis bija aizsargāt esošo akcionāru intereses ierobežotas kapacitātes
apstākļos SRF daļējas slēgšanas periodā, lai nepieļautu vienreizējus, apjomīgus parakstīšanās maksājumus
SRF fondā un tādējādi izvairītos no SRF pilnīgas slēgšanas.
Pēc situācijas izvērtēšanas Direktoru padome atzina, ka atpirkšanas maksas līmenis apvienojumā ar 1 milj.
dienas robežvērtību ir palīdzējis sasniegt tādu pārvaldīto aktīvu līmeni, kas ļauj atcelt 1 milj. dienas
robežvērtību.
Tādējādi Direktoru padome, konstatējot, ka vairs nav nepieciešams izmantot 1 milj. dienas robežvērtību, lai
aizsargātu akcionāru intereses, nolēma atcelt šo robežvērtīvu no 2017. gada 1. decembra.
Tomēr šis lēmums neietekmē daļēju slēgšanu jauniem ieguldītājiem, kas tiek saglabāta, kas nozīmē, ka
“SRF” joprojām nav pieejams jauniem ieguldītājiem.
Situācija tiks regulāri izvērtēta, un Direktoru padome saglabā tiesības atjaunot 1 milj. dienas robežvērtību vai
jebkuru citu robežvērtību, ko tā var noteikt pēc saviem ieskatiem, ja fonda izaugsme nākotnē ir pārmērīga.
Saistībā ar to vai ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informāciju par iepriekš minētajām izmaiņām,
lūdzam iepazīties ar Sabiedrības prospekta 6. nodaļas “Akciju tirdzniecība” apakšnodaļu “Parakstīšanās un
konvertācijas ierobežojumi” vai sadaļu “Paziņojumi presei” vietnē www.nordea.lu, vai vietējo “Nordea”
tīmekļa vietņu saturu, ja tādas ir pieejamas. Jūs varat sazināties arī ar savu finanšu konsultantu vai “Nordea
Investment Funds S.A.” Klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +352 43 39 50-1.
Ar cieņu,
Direktoru Padome

1 lpp. no 2
Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg

Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220-Luxembourg

Pielikums
1. pielikums: Paziņojums SRF akcionāriem, 2016. gada 6. septembris;

2 lpp. no 2
Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg

Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220-Luxembourg

