Nordea 1, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
“Nordea 1, SICAV” (“Sabiedrība”) akcionāri (“Akcionāri”) ar šo tiek informēti, ka 2017. gada 23. oktobrī
stāsies spēkā jauns Sabiedrības prospekts (“Prospekts”), ja vien turpmāk netiks noteikts cits datums
prospekta precizēšanai, lai Prospektā iekļautu tostarp turpmāk tekstā norādītās izmaiņas.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Alpha 15” akcionāriem



Apakšfonds “Nordea 1 – Alpha 15” maina savu nosaukumu uz “Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund”.
Ir precīzāk formulēts apakšfonda mērķis. Ir papildināta ieguldījumu politika, lai labāk atspoguļotu
atšķirīgās ieguldījumu stratēģijas, ko izmanto apakšfonds.

Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz šādu apakšfondu akcionāriem:
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Sadaļa “Atbilstīgie aktīvi” ir papildināta ar rindkopu, ka apakšfonds var tieši ieguldīt Ķīnas parāda
vērtspapīros ar Ķīnas starpbanku obligāciju tirgus (China Interbank Bond Market (CIBM)) starpniecību.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund” akcionāriem
Tagad ieguldījumu politikas izklāstā ir norādīts, ka apakšfonda mērķis ir sasniegt pozitīvu atdevi secīgos
3 gadu periodos.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund” akcionāriem
Apakšfonds “Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund” maina savu nosaukumu uz “Nordea 1 – Balanced
Income Fund”;
Tagad ir precizēts, ka apakšfonda ieguldījumu politikā netiek izmantots negatīvs ilgums.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Multi-Asset Fund” akcionāriem



Apakšfonds “Nordea 1 – Multi-Asset Fund” maina savu nosaukumu uz “Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund”.
Ir precīzāk formulēts apakšfonda mērķis. Ir papildināta ieguldījumu politika, lai labāk atspoguļotu
atšķirīgās ieguldījumu stratēģijas, ko izmanto apakšfonds.

Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund” akcionāriem
Maksimālais ieguldījumu limits Ķīnas A-akcijās ar “Stock Connect” starpniecību ir paaugstināts no 10% līdz
25% no apakšfondu kopējiem aktīviem.
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Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz šādu apakšfondu akcionāriem:
Nordea 1 – Emerging Market Hard Currency Bond Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus
Ir samazināta šo apakšfondu pārvaldes maksa.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – European Value Fund” akcionāriem
Apakšfonda ieguldījumu apakšpārvaldnieka nosaukums Šveicē ir mainīts no "European Value Partners AG"
uz "Mensarius AG".
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz visu apakšfondu akcionāriem


2. nodaļā “Šajā Prospektā lietotie termini un definīcijas”:
o Termina “Āzija” definīcija tagad ietver Bangladešu un Pakistānu.
o Ir pievienotas terminu “ChiNext”,“CIBM” un “SME birža” definīcijas.



6. nodaļā “Akciju tirdzniecība” ir ieviesti labojumi, lai atspoguļotu to, ka turpmāk rīkojumi ir jāiesniedz
akciju šķiras, kurā akcionāri iegulda, bāzes valūtā un visi ar parakstīšanās un atpirkšanas pieteikumiem
saistītie maksājumi ir jāveic attiecīgās akciju šķiras bāzes valūtā. Konvertācija ir atļauta tikai starp akciju
šķirām ar vienādu bāzes valūtu.



8. nodaļā “Ieguldījumu ierobežojumi”:
o Apakšsadaļa “Atvērto sabiedrību daļas” ir labota, norādot, ka var tikt iekasēta pārvaldes maksa par
ieguldījumiem citu Pārvaldes sabiedrības pārvaldīto PVKIU vai KIU daļās.
o Ir pārstrādāts teksts par aizņemtā kapitāla īpatsvaru attiecībā uz apakšfondiem, kas izmanto riskam
pakļautās vērtības metodoloģiju savas globālās ekspozīcijas aprēķināšanai, lai varētu gūt labāku
priekšstatu par prospektā sniegtajiem skaitļiem.
o VI sadaļas nosaukums ir mainīts uz “Sociāli atbildīga ieguldīšana”, un tā ir pārstrādāta, lai labāk
atspoguļotu vides, sociālos un pārvaldības aspektus, kas tiek izmantoti ieguldījumu atlases procesā
un tiek piemēroti visiem apakšfondiem.

9. nodaļā “Īpašie riska apsvērumi” ir ieviesta jauna sadaļa “Risks, ieguldot ar CIBM starpniecību”.


25. nodaļā “Pārstāvji & Maksājošie aģenti ārpus Luksemburgas”:
o ir atjaunināta Itālijas maksājošā aģenta “BNP Paribas Securities Services” adrese;
o pārstāvis un maksājošais aģents Šveicē ir mainīts no “Nordea Bank S.A.” Šveices filiāles uz “BNP
Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich”;
o ir atjaunināts Polijas pārstāvošā aģenta nosaukums.

Akcionāri, kuri nepiekrīt iepriekš norādītajām izmaiņām, var atpirkt savas akcijas bez maksas, izņemot
jebkuras vietējās transakcijas maksas, kuras varētu iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kuras
nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības. Šādi norādījumi “Nordea Investment Lunds S.A.”
(kā administratīvajam aģentam) ir jāsaņem rakstveidā uz tālāk minēto adresi ne vēlāk kā 2017. gada
20. oktobra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika.
Prospekta atjaunināto 2017. gada oktobra 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.
Šajā paziņojumā trekndrukā izceltie termini atbilst Prospektā norādītajai definīcijai, ja vien pēc konteksta nav
jāpiemēro cita nozīme.
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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. septembris
"Nordea 1, SICAV" Direktoru padome

3 lpp. no 3
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

