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 25. aprīlī stāsies spēkā jauns Sabiedrības
prospekts (“Prospekts”), ja vien turpmāk netiks noteikts cits datums prospekta precizēšanai, lai Prospektā iekļautu tostarp turpmāk
tekstā norādītās izmaiņas.


Visi Apakšfondi
o Sadaļas “Ieguldījumu mērķis” (vai atsevišķos gadījumos “Fonda ieguldījumu mērķis”) virsraksts ir mainīts uz “Mērķis un
ieguldījumu politika”.
o Sadaļas “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika” virsraksts ir mainīts uz “Atbilstīgie aktīvi”.



African Equity Fund
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” ir svītrots teikums “koncentrēs savus ieguldījumus ierobežotākā uzņēmumu skaitā, tādēļ attiecīgais
portfelis būs mazāk diversificēts”.



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, European Focus Equity Fund,
European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, Global Idea Equity Fund, Global Opportunity Fund,
Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund,
Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American
All Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund
Ieguldījumu mērķis ir precizēts, pārstrādājot tā tekstu šādi: “Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem kapitāla vērtības
pieaugumu ilgtermiņā.”



African Equity Fund, Chinese Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging
Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap
Equity Fund, European Value Fund, Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend
Fund, Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Global Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap
Fund, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Nordic
Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American All
Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging
Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged
Sadaļā “Atbilstīgie aktīvi” frāze “kapitāla vērtspapīri un ar akcijām saistīti vērtspapīri” bija lieka un tādēļ tika aizstāta ar frāzi “ar
akcijām saistīti vērtspapīri”.



Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, European Focus Equity Fund
Tika precizēta ieguldījumu politika, iekļaujot “International Focus Equities” koncepcijas skaidrojumu tieši apakšfondu
specifikācijās, lai ieguldītājiem nebūtu jāmeklē tās definīcija citviet tekstā: “Apakšfonds iegulda uzņēmumos, kas ir novērtēti pārāk
zemu attiecībā uz to spēju radīt ilgtermiņa naudas plūsmu.”



Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Global Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Latin
American Equity Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund
Ieguldījumu mērķis ir precizēts, svītrojot šo teikumu: “Ilgtermiņā Apakšfonda mērķis ir nodrošināt atdevi, kas augstāka par etalona
indeksa atdevi.”



European Value Fund, North American Value Fund
Tika precizēta ieguldījumu politika, iekļaujot Vērtības ieguldījumu koncepcijas skaidrojumu tieši apakšfondu specifikācijās, lai
ieguldītājiem nebūtu jāmeklē tās definīcija citviet tekstā: “Ieguldījumu pārvaldnieks iegulda vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi,
kuri ir novērtēti ievērojami zemāk nekā to paredzamā pelnītspēja.”



Global Real Estate Fund
Sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” pirmā rindkopa ir pārstrādāta, svītrojot “publiski tirgoti pašu kapitāla vērtspapīri, ko emitējuši uzņēmumi,
kuri darbojas nekustamā īpašuma nozarē” un aizstājot to ar “Nekustamā īpašuma kapitāla vērtspapīri. Šie vērtspapīri parasti
ietver:- kapitālu, kas pieder uzņēmumiem, kuri aktīvi nodarbojas ar ieņēmumus nesoša īpašuma attīstīšanu un/vai turēšanu
īpašumā, kā arī - kolektīvo ieguldījumu instrumentu daļas (vai akcijas), kuras ietekmē tādas īpašuma formas, kā biržā kotēti
īpašuma daļu trasti un īpašuma ieguldījumu trasti (REIT).”



Latin American Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund
Frāze “lietojot riska izkliedes principu un nākotnes potenciālo izaugsmi” ir svītrota no ieguldījumu mērķa teksta kā nevajadzīgs
apakšfonda iezīmju apraksts.
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Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund
Ieguldījumu politika ir precizēta, pievienojot šo teikumu: “Ieguldījumu pārvaldnieks nosaka sabiedrības patieso vērtību atkarībā no
tās ilgtspējīgās skaidras naudas aprites ilgtermiņā. Pievilcīgas ieguldījumu iespējas, kas rodas, mainoties vērtspapīru patiesajai
vērtībai, tiek izmantotas, ilgtermiņa ieguldījumu periodā ieguldot sabiedrībās, kuru vērtība ir zemāka vai vienāda ar to patieso
vērtību. Turklāt disciplinētam ieguldījumu procesam ir raksturīga rūpīga, neatkarīga izpēte, augsts aktīvās akcijas īpatsvars un
zems portfeļa apgrozījums.”



Nordic Ideas Equity Fund
No sadaļas “Mērķis un ieguldījumu politika” ir svītroti teikumi “Apakšfonds īsteno augstas pārliecības ieguldījumu politiku
specializēta akciju portfeļa formā. Lēmumi par ieguldījumiem balstās uz rūpīgu akciju atlases procesu.”



Nordic Stars Equity Fund
Teikums “Attiecībā uz šīm trim ceturtdaļām no saviem kopējiem aktīviem Apakšfonds pievērsīs īpašu uzmanību uzņēmumu spējai
izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus un tos aktīvi izmantot ieguldīšanas procesā.” i) ir
pārcelts no sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” uz sadaļu “Mērķis un ieguldījumu politika” un ii) ir mainīts šādi: “Ievērojot turpmāk tekstā
sniegtos ieguldījumu ierobežojumus, Apakšfonds pievērsīs īpašu uzmanību uzņēmumu spējai izpildīt starptautiskos vides, sociālās
un korporatīvās pārvaldības standartus”.



Danish Bond Fund, Norwegian Bond Fund, Swedish Bond Fund
Tika precizēts ieguldījumu mērķis, aizstājot (piemērā ir izmantots apakšfonds “Danish Bond Fund”, tas pats attiecas uz citiem
apakšfondiem) “nodrošināt stabilu, augstu ienesīgumu, pārsniedzot vidējo procentu likmi Dānijā” ar “nodrošināt atdevi, kas
pārsniedz vidējo atdevi Dānijas obligāciju tirgū”.



Danish Kroner Reserve, Norwegian Kroner Reserve, Swedish Kroner Reserve
Rindkopa “Šis Apakšfonds var ieguldīt līdz vienai trešdaļai no tā kopējiem aktīviem parāda vērtspapīros, kas denominēti valūtās,
kura nav Apakšfonda pamatvalūta” ir svītrota no sadaļas “Atbilstīgie ieguldījumi”.



Danish Mortgage Bond Fund, European Cross Credit Fund
Šie apakšfondi nesalīdzina savas darbības rezultātus ne ar vienu etalona indeksu, tādēļ tika precizēts ieguldījumu mērķis,
norādot, ka to mērķis ir “nodrošināt atdevi no ieguldījumiem, ko galvenokārt veido procentu ienākumi un kapitāla vērtības
pieaugums ilgtermiņā”.



Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus
Tika precizēts ieguldījumu mērķis, aizstājot “sasniegt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot parāda vērtspapīros, kurus
galvenokārt emitējušas valdības jaunattīstības tirgos” ar “saglabāt akcionāru kapitālu un nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo
atdevi jaunattīstības valstu obligāciju tirgū”.



Emerging Market Local Debt Fund Plus
Ieguldījumu mērķis ir precizēts, svītrojot šo teikumu: “Šis apakšfonds izmanto savu etalona indeksu kā ienesīguma standartu
ieguldījumu mērķiem un aktīvi cenšas sasniegt ilgtermiņa darbības rādītājus, kas pārsniedz šo etalona indeksu.”



European Financial Debt Fund
Sadaļā “Atbilstīgie aktīvi” termins “obligācija” ir aizstāts ar plašāku un definētu terminu “parāda vērtspapīri” (kura definīcija ir:
“Obligācijas, biržā tirgotās garantijas (warrants) uz obligācijām, sertifikāti (notes), ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tai skaitā ar
hipotēkām nodrošināti vērtspapīri un pastarpinātas naudas plūsmas vērtspapīri (pass-through securities), depozītu sertifikāti,
pajas un nosacījuma konvertējamās obligācijas. Šādi parāda vērtspapīri var parādīties kā fiksētas likmes, peldošas likmes,
procentu vērtspapīri, nulles kupona, ar inflāciju saistītas, beztermiņa un/vai divvalūtu obligācijas. Parāda vērtspapīrus var emitēt
publiskas institūcijas, pārnacionālas iestādes, uzņēmumi un/vai kredītiestādes.
Ieguldījumiem parāda vērtspapīros ir jāatbilst šā Prospekta 8. nodaļas "Ieguldījumu ierobežojumi" sadaļai I E. (7).”).



European High Yield Bond Fund
Tika precizēta ieguldījumu politika, pievienojot “Apakšfonds vēlas sasniegt savus mērķus, ieguldot tieši vērtspapīros vai netieši ar
atvasināto finanšu instrumentu starpniecību”.



Global Bond Fund
Ieguldījumu mērķis ir precizēts,
o aizstājot “nodrošināt stabilu, augstu ienesīgumu, pārsniedzot procentu likmju līmeni, ko reprezentē Apakšfonda etalona
indekss” ar “nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi globālajā obligāciju tirgū” un
o svītrojot teikumu “Turklāt šis apakšfonds izmanto etalona indeksu darbības rādītāju salīdzināšanai”.



Global High Yield Bond Fund, International High Yield Bond Fund – USD Hedged, Low Duration US High Yield Bond
Fund, North American High Yield Bond Fund, US Corporate Bond Fund, US High Yield Bond Fund
Sadaļā “Atbilstīgie aktīvi” termins “uzņēmumi” ir aizstāts ar plašāku un definētu terminu “privātie aizņēmēji” (kas atbilstoši
definīcijai “ietver, cita starpā, korporācijas, pašvaldības un hipotekāras iestādes”).
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Low Duration US High Yield Bond Fund
Tika precizēts ieguldījumu mērķis, aizstājot “nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot galvenokārt augsta ienesīguma
parāda instrumentos” ar “nodrošināt atdevi no ieguldījumiem, ko galvenokārt veido procentu ienākumi un kapitāla vērtības
pieaugums ilgtermiņā”.



North American High Yield Bond Fund
Tika precizēts ieguldījumu mērķis, aizstājot “nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi Ziemeļamerikas augsta ienesīguma
obligāciju tirgū” ar “nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi ASV augsta ienesīguma obligāciju tirgū”.



Renminbi High Yield Bond Fund
Tika precizēts ieguldījumu mērķis, aizstājot “nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot galvenokārt augsta ienesīguma
parāda vērtspapīros” ar “nodrošināt atdevi no ieguldījumiem, ko galvenokārt veido procentu ienākumi un kapitāla vērtības
pieaugums ilgtermiņā”.



Unconstrained Bond Fund – USD Hedged
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” ir izņemta atsauce uz “jaunattīstības tirgiem”.



GBP Diversified Return Fund, Stable Return Fund
Sadaļā “Atbilstīgie aktīvi” ir iekļauts šāds paskaidrojums par aktīvu sadales norisi: “Aktīvu sadales process periodiski mainīsies
atbilstoši tirgus tendencēm.”



Alpha 15, Multi-Asset Fund
Sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” pirmā rindkopa ir izkārtota šādi: “Neierobežojot Apakšfonda iespējas ieguldīt jebkuros citos piemērotos
instrumentos, visizplatītākie instrumenti, kas tiks izmantoti iepriekš norādīto stratēģiju īstenošanai, būs:
- pārvedami vērtspapīri (galvenokārt ar akcijām saistīti vērtspapīri un parāda vērtspapīri),
- naudas tirgus instrumenti, ieskaitot komerciālās parādzīmes un noguldījumu sertifikātus,
- atvasinātie instrumenti, piemēram, starpības līgumi, kredītsaisītību neizpildes mijmaiņas līgumi, standartizēti indeksu nākotnes
līgumi un atsevišķas akcijas un nestandartizēti ārvalstu valūtas nākotnes līgumi (tostarp nenododami, nestandartizēti nākotnes
līgumi,
- PVKIU un/vai atvērta tipa KIU, tostarp atvērta tipa ETF fondi.”



African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Danish Kroner Reserve, Emerging Consumer Fund,
Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European
Financial Debt Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund,
GBP Diversified Return Fund, Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Long Short
Equity Fund – USD Hedged, Global Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable
Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Heracles Long/Short MI Fund, Indian Equity Fund, Latin
American Equity Fund, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars
Equity Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian
Equity Fund, Norwegian Kroner Reserve, Stable Emerging Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro
Hedged, Stable Return Fund, Swedish Kroner Reserve, US Bond Opportunities Fund, US Total Return Bond Fund
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) ir svītrota šāda informācija: “Šis Apakšfonds var
papildus turēt likvīdus aktīvus visās valūtās, kurās tiek veikti ieguldījumi, kā arī tā attiecīgās(-o) Akciju šķiras(-u) valūtā.”



Danish Bond Fund, Danish Mortgage Bond Fund, Emerging Market Bond Opportunities Fund, Emerging Market Bond
Fund, Emerging Market Hard currency Bond Fund, Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund
Plus, European Corporate Bond Fund, European Covered Bond Fund, European Cross Credit Fund, European
Diversified Corporate Bond Fund, European High Yield Bond Fund, European High Yield Bond Fund II, Global Bond
Fund, Global High Yield Bond Fund, Flexible Fixed Income Plus Fund, International High Yield Bond Fund – USD
Hedged, Low Duration US High Yield Bond Fund, North American High Yield Bond Fund, Norwegian Bond Fund,
Renminbi High Yield Bond Fund, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged, US Corporate Bond
Fund, US High Yield Bond Fund
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) ir svītrota šāda informācija: “Šis Apakšfonds var
papildus turēt likvīdus aktīvus visās valūtās, kurās tiek veikti ieguldījumi, kā arī tā attiecīgās(-o) Akciju šķiras(-u) valūtā.”



Emerging Market Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) ir svītrota šāda informācija: “Šis Apakšfonds var
papildus turēt likvīdus aktīvus visās valūtās, kurās tiek veikti ieguldījumi, kā arī tā attiecīgās(-o) akciju Šķiras(-u) un/vai
Apakššķiras(-u) valūtā.”



Global Dividend Fund
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) ir svītrota šāda informācija: “Papildus šis
apakšfonds var turēt likvīdus aktīvus visās valūtās, kurās tiek veikti ieguldījumi, kā arī tā attiecīgās(-o) akciju šķiras(-u) valūtā, un
līdztekus pamatvalūtai tas var būt pakļauts citu valūtu riskam.”



Global Stars Equity Fund
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) ir svītrota šāda informācija: “Šis Apakšfonds var
papildus turēt likvīdus aktīvus visās valūtās, kurās tiek veikti ieguldījumi, kā arī tā attiecīgās(-o) akciju Šķiras(-u) un/vai
Apakššķiras(-u) valūtā.”
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Asian Focus Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity
Fund
Maksimālais ieguldījumu limits Ķīnas A-akcijās ar “Stock Connect” starpniecību ir paaugstināts no 10% uz 25% no apakšfonda
kopējiem aktīviem.



Asian Focus Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund
Šiem apakšfondiem atbilstīgo aktīvu klāsts ir paplašināts: termina “Āzija” jaunā definīcija tagad ietver arī “Šrilanku”.



Chinese Equity Fund
Maksimālais ieguldījumu limits Ķīnas A-akcijās ar “Stock Connect” starpniecību ir paaugstināts no 10% uz 50% no apakšfonda
kopējiem aktīviem.



Emerging Market Bond Opportunities Fund
Sadaļā “Atvasinātie instrumenti” ir sniegta papildu informācija par ierobežota riska akciju šķirām.



Flexible Fixed Income Plus Fund
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) ir svītrota šāda konvertējamo obligāciju
specifikācija: “(kas ierobežoti var ietvert obligācijas, kuras ir konvertētas pašu kapitālā)”.



Global Climate and Environment Fund
No sadaļas “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) ir svītrota šāda informācija: “Ievērojot iepriekš
minētos ierobežojumus un Sabiedrības vispārējos ieguldījumu ierobežojumus, šis Apakšfonds ieguldīs uzņēmumos, kuriem tiek
paredzēta tieša vai netieša labuma gūšana no notikumiem, kas saistīti ar vides izaicinājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām”.
Informācija par uzņēmumiem, kuros tiks ieguldīts, tagad ir norādīta šādi: “[ar akcijām saistīti vērtspapīri], ko emitējuši uzņēmumi,
kuru darbība ir saistīta ar alternatīvo enerģijas avotu efektivitāti un vides aizsardzību”.



Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Heracles Long/Short MI Fund
Maksas par fonda sniegumu aprēķināšanas metodoloģijā ir ieviestas šādas izmaiņas: “Maksa par fonda sniegumu tiks aprēķināta
tikai sniegumam, kas pārsniedz visu laiku augstāko gada beigu neto aktīvu vērtību uz vienu akciju (“Augstāko atzīmi”)”. Jauno
aprēķinu metodoloģiju piemēro no 2016. gada 27. septembra, un tā ir akcionāru interesēs, jo salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli
ir samazinājusies maksa par fonda sniegumu.



International High Yield Bond Fund – USD Hedged, North American High Yield Bond Fund
Sadaļā “Atbilstīgie aktīvi” (iepriekš “Atbilstīgie aktīvi un ieguldījumu politika”) divu trešdaļu minimālais limits tagad attiecas uz
kopējiem aktīviem – “tostarp skaidru naudu”.



US Bond Opportunities Fund
Tā kā “Bloomberg” ir iegādājies “Barclays Risk Analytics and Index Solutions Ltd”, etalona indeksa nosaukums ir mainīts uz
“Bloomberg Barclays US Aggregate Index”.



US Corporate Bond Fund
Tā kā “Bloomberg” ir iegādājies “Barclays Risk Analytics and Index Solutions Ltd”, etalona indeksa nosaukums ir mainīts uz
“Bloomberg Barclays US Credit Index”.



2. nodaļā “Šajā Prospektā lietotie termini un definīcijas”:
o termina “Āzija” definīcija tagad ietver “Šrilanku”,
o termina “P-Notes, Participatory Notes” definīcija ir pārstrādāta, paplašinot tās tvērumu,
o terminu “Ķīnas A-akcijas” un “Stock Connect” definīcijas ir papildinātas ar akcijām, kas attiecīgi kotētas Šeņžeņas biržā un
Honkongas-Šeņžeņas “Stock Connect” biržā.



3. nodaļā “Ievads” definīcija “ASV personas” daļēji ir pārstrādāta un atjaunināta.



5. nodaļā “Akciju kapitāls”:
o tagad ir norādīts, ka reģistrētās uzskaites akcijas tiek emitētas kā akciju daļas ar precizitāti līdz 3 decimāldaļām,
o akciju ar priedēkli M aprakstā ir pievienota specifikācija, ka ikmēneša sadales maksājumi tiks izmaksāti skaidrā naudā un
tādēļ netiks ieguldīti atkārtoti.



6. nodaļā “Akciju tirdzniecība”:
o sadaļa “Parakstīšanās un konvertācijas ierobežojumi” ir pārstrādāta, lai precizētu, ka apakšfondi un akciju šķiras var tikt slēgti
parakstīšanās un konvertācijas pieteikumiem, par to nebrīdinot akcionārus;
o saistībā ar Direktīvas 2003/48/EK (“Uzkrājumu nodokļa direktīva”) atcelšanu no 6.3.1. sadaļas “Konvertācijas pieprasījums”
apakšsadaļā “Konvertācijas maksa” ir izņemtas visas atsauces uz šo direktīvu;
o sadaļa 6.1.3. “Parakstīšanās pieprasījuma izpilde” ir daļēji pārstrādāta, ņemot vērā valūtas brīvdienas parakstīto akciju
apmaksas procesā;
o sadaļa 6.2.2. “Atpirkšanas pieprasījuma izpilde” ir daļēji pārstrādāta, ņemot vērā valūtas brīvdienas atpirkto akciju apmaksas
procesā;
o sadaļa 6.3.2. “Konvertācijas pieprasījuma izpilde” ir daļēji pārstrādāta, ņemot vērā valūtas brīvdienas konvertēto akciju
apmaksas procesā.
8. nodaļā “Ieguldījumu ierobežojumi”:
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o

o

II daļā
i) skaidrojums par aizņemtā kapitāla īpatsvaru ir papildināts ar teikumu “Ja prognozējamais aizņemtā kapitāla īpatsvars
iepriekš minētajā tabulā ir norādīts kā maksimālais īpatsvars, faktiskais aizņemtā kapitāla īpatsvars ierobežotos laika
periodos var pārsniegt šo īpatsvaru”,
ii) attiecībā uz apakšfondiem, kuru norādītais prognozējamais aizņemtā kapitāla īpatsvars ir maksimālais, prognozētais
aizņemtā kapitāla īpatsvars, ir precizēts, ka šādam aizņemtā kapitāla īpatsvaram “nevajadzētu pārsniegt maksimālo
līmeni, lai gan šis līmenis var laika gaitā ievērojami mainīties”;
III daļā ir sniegts plašāks skaidrojums par vērtspapīru aizdevumu un aizņēmumu, repo darījumu, pirkuma-atpārdevuma
darījumu un kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumu izmantošanu.



9. nodaļā “Īpašie riska apsvērumi”:
o sadaļa “Riski, kas saistīti ar ierobežota valūtas riska akciju šķirām” ir pārstrādāta, aizstājot “[..] lai gan riska ierobežošanas
stratēģija var aizsargāt attiecīgās(-o) ierobežota valūtas riska akciju šķiras(-u) ieguldītājus no vērtības pazemināšanās valūtas
riska ietekmes dēļ uz portfeļa bāzes aktīvu un ierobežota valūtas riska akciju šķiras denominatīvās valūtas mijiedarbību, tā arī
var liegt ieguldītājiem iespēju gūt labumu no portfeļa bāzes aktīvu valūtas vērtības pieauguma” ar “Ierobežota riska akciju šķiru
valūtas riska ierobežošanai nav korelācijas ar apakšfonda portfeļa turējumu valūtas risku.”;
o ir izdarīti labojumi sadaļās “Īpašie riski, kas saistīti ar ieguldījumiem Ķīnā un īpaši attiecas uz Sabiedrības akciju
apakšfondiem” un “Riski, kas saistīti ar Ķīnas A-akciju tirdzniecību ar "Stock Connect" starpniecību”, un ir pievienota sadaļa
“Riski, kas saistīti ar Mazo un vidējo uzņēmumu valdi (“SME Board”) un/vai “ChiNext” tirgu”.



11. nodaļā “Ieguldījumu pārvaldnieki” ir atjaunināta ieguldījumu pārvaldnieka “Nordea Investment Management AB” adrese.



14. nodaļā “Turētājbanka”
o
Ir pievienots īpašs skaidrojums gadījumiem, kad saskaņā ar vietējā tirgus likumdošanas aktiem aktīvu turētājam jābūt
vietējai apakšturētājbankas filiālei, kas neatbilst turētājbankas uzticamības pārbaudes prasībām. Šajā gadījumā var veikt
deleģēšanu, ja turētājbanka saņem šādus norādījumus no Pārvaldes sabiedrības un ieguldītāji par to tiek brīdināti pirms
ieguldīšanas. Šī informācija, kā arī informācija par risku, kas saistīts ar deleģēšanu, tiks paziņota akcionāriem tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.
o
Īpašs skaidrojums, kas saistīts ar nodrošinājuma glabāšanu: “Nodrošinājums, kas iemaksāts par labu fondam saskaņā ar
īpašumtiesību nodošanas vienošanos, ir jāglabā turētājbankai vai vienai no tās korespondentbankām vai
apakšturētājbankām. Nodrošinājumu, kas iemaksāts par labu fondam saskaņā ar nodrošinājuma vienošanos (piemēram,
ķīlu), var turēt trešās puses turētājbanka, uz ko attiecas prudenciāla uzraudzība un kas nav saistīta ar nodrošinājuma
sniedzēju”.



17. nodaļā “Maksas un izdevumi” saistībā ar Direktīvas 2003/48/EK (“Uzkrājumu nodokļa direktīva”) atcelšanu ir izņemtas visas
atsauces uz šo direktīvu.



18. nodaļā “Akcionāriem piemērojamie nodokļi” saistībā ar Direktīvas 2003/48/EK (“Uzkrājumu nodokļa direktīva”) atcelšanu ir
izņemtas visas atsauces uz šo direktīvu, un ir atjaunināts skaidrojums par automātisku informācijas apmaiņu, lai atspoguļotu
jaunākās izmaiņas piemērojamajos tiesību aktos.



26. nodaļā “Pārstāvji un Maksājošie aģenti ārpus Luksemburgas” ir atjaunināti Dānijas pārstāvošā aģenta un maksājošā
apakšaģenta nosaukumi un Somijas un Norvēģijas maksājošo aģentu nosaukumi. Ir atjaunināta Zviedrijas pārstāvošā aģenta
adrese.



27. nodaļā “Darījumu partneri” sadaļā par atvasinātajiem ārpusbiržas finanšu instrumentiem (OTC):
o
ir svītrots “Morgan Stanley Capital Services” (MSCS),
o
ir pievienots “Natixis, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA”.

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 Bank S.A.” (kā administratīvajam aģentam) jāsaņem rakstveidā uz tālāk minēto adresi ne vēlāk kā
2017. gada 24. aprīlī plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika.
Prospekta atjaunināto 2017. gada aprīļa redakciju bez maksas var saņemt Sabiedrības vai “Nordea Bank 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.
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 marts
"Nordea 1, SICAV" Direktoru padome
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