Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 66248
("Sabiedrība")
PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
“Nordea Fund of Funds, SICAV” akcionāri (“Akcionāri”) ar šo tiek informēti, ka 2017. gada 7. martā stāsies spēkā
jauns Sabiedrības prospekts (“Prospekts”), ja vien turpmāk netiks noteikts cits datums prospekta precizēšanai, lai
Prospektā iekļautu tostarp tālāk tekstā norādītās izmaiņas:


Visi Apakšfondi
Nodaļā “Šajā Prospektā lietotie termini un definīcijas” termins “pamatvalūta” konsekventi tiek lietots attiecībā uz
visiem apakšfondiem.



Tactical Allocation Balanced, Tactical Allocation Conservative
No sadaļas “Apakšfonda ieguldījumu mērķis un politika” ir izņemta šāda informācija: “Apakšfonds var turēt papildu
likvīdos aktīvus visās valūtās, kurās tiek veikti ieguldījumi.”



Multi Manager Fund Aggressive, Multi Manager Fund Balanced, Multi Manager Fund Conservative, Multi
Manager Fund Equity, Multi Manager Fund Total Return
No sadaļas “Apakšfonda ieguldījumu mērķis un politika” ir izņemta šāda informācija: “Šis Apakšfonds papildus var
turēt likvīdus aktīvus visās valūtās, kurās tiek veikti ieguldījumi, kā arī tā attiecīgās(-o) šķiras(-u) valūtā.”



Multi Manager Fund Total Return
Šāda informācija sadaļā “Apakšfonda ieguldījumu mērķis un politika” tika iekļauta divreiz, un viens no atkārtojumiem
ir izņemts: “Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam, veicot ieguldījumus un/vai
veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus. Apakšfonds aktīvi izmantos šo valūtas ekspozīciju investīciju
stratēģijā.”



1. nodaļā “Šajā Prospektā lietotie termini un definīcijas”:
o termins “šķira” ir izņemts kā termina “akciju šķira” dublikāts;
o termins “reitingu aģentūra” ir pievienots kā definēts termins.



2. nodaļā “Sabiedrība” definīcija “ASV personas” ir daļēji pārstrādāta un atjaunināta.



5. nodaļā “Akciju tirdzniecība”:
o sadaļa 5.1.3. “Parakstīšanās pieprasījuma izpilde” ir daļēji pārstrādāta, ņemot vērā valūtas brīvdienas parakstīto
akciju apmaksas procesā;
o sadaļa 5.2.2. “Atpirkšanas pieprasījuma izpilde” ir daļēji pārstrādāta, ņemot vērā valūtas brīvdienas atpirkto
akciju apmaksas procesā;
o sadaļa 5.3.2. “Konvertācijas pieprasījuma izpilde” ir daļēji pārstrādāta, ņemot vērā valūtas brīvdienas konvertēto
akciju apmaksas procesā;
o sadaļa “Parakstīšanās un konvertācijas ierobežojumi” ir pārstrādāta, lai precizētu, ka apakšfondi un akciju šķiras
var tikt slēgti parakstīšanās un konvertācijas pieteikumiem, nebrīdinot par to akcionārus.



7. nodaļā “Ieguldījumu ierobežojumi”
o Ieguldījumu ierobežojums sadaļā I C (9) “Atvērto sabiedrību daļas” ir mainīts, aizstājot “Vairāk nekā 10% savu
aktīvu neviens Apakšfonds nedrīkst ieguldīt PVKIU vai citu KIU, tai skaitā atvērta tipa ETF fondu, ieguldījumu
apliecībās.” ar “Fonds var ieguldīt līdz 100% PVKIU daļās ar nosacījumu, ka viena PVKIU vai cita KIU daļās
netiek ieguldīti vairāk par 20% tā aktīvu. Ieguldījumi KIU, kas nav PVKIU, kopumā nedrīkst pārsniegt 30% no
Apakšfonda aktīviem.”
o Sadaļā ir iekļauta plašāka informācija par vērtspapīru aizdevumiem un aizņēmumiem, repo darījumiem,
pirkuma-atpārdevuma darījumiem un kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumiem. Turklāt informācija par
nodrošinājumu ir apkopota jaunā apakšsadaļā “Nodrošinājumu pārvaldība”.
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8. nodaļā “Īpaši 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 pievienota jauna sadaļa “Nodrošinājuma pārvaldības riski”.



12. 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 ieguldītājiem tīmekļa vietnē www.nordea.lu.
o Ir pievienots īpašs skaidrojums, kas saistīts ar nodrošinājuma glabāšanu: “Nodrošinājums, kas iemaksāts par
labu apakšfondam saskaņā ar īpašumtiesību nodošanas vienošanos, ir jāglabā turētājbankai vai vienai no tās
korespondentbankām vai apakšturētājbankām. Nodrošinājumu, kas iemaksāts par labu apakšfondam saskaņā
ar nodrošinājuma vienošanos (piemēram, ķīlu), var turēt trešās puses turētājbanka, uz ko attiecas prudenciāla
uzraudzība un kas nav saistīta ar nodrošinājuma sniedzēju”.



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



15. nodaļā “Sabiedrībai un tās Akcionāriem piemērojamie nodokļi”
o Ir pievienots jauns paziņojums par akcionāriem piemērojamajām nodokļu pārredzamības prasībām:
“Ieguldītājiem un iespējamajiem ieguldītājiem ir jābūt informētiem, ka Pārvaldes Sabiedrība var nenodrošināt
visus pārskatus vai skaitliskos datus, kas ir nepieciešami šādiem ieguldītājiem, lai izpildītu visas nodokļu
pārredzamības prasības, kas tiek piemērotas viņu jurisdikcijā un/vai attiecas uz Akciju šķirām, kurās šādi
ieguldītāji ir ieguldījuši.”
o Saistībā ar Direktīvas 2003/48/EK (“Uzkrājumu nodokļa direktīva”) atcelšanu visas atsauces uz šo direktīvu ir
izņemtas, un ir atjaunināts skaidrojums par automātisku informācijas apmaiņu, lai atspoguļotu jaunākās
izmaiņas piemērojamajos tiesību aktos.



19. nodaļā “Vadība un administrācija” ir ņemts vērā, ka:
o Seslija Vernersone (Cecilia Vernerson) un Greiems Gudhjū (Graham Goodhew) ir iecelti par Pārvaldes
sabiedrības direktoriem attiecīgi Torbena Sandera (Thorben Sander) un Ninni Frančeski (Ninni Franceschi)
vietā;
o Dirks Šulce (Dirk Schulze) ir stājies Tomasa Lībša (Thomas Liebsch) vietā kā Pārvaldes sabiedrības
rīkotājpersona.



20. nodaļā “Pārstāvji un Maksājošie un Informācijas aģenti ārpus Luksemburgas” ir atjaunināti Dānijas pārstāvošā
aģenta un maksājošā aģenta nosaukumi, Somijas maksājošā aģenta nosaukums un Norvēģijas maksājošā aģenta
nosaukums. Ir atjaunināta Zviedrijas pārstāvošā aģenta adrese.



22. nodaļā “Darījumu partneri” ir atjaunināts atvasināto finanšu instrumentu partnera “Nordea Bank Finland Plc”
nosaukums un adrese.

Prospekta atjaunināto 2017. gada marta versiju bez maksas var saņemt Sabiedrības vai “Nordea Bank S.A.”
Reģistrētajā birojā ar adresi 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburga, Luksemburgas Lielhercogiste, un tīmekļa
vietnes www.nordea.lu vai, ja pieejamas, vietējo Nordea tīmekļa vietņu Lejupielāžu centrā sadaļā “KIID/Prospekts”,
tiklīdz Luksemburgas Regulējošā iestāde (“CSSF”) ir laidusi klajā oficiālo Prospektu, kas apstiprināts ar zīmogu.
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 6. marts
"Nordea Fund of Funds, SICAV" Direktoru padome
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