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PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
“Nordea 1, SICAV” (“Sabiedrība”) akcionāri (“akcionāri”) ar šo tiek informēti, ka 2019. gada 15. martā tiks
izdots jauns Sabiedrības prospekts (“Prospekts”), lai iekļautu turpmāk tekstā norādītās izmaiņas.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka Prospekts ir pārstrādāts jaunā, vienkāršotā moduļu formātā, lai tas kļūtu saprotamāks
ieguldītājiem, kā arī citiem Prospekta lietotājiem, piemēram, starpniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un
regulējošajām iestādēm. Tajā iekļautie produkti nav būtiski mainījušies. Lai gan, piemēram, ir pārveidotas un
precizētas sadaļas par fondu riska profiliem un ieguldītāju profiliem, fondu mērķa ieguldītāji vai riska profili
nav būtiski mainījušies.



Ir atjaunināta informācija par “Nordea Investment Funds S.A.” vadītājiem, kas jāapstiprina Luksemburgas
regulējošajai iestādei (“CSSF”).



Kopš 2018. gada 1. novembra Sabiedrība ir iecēlusi “Financial Express Limited” par savu apkalpojošo
aģentu Apvienotajā Karalistē.



Kopš 2018. gada 19. decembra Sabiedrība ir iecēlusi “Maples Fund Services (Ireland) Limited” par savu
apkalpojošo aģentu Īrijā.



Prospekts ir atjaunināts atbilstoši grozījumiem Vācijas Likumā par ieguldījumu aplikšanu ar nodokli (GITA),
lai precizētu akcijās nepārtraukti ieguldīto aktīvu līmeni, kas ļauj uzskatīt šādus fondus vai nu par “akciju” vai
“jaukta tipa” fondiem un kas var piešķirt Vācijas ieguldītājiem, kuri ir nodokļu maksātāji, daļējus nodokļu
atvieglojumus ieguldījumiem šādā fondā. Jaunā Prospekta izdošanas datumā fonds tiek uzskatīts par akciju
fondu, ja ieguldījumu līmenis ir 50%, un jaukta tipa fondu, ja ieguldījumu līmenis ir 25%.
Šajā paziņojumā trekndrukā izceltie termini atbilst Prospektā norādītajai definīcijai, ja vien pēc konteksta nav
jāpiemēro cita nozīme.
Prospekta atjaunināto 2019. gada marta 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 internetvietnē www.nordea.lu, tiklīdz “CSSF” ir laidusi klajā oficiālo
Prospektu, kas apstiprināts ar zīmogu, vai, ja pieejams, “Nordea” vietējās internetvietnēs.
Akcionāri, kuriem ir jautājumi par iepriekš minētajām izmaiņām, tiek aicināti vērsties pie sava finanšu
konsultanta vai “Nordea Investment Funds S.A.” Klientu apkalpošanas dienestā pa tālruni +352 43 39 50-1.
Luksemburga, 2019. gada 14. marts
“Nordea 1, SICAV” Direktoru padome
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