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” (“Sabiedrības”) akcionāri (“akcionāri”) ar šo tiek informēti, ka 2018. gada 19. novembrī
tiks izdots jauns Sabiedrības prospekts (“Prospekts”), lai iekļautu tostarp turpmāk tekstā norādītās izmaiņas.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund”
akcionāriem:
Apakšfonda nosaukums tiks mainīts uz “Nordea 1 – Renminbi Bond Fund”, un tas tiks
pārstrukturēts, liekot uzsvaru uz ieguldījumiem plašākā renminbi obligāciju tirgū, nevis renminbi
augsta ienesīguma obligāciju tirgū. Apakšfonda aizņemtā kapitāla līmenis un riska darījumu apjoms
paliek nemainīgs.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund - USD Hedged”
akcionāriem:
Ir papildināta sadaļa par apakšfonda mērķiem un ieguldījumu politiku, iekļaujot sadaļu par reitingiem.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – US Total Return Bond Fund” akcionāriem:
Šobrīd tirgū nav skaidrības par to, kā Regula (ES) 2017/2402 (“Vērtspapīrošanas regula”)
ietekmēs ieguldījumu fondus, kuru domicils ir ES. Lai samazinātu gadījumus, kad ieguldījumi privāti
emitētos, ar hipotēkām nodrošinātos vērtspapīros ir ierobežoti vai aizliegti saskaņā ar
Vērtspapīrošanas regulu, minimālais akciju īpatsvars, ko iegulda šādos vērtspapīros (kas i) ir emitēti,
garantēti vai nodrošināti ar ķīlu, ko sniegusi Amerikas Savienoto Valstu valdība vai jebkura tās
aģentūra, administratīvā iestāde vai sponsorēta korporācija, vai ii) sastāv no privāti emitētiem, ar
hipotēkām nodrošinātiem vērtspapīriem, kas novērtēti ar vismaz AA-/Aa3 vai līdzvērtīgu
kredītreitingu, ko sniegusi reitinga aģentūra vai jebkura cita ASV valsts atzīta statistiskā reitinga
organizācija (“NRSRO”), vai tiem pēc ieguldījumu pārvaldnieka domām piemīt līdzvērtīga
kredītkvalitāte), ir samazināts no 50% uz 30%.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund” akcionāriem:
Šobrīd tirgū nav skaidrības par to, kā Vērtspapīrošanas regula ietekmēs ieguldījumu fondus, kuru
domicils ir ES. Lai samazinātu gadījumus, kad ieguldījumi privāti emitētos, ar hipotēkām
nodrošinātos vērtspapīros ir ierobežoti vai aizliegti saskaņā ar Vērtspapīrošanas regulu, minimālais
akciju īpatsvars, ko iegulda šādos vērtspapīros (kas i) ir emitēti, garantēti vai nodrošināti ar ķīlu, ko
sniegusi Amerikas Savienoto Valstu valdība vai jebkura tās aģentūra, administratīvā iestāde vai
sponsorēta korporācija, vai ii) sastāv no privāti emitētiem, ar hipotēkām nodrošinātiem
vērtspapīriem, kas novērtēti ar vismaz AA-/Aa3 vai līdzvērtīgu kredītreitingu, ko sniegusi reitinga
aģentūra vai jebkura cita ASV valsts atzīta statistiskā reitinga organizācija (“NRSRO”), vai tiem pēc
ieguldījumu pārvaldnieka domām piemīt līdzvērtīga kredītkvalitāte), ir samazināts no 35% uz 20%.
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Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – North American All Cap Fund” akcionāriem:
Apakšfonda nosaukums tiks mainīts uz “Nordea 1 – North American Stars Equity Fund”, un tas
tiks pārstrukturēts par iekšēji pārvaldītu “Nordea” “Stars”produktu ar uzsvaru uz vides, sociālo un
pārvaldības (ESG) pieeju. Attiecībā uz apakšfonda ieguldījumu politiku ir precizēts, ka tas ieguldīs
savus aktīvus, pievēršot īpašu uzmanību uzņēmumu spējai ievērot starptautiskos vides, sociālos un
korporatīvās pārvaldības standartus, un ieguldīs uzņēmumos, kuri ir novērtēti pārāk zemu attiecībā
uz to spēju radīt ilgtermiņa naudas plūsmu. Savas ieguldījumu stratēģijas ietvaros apakšfonds var
izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram, lai nodrošinātu iespēju izmantot
standartizētus indeksu nākotnes līgumus, kas lielas naudas plūsmas gadījumā ļauj lēti un ātri
palielināt vai samazināt riska darījumu apjomu. Apakšfonda aizņemtā kapitāla līmenis un riska
darījumu apjoms paliek nemainīgs.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Global Climate Environment Fund”
akcionāriem:
Lai nodrošinātu vienotu pieeju globāliem tematiskajiem fondiem, sadaļa par apakšfonda mērķi un
ieguldījumu politiku ir papildināta ar šādu tekstu: “Apakšfonds savus aktīvus galvenokārt iegulda
uzņēmumos, kas darbojas alternatīvo enerģijas resursu efektivitātes un vides aizsardzības jomās.”
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund”, “Nordea 1 – Alpha 10 MA
Fund” un “Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund” akcionāriem:
Ir precizēts, ka:
- Visu triju apakšfondu mērķa un ieguldījumu politikas sadaļā ir skaidrāk formulēts teksts par
svārstīguma diapazonu.
- Visi trīs “Alpha” apakšfondi var izmantot atvasinātos instrumentus, lai piemērotu efektīvus
portfeļa pārvaldības paņēmienus.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund” un “Nordea
1 – Stable Return Fund” akcionāriem:
Ir precizēts, ka apakšfondi var izmantot atvasinātos instrumentus, lai piemērotu efektīvus portfeļa
pārvaldības paņēmienus.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Danish Kroner Reserve”, “Nordea 1 –
Norwegian Kroner Reserve”, “Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve” akcionāriem:
Attiecībā uz Regulu (ES) 2017/1131 (“Naudas tirgus fondu regula”) frāze “saglabāt kapitālu” norādīs
uz naudas tirgus fondu. Turklāt vārds “rezerve” var norādīt, ka apakšfonds tiek izmantots kā skaidras
naudas rezerve un potenciāls naudas tirgus fonds. Lai izvairītos no pārpratumiem, tekstā ir veikti
šādi labojumi:
-

-

-

Apakšfondu sadaļā par mērķi un ieguldījumu politiku teikuma “Apakšfonda mērķis ir saglabāt
akcionāru kapitālu...” redakcija tiek mainīta uz “Apakšfonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt
akcionāru kapitālā...”.
Apakšfondu nosaukumi tiks mainīti attiecīgi uz “Nordea 1 – Danish Short-Term Bond
Fund”, “Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund” un “Nordea 1 – Swedish
Short-Term Bond Fund”.
Veikti labojumi sadaļās par apakšfondu mērķi un ieguldījumu politiku, precizējot, ka
apakšfondi ir standarta obligāciju fondi, kas var ieguldīt parāda vērtspapīros, kuru atlikušais
termiņš pārsniedz 2 gadus.
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Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz šādiem apakšfondiem:
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund
Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund
Nordea 1 – Chinese Equity Fund
Nordea 1 – European Long Short Equity Fund
Nordea 1 – Emerging Consumer Fund
Nordea 1 – Emerging Market Focus Equity Fund
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund
Nordea 1 – European Focus Equity Fund
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund
Nordea 1 – European Stars Equity Fund
Nordea 1 – European Value Fund
Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
Nordea 1 – Global Disruption Fund
Nordea 1 – Global Dividend Fund
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund
Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund
Nordea 1 – Global Impact Themes Fund
Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged
Nordea 1 – Global Opportunity Fund
Nordea 1 – Global Portfolio Fund
Nordea 1 – Global Small Cap Fund
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund
Nordea 1 – Indian Equity Fund
Nordea 1 – Latin American Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 – North American All Cap Fund
Nordea 1 – North American Small Cap Fund
Nordea 1 – North American Value Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 – Stable Return Fund
Nordea 1 – Stars Long Short Equity Fund
Akcionāri tiek informēti, ka uzskaitītie apakšfondi varētu būt tiesīgi saņemt daļējus nodokļu
atvieglojumus attiecībā uz ienākumiem, kas ir apliekami ar nodokli un gūti no ieguldījumiem fondos,
ja saskaņā ar Vācijas 2018. gada Likumu par ieguldījumu aplikšanu ar nodokļiem šie fondi tiek
klasificēti kā “jaukta tipa fondi” vai “akciju fondi”. Lūdzu, iepazīstieties ar 1. pielikumu, kas tiks
pievienots jaunajam 2018. gada novembra Prospektam.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD
Hedged” un “Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund” akcionāriem:
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Precizēts, ka šie apakšfondi var izmantot tādus indeksu likmju etalonus, kā EURIBOR vai LIBOR, lai
aprēķinātu maksu par fonda sniegumu Regulas (ES) 2016/1011 (“Etalonu regula”) izpratnē.
Saskaņā ar Etalonu regulu jaunā Prospekta 3. nodaļā mēs esam iekļāvuši šādus paziņojumus:
i.
Etalonu administratoriem, kuri atrodas ES un kuru indeksus izmanto Sabiedrība, saskaņā ar
Etalonu regulu piemēro pārejas noteikumus, tādēļ tie var vēl nebūt iekļauti reģistrā, un
jaunākā informācija par to, vai etalons ir iekļauts reģistrā, tiks paziņota, tiklīdz tā būs
pieejama.
ii.
Pārvaldes sabiedrība uztur spēkā rakstiskus plānus, kuros izklāsta darbības, ko tā veiktu, ja
minētie procentu likmju etaloni būtiski mainītos vai tos pārtrauktu izstrādāt, un šis rakstiskais
plāns ir pieejams pēc pieprasījuma un bez maksas Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz visu apakšfondu akcionāriem:


Ir pievienotas šādu terminu definīcijas:
“Etalonu regula”, “Vispārējā datu aizsardzības regula (“VDAR”)” un “personas dati”.



Atjauninātajā Prospektā tiks atspoguļotas tiesību aktu izmaiņas, precizējumi un nelielas formatējuma
un redakcionālas izmaiņas.



Precizēts, ka atpirkšanas izpildes datums faktiski ir trešā darba diena pēc attiecīgās vērtēšanas
dienas, kurā rīkojums tika pieņemts (taču nepārsniedzot 8 (astoņas) darba dienas). Tomēr Direktoru
padome vai tās pārstāvis var lemt atlikt apmaksas datumu līdz nākamajai praktiski iespējamai darba
dienai ārkārtas apstākļos, piemēram, ja apakšfonda likviditāte ir nepietiekama maksājuma veikšanai.



Precizēts, ka konvertācijas izpildes datums faktiski ir trešā darba diena pēc datuma, kurā tika
pieņemts konvertācijas pieprasījums (taču nepārsniedzot 8 (astoņas) darba dienas). Tomēr
Direktoru padome vai tās pārstāvis var lemt atlikt apmaksas datumu līdz nākamajai praktiski
iespējamai darba dienai, piemēram, valūtas brīvdienu dēļ vai jebkurā darba dienā, kurā saskaņā ar
vērtēšanas dienas definīciju-netiek aprēķināta attiecīgā apakšfonda neto aktīvu vērtība.



Turklāt ir paskaidrots, ka Prospekts tiks atjaunināts, ja tiks ieviestas būtiskas izmaiņas atvasināto
finanšu instrumentu, tostarp jebkuru vērtspapīru finansēšanas darījumu un kopējo ieņēmumu
mijmaiņas līgumu, izmantošanā saskaņā ar 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2365 par
vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību vai saskaņā ar jebkuriem
citiem piemērojamiem tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvo praksi.



Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumiem atbilstīgo aktīvu veids ir atkarīgs no katra apakšfonda
atbilstīgajiem ieguldījumiem un tā ieguldījumu politikas un mērķa.



Atjauninātajā Prospektā ir atspoguļota “Nordea Bank AB (publ)” (“Nordea Sweden”) apvienošana ar
“Nordea Bank Abp” (“Nordea Finland”), kas stājās spēkā 2018. gada 1. oktobrī.



Atjaunināta informācija par “Nordea Investment Funds S.A.” padomes sastāvu un vadītājiem, kas
jāapstiprina Luksemburgas regulējošajai iestādei (“CSSF”).

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 Funds S.A.”
(kā administratīvajam aģentam) ir jāsaņem rakstveidā uz tālāk minēto adresi ne vēlāk kā līdz
2018. gada 16. novembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika.
Prospekta atjaunināto 2018. gada novembra 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, “CSSF” ir laidusi klajā oficiālo Prospektu,
kas apstiprināts ar zīmogu, vai, ja pieejams, “Nordea” vietējās internetvietnēs.
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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, 2018. gada 12. oktobris
"Nordea 1, SICAV" Direktoru padome
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