PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM

Informējam jūs kā “Nordea 2, SICAV” akcionāru, ka 2019. gada 14. oktobrī (turpmāk – “spēkā
stāšanās datums”) tiks laists klajā “Nordea 2, SICAV” jaunais prospekts (turpmāk – “Prospekts”).
Šajā paziņojumā trekndrukā izceltie termini atbilst 2019. gada oktobra Prospektā norādītajai definīcijai,
ja vien pēc konteksta nav jāpiemēro cita nozīme.

1. Prospekta pārstrādāšana
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.
Piemēram, šajā Prospektā un turpmāk Apakšfonds tiks dēvēts par fondu un mēs, mums attieksies
uz “Nordea 2, SICAV”, kas rīkojas ar Direktoru padomes vai jebkura Prospektā norādītā pakalpojumu
sniedzēja starpniecību.
Pārstrādātajā prospektā iekļautie produkti nav būtiski mainījušies. Lai gan, piemēram, ir pārveidotas
un precizētas sadaļas par fondu riska profiliem un ieguldītāju profiliem, fondu ieguldījumu stratēģijas,
portfeļi vai kopējie riska profili nav būtiski mainījušies. Fondu mērķa ieguldītāji nav mainījušies.

2. Papildu izmaiņas
Līdztekus strukturālām izmaiņām esam veikuši Prospektā šādus labojumus:

“Nordea 2, SICAV – Emerging Markets Aksjer Etisk” ir izņemts no teksta, jo šis fonds tika
likvidēts 2019. gada 16. jūlijā.

Vācijas Likums par ieguldījumu fondu aplikšanu ar nodokli: izmaiņas informācijas atveidē
Prospekta pielikums, kas saistīts ar “Vācijas Likumu par ieguldījumu fondu aplikšanu ar nodokli”,
kurā uzskaitīti fondi, kas saskaņā ar Vācijas 2018. gada Likumu par ieguldījumu aplikšanu ar nodokli
klasificējami kā “akciju fondi” vai “jaukta tipa fondi”, ir izņemts. Tas, vai fonds uzskatāms par “akciju
fondu” vai “jaukta tipa fondu”, tagad ir norādīts katra fonda aprakstā.
Atjaunināta informācija par “Nordea Investment Funds S.A.” vadītājiem.
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Dānijā:
“Nordea Bank Abp” Dānijas filiāle ar reģistrēto adresi Grønjordsvej 10 DK-2300 Copenhagen S,
Denmark, ir iecelta par “Nordea 2, SICAV” pārstāvošo aģentu Dānijā.

Austrijā:
“Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG” ar reģistrēto adresi Am Belvedere 1 AT-1100
Vienna, Austria, ir iecelts par “Nordea 2, SICAV” maksājošo un informācijas aģentu Austrijā.

Spānijā:
Reprezentatīvā aģenta “Allfunds Bank S.A.U” jaunā adrese ir C/ de los Padres Dominicos, 7 ES28050 Madrid, Spain.

Šveicē:
“BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich” ar adresi Selnaustrasse 16 8002
Zurich, Switzerland, ir iecelts par “Nordea 2, SICAV” pārstāvošo un maksājošo aģentu Šveicē.

Prospekta atjaunināto 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 šajā paziņojumā norādītajām izmaiņām, tiek aicināti vērsties pie
sava finanšu konsultanta vai “Nordea Investment Funds S.A.” Klientu apkalpošanas dienesta pa
tālruni +352 27 86 51 00 vai e-pastu nordeafunds@nordea.com

Luksemburga, 2019. gada 10. oktobris
“Nordea 2, SICAV” Direktoru padome
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