PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
Informējam jūs kā “Nordea 2, SICAV” akcionāru, ka 2019. gada 17. decembrī (turpmāk – “spēkā
stāšanās datums”) tiks laists klajā “Nordea 2, SICAV” jaunais prospekts (turpmāk – “prospekts”).

1. Izmaiņas
Salīdzinājumā ar oktobra izdevumu prospektā ir veiktas turpmāk tekstā trekndrukā norādītās izmaiņas:

1.1. Izmaiņas, kas skar tikai atsevišķus akcionārus
Ietekmētie fondi

Izmaiņas no spēkā stāšanās datuma

Nordea 2 – Global Opportunity
Equity Fund – NOK Hedged

Šis fonds vairs nesalīdzinās savus darbības rādītājus ar
ienesīguma standartu. Tāpēc “MSCI All Country World Net
Return Index” indekss ir izņemts no prospekta.

Nordea 2 – Global High Yield
Enhanced Bond Fund

Nosaukums

Mainīts uz “Nordea 2 – Global High Yield
Enhanced Bond Fund – USD Hedged”.

Ienesīguma
standarts

Mainīts uz “ICE Bofa Merrill Lynch Developed
Markets High Yield Constrained Index (USD
hedged)”.

Ieguldījumu
politika

Papildināts teksts par ieguldījumu politiku, lai
precīzāk atspoguļotu to, ka fonds galvenokārt
iegulda attīstīto valstu augsta ienesīguma
korporatīvajās obligācijās visā pasaulē. Turklāt ir
dzēsta atsauce uz subordinētiem augsta
ienesīguma parāda vērtspapīriem.

Riska
ierobežošana

Tagad fonda valūtas risku galvenokārt ierobežo
attiecībā pret pamatvalūtu.
Tāpēc ir pievienots šāds teikums: “Tagad fonda
valūtas risks galvenokārt tiek ierobežots pret
pamatvalūtu, lai gan to var ietekmēt arī citu
valūtu risks (izmantojot ieguldījumus vai
naudas līdzekļus)”.

Ieguldītāja
profils
Nordea 2 – High Yield ESG Bond
Fund

Fonds varētu šķist pievilcīgs ieguldītājiem, kuri
vēlas ieguldīt attīstīto valstu obligāciju tirgos.

Veiktas turpmāk norādītās izmaiņas šī fonda nosaukumā un
ieguldījumu politikā, lai precīzāk atspoguļotu to, ka fonds
galvenokārt iegulda ASV augsta ienesīguma korporatīvajās
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obligācijās.
Nosaukums

Mainīts uz “US High Yield ESG Bond Fund”.

Ieguldījumu
politika

Labākai pārskatāmībai turpmāk tekstā
trekndrukā ir izceltas ieguldījumu politikas
izmaiņas, kas precīzāk atspoguļo augstāku
ieguldījumu koncentrāciju ASV obligāciju
portfelī.
“Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem
aktīviem fonds iegulda subordinētos un augsta
ienesīguma parāda vērtspapīros, ko emitējuši
uzņēmumi, kas reģistrēti vai galvenokārt veic
saimniecisko darbību Amerikas Savienotajās
Valstīs”.

Riska
ierobežošana

Tagad fonda valūtas risku galvenokārt ierobežo
attiecībā pret pamatvalūtu. Tāpēc ir pievienots
šāds teikums:
“Tagad fonda valūtas risks galvenokārt tiek
ierobežots pret pamatvalūtu, lai gan to var
ietekmēt arī citu valūtu risks (izmantojot
ieguldījumus vai naudas līdzekļus)”.

Ieguldītāja
profils

Nordea 2 – LCR Optimised Danish
Mortgage Bond Fund EUR
Hedged

Jēdziens “globālais obligāciju tirgus” ir aizstāts
ar jēdzienu “attīstīto valstu obligāciju tirgus”.
Tādējādi sadaļā “Apsvērumi ieguldītājiem” tiks
norādīts, ka: “Fonds varētu šķist pievilcīgs
ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt attīstīto valstu
obligāciju tirgū”.

Fonda nosaukums ir mainīts uz “Nordea 2 – LCR Optimised
Danish Covered Bond Fund – EUR Hedged”, lai precīzāk
atspoguļotu to, ka fonds iegulda izpērkamās segtās obligācijās.

1.2. Izmaiņas, kas skar visus akcionārus
1.2.1. Atļautie aktīvi, metodes un darījumi
Sadaļa “Atļautie aktīvi, metodes un darījumi” ir papildināta ar informāciju par to, ka tad, ja fonds
drīkst ieguldīt citos fondos, kuru ieguldījumu stratēģijas vai ierobežojumi var būt atšķirīgi, šādi
ieguldījumi nedrīkst būt pretrunā ar fonda ieguldījumu stratēģijām un ierobežojumiem.
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1.2.2. Akciju šķiras
Turpmāk akcionāriem būs iespēja ieguldīt šādās akciju šķirās:
(i)

(ii)

jaunā F akciju šķirā, kas paredzēta visiem ieguldītājiem, kuri galvenokārt iegulda,
izmantojot kontu “Nordea Group”, vai jebkuram citam ieguldītājam pēc pārvaldes
sabiedrības ieskatiem;
jaunā D akciju šķirā, kas pieejama institucionāliem ieguldītājiem vai akcionāriem, kuri
izpilda visus rakstveida vienošanās noteikumus un piekrīt glabāt akcijas pie administratīvā
aģenta, pēc pārvaldes sabiedrības ieskatiem.

Turklāt ir veiktas nelielas izmaiņas Q akciju šķiras definīcijā – to piedāvās visiem ieguldītājiem, kuri
galvenokārt iegulda, izmantojot kontu “Nordea Group”, vai jebkuram citam ieguldītājam pēc pārvaldes
sabiedrības ieskatiem. Pretstatā F akciju šķirai ir pieejama izplatītāja komisijas maksa vai retrocesija.

1.2.3. Maksas, ko no fonda iekasē gada griezumā
Sadaļa “Maksas, ko no fonda iekasē gada griezumā” ir pārstrādāta, izņemot no teksta rindkopas
“Turētājbankas maksa” un “Administrēšanas maksa” un ievietojot jaunu rindkopu “Operacionālie
izdevumi”. Taču no katra fonda iekasētā kopējā maksa nepieaugs.
Turklāt tekstā ir iekļautas divas tabulas. Pirmajā ir atspoguļota pārvaldes maksa un operacionālie
izdevumi, kas attiecas uz institucionālajiem ieguldītājiem paredzētajām akciju šķirām. Otrajā ir
atspoguļota pārvaldes maksa un operacionālie izdevumi, ko piemēro visiem pārējiem ieguldītājiem.

1.2.4 Citi papildinājumi
Papildināta sadaļa par vietējiem pārstāvjiem un maksājošajiem aģentiem un sadaļa par “Nordea 2,
SICAV” Direktoru padomes sastāvu.

2. Atpirkšanas tiesības un kontaktinformācija
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 “Nordea 2, SICAV” un Pārvaldes sabiedrības. Šādi norādījumi “Nordea
Investment Funds S.A.” (kā administratīvajam aģentam) ir jāsaņem rakstveidā uz turpmāk minēto
adresi ne vēlāk kā līdz 2019. gada 16. decembra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika.
Prospekta atjaunināto redakciju bez maksas var saņemt “Nordea 2, SICAV” vai “Nordea Investment
Funds S.A.” reģistrētajā birojā ar adresi 562, rue de Neudorf, L-2220 Luksemburga, Luksemburgas
Lielhercogiste, un tīmekļa vietnē www.nordea.lu, tiklīdz “CSSF” ir laidusi klajā oficiālo prospektu, kas
apstiprināts ar zīmogu, vai, ja pieejams, “Nordea” vietējās tīmekļa vietnēs.
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 15. novembris
“Nordea 2, SICAV” Direktoru padome
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