PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
Ar šo informējam jūs kā “Nordea 1, SICAV” akcionāru, ka 2019. gada novembrī iznāks jaunais “Nordea 1,
SICAV” prospekts ar svarīgām izmaiņām, kas norādītas turpmāk tekstā un stāsies spēkā 2019. gada
13. novembrī (“spēkā stāšanās datums”).
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.
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.
Sadaļa “Maksas, ko no fonda iekasē gada griezumā” ir pārstrādāta, izņemot no teksta terminus
“Turētājbankas maksa” un “Administrēšanas maksa” un ievietojot terminu “operacionālie izdevumi” un tā
definīciju. No katra fonda iekasētā kopējā maksa nepieaugs. Teksta izkārtojums ir mainīts, sagrupējot
visus akciju šķiru veidus divās atšķirīgās tabulās: vienā tabulā – akciju šķiras, kas paredzētas
institucionālajiem ieguldītājiem, bet otrā tabulā – visas pārējās šķiras.
Sadaļai “Jaunattīstības tirgu un robežtirgu risks” ir pievienota kategorija “jaunattīstības tirgi”.

Svarīgas izmaiņas, kas skar tikai atsevišķus akcionārus
Izmaiņas esošo fondu nosaukumos
Šobrīd

No spēkā stāšanās datuma

Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund

Nordea 1 – Asia ex Japan Equity Fund
Turklāt par ieguldījumu apakšpārvaldnieku ir iecelts “Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited”.
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Nordea 1 – Emerging Consumer Fund

Nordea 1 – Emerging Wealth Equity Fund
Stratēģijas apraksts ir mainīts, lai atspoguļotu to, ka
pārvaldības speciālisti neīstenos tematisko pieeju, bet gan
atlasīs uzņēmumus, kuri piedāvā izcilas izaugsmes izredzes
un ieguldījumu iezīmes.
Par ieguldījumu apakšpārvaldnieku ir iecelts “GW&K
Investment Management LLC”, kas pārvaldīs portfeli ar
mazāku koncentrāciju un salīdzinās darbības rādītājus ar
“MSCI Emerging Markets Net Return index” indeksu.

Izmaiņas esošajos fondos
Obligāciju fondi
Nordea 1 – Emerging Market
Corporate Bond Fund

Ieguldījumu apakšpārvaldnieks ir mainīts no “T.Rowe Price
International Ltd” uz “Metlife Investment Management, LLC”.

Nordea 1 – European High Yield
Bond Fund

Ienesīguma standarts, ko izmanto tikai darbības rādītāju
salīdzināšanai, ir izlabots uz “ICE BofAML European Currency
High Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged to
EUR”.

Nordea 1 – European High Yield
Bond Fund II
Nordea 1 – European High Yield
Stars Bond Fund
Nordea 1 – Renminbi Bond Fund

Ieguldījumu apakšpārvaldnieks ir mainīts no “Income Partners
Asset Management (HK) Limited” uz “Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited”.

Precizēta informācija par kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumu un repo darījumu paredzamo izmantošanu
katram attiecīgajam fondam.
Šajā paziņojumā trekndrukā izceltie termini atbilst Prospektā norādītajai definīcijai, ja vien pēc konteksta
nav jāpiemēro cita nozīme.
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Prospekta atjaunināto 2019. 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, kā arī tīmekļa vietnē 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 27 86 51 00.

Luksemburga, 2019. gada 7. Oktobris.
“Nordea 1, SICAV” Direktoru padome.
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