PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
Ar šo informējam jūs kā “Nordea 1, SICAV” akcionāru, ka 2021. gada februārī iznāks jaunais “Nordea 1,
SICAV” prospekts ar svarīgām izmaiņām, kas norādītas tālāk tekstā un stāsies spēkā 2021. gada
25. februārī (“spēkā stāšanās datums”).

1. Svarīgas izmaiņas
1.1. Izmaiņas, kas skar visus akcionārus
Papildināti vietējo pārstāvju un maksājošo aģentu saraksti.
Sniegti pārvaldes sabiedrības pārstāvju jaunākie dati.

1.2. Izmaiņas, kas skar tikai atsevišķus akcionārus
Izmaiņas esošajos fondos

Akciju fondi
Nordea 1 – Global Impact Fund

Fonda nosaukums tiks
Empowerment Fund”.

mainīts

uz

“Global

Social

Fonda stratēģija ir papildināta, precizējot, ka, aktīvi pārvaldot
fonda portfeli, pārvaldības speciālisti dod priekšroku
uzņēmumiem, kas ar saviem produktiem un pakalpojumiem
nodrošina sociālus risinājumus un piedāvā izcilas izaugsmes
izredzes un ieguldījumu iezīmes.
Līdz 25% no saviem kopējiem aktīviem fonds var ieguldīt Ķīnas
A-akcijās vai izmantot riska darījumos ar tām.
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Obligāciju fondi
Nordea 1 – European Corporate
Bond Fund
Nordea 1 – Global High Yield Bond
Fund
Nordea 1 – US Corporate Bond
Fund
Nordea 1 – US High Yield Bond
Fund

Riska darījumu kopapjoma aprēķināšanai šie fondi izmanto
saistību pieejas metodi. Tādēļ ir precizēts, ka netiek veikta
fondu ienesīguma standartu riska uzraudzība.

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund

Ienesīguma standarts, ko fonds izmanto tikai darbības rādītāju
salīdzināšanai un riska uzraudzībai, ir mainīts no “OB (Oslo
Stock Exchange) Government Bonds All Index” uz “Bloomberg
Barclays Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index”.
Tā kā ir palielinājies fonda atvasināto instrumentu izmantojums,
riska darījumu kopapjoma aprēķināšanas metode ir mainīta no
saistību pieejas uz VaR (“Riskam pakļautās vērtības metode”).
Fonda paredzamais aizņemtā kapitāla bruto īpatsvars ir 100%.

2. Atpirkšanas tiesības un kontaktinformācija
Akcionāri, kuri nepiekrīt iepriekš norādītajām izmaiņām, var atpirkt savas akcijas šajā prospektā norādītajā
atpirkšanas kārtībā bez maksas, izņemot jebkuras vietējās transakcijas maksas, kuras varētu iekasēt
vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kuras nav atkarīgas no “Nordea 1, SICAV” un Pārvaldes
sabiedrības. Šādi norādījumi “Nordea Investment Funds S.A.” (kā administratīvajam aģentam) ir jāsaņem
rakstveidā uz tālāk minēto adresi ne vēlāk kā līdz 2021. gada 24. februāra plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas
laika.
Prospekta atjaunināto 2021. gada februāra 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 27 86 51 00.
Luksemburga, 2021. gada 25. janvāris
“Nordea 1, SICAV” Direktoru padome
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