PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM

NORDEA 1 – African Equity Fund
UN
NORDEA 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund
____________________________________________

“Nordea 1 – African Equity Fund” un “Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund” akcionāri tiek
informēti, ka “Nordea 1, SICAV” Direktoru padome (“Direktoru padome”) ir nolēmusi apvienot
“Nordea 1 – African Equity Fund” (“pievienojamais apakšfonds”) aktīvus un saistības ar “Nordea 1 –
Emerging Markets Focus Equity Fund” (“iegūstošais apakšfonds”, un kopā ar pievienojamo apakšfondu
saukti par “apakšfondiem”) aktīviem un saistībām.
Abi apakšfondi ir Luksemburgas pārvedamo vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma
“Nordea 1, SICAV”, kuru saskaņā ar 2010. gada 17. decembrī pieņemtā likuma par kolektīvo ieguldījumu
uzņēmumiem grozīto I daļu (“2010. gada likums”) ir apstiprinājusi Luksemburgas uzraudzības iestāde,
apakšfondi.
Apvienošanās notiks, Pievienojamajam apakšfondam, kas tiks likvidēts, bet nelikvidēs savus aktīvus, tās
spēkā stāšanās datumā (Spēkā stāšanās datums) nododot savus aktīvus un saistības Iegūstošajam
apakšfondam, kā definēts šī akcionāru paziņojuma 8.1. sadaļā.
Padome paredz apvienot Pievienojamo un Iegūstošo apakšfondu Spēkā stāšanās datumā atbilstoši 2010.
gada likuma 1. (20) (a) panta apvienošanās definīcijai, kā arī saskaņā ar šī likuma 76. (1) pantu šādā veidā:
i.

visi pievienojamā apakšfonda aktīvi un saistības tiks nodoti iegūstošajam apakšfondam, kā
paskaidrots šā akcionāriem paredzētā paziņojuma 4.1. sadaļā, vai, ja nepieciešams,
“Nordea 1, SICAV” turētājbankai, t.i., “J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.” (“turētājbanka”);

ii.

Pievienojamā apakšfonda atbilstošo akciju šķiru akcionāri kļūs par Iegūstošā apakšfonda
atbilstošo akciju šķiru akcionāriem, saskaņā ar šī akcionāru paziņojuma 5.2. sadaļu; un

iii.

Pievienojamais apakšfonds beigs pastāvēt no Spēkā stāšanās datuma.

Neierobežojot paziņojuma sniegšanas prasības un atpirkšanas/konversijas tiesību brīvību, apvienošana var
tikt īstenota bez iepriekšēja akcionāru apstiprinājuma.
Šai paziņojumā attiecīgajiem akcionāriem tiek sniegta atbilstoša un precīza informācija par paredzēto
apvienošanos, lai tie var pilnvērtīgi izvērtēt šīs apvienošanās ietekmi uz saviem ieguldījumiem.
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1.

Apvienošanās konteksts un pamatojums
1.1. Apvienošanās ir paredzēta, jo Direktoru padome uzskata, ka pievienojamā apakšfonda aktīvi ir
sasnieguši līmeni, kurā pievienojamo apakšfondu vairs nav iespējams pārvaldīt ekonomiski optimālā
veidā.
1.2. Paredzams, ka kopējā prognozētā vērtība, kas tiks iegūta, iekļaujot Iegūstošajā apakšfondā
Pievienojamo apakšfondu kopā ar potenciālajiem jaunajiem ieguldījumiem Iegūstošajā apakšfondā,
nodrošinās ieguvumus no lielāka apjoma fonda, un tādējādi tiks iegūti apjomradīti ietaupījumi, kā arī
turpmāk paredzamas relatīvi zemākas izmaksas salīdzinājumā ar kopējo neto aktīvu vērtību.
1.3. Pievienojot pievienojamo apakšfondu iegūstošajam apakšfondam un akcionāriem būs piekļuve
modernākam un diversificētākam apakšfondam ar augstāku snieguma potenciālu.
1.4. Iegūstošais apakšfonds īsteno “Nordea” iekšēji pārvaldīto un uz jaunattīstības tirgiem vērsto
ieguldījumu stratēģiju, kas ir pierādījusi savu efektivitāti darbības rādītāju uzlabošanā un aktīvu
uzkrāšanā. 2017. gada 31. decembrī “Morningstar” piešķīra iegūstošajam apakšfondam 5 zvaigžņu
reitingu. Ņemot vērā šos iemeslus, uzskatām, ka Pievienojamā un Iegūstošā apakšfonda
apvienošana lielākā mērā būs akcionāru interesēs.

2.

Apvienošanās paredzamā ietekme uz Pievienojamā apakšfonda akcionāriem
2.1. Spēkā stāšanās datumā saskaņā ar šā akcionāriem paredzētā paziņojuma 5.2. sadaļas
noteikumiem pievienojamā apakšfonda akcionāri saņems jaunas akcijas, kā arī kļūs par iegūstošā
apakšfonda atbilstošo akciju šķiru akcionāriem.
2.2. Pievienojamajam apakšfondam un iegūstošajam apakšfondam ir identisks risku un ieguvumu profils,
t. i., tiem abiem sintētiskā riska un ieguvumu indikatora (“SRRI”) vērtība ir “6”. Abi apakšfondi tiek
aktīvi pārvaldīti. Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda ieguldījumu mērķu un politikas
sīkāks izklāsts ir sniegts I pielikumā.
2.3. Pievienojamais apakšfonds iegulda galvenokārt akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko
emitējuši uzņēmumi, kas ir reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta Āfrikā,
tostarp uzņēmumos, kas kotēti Āfrikas fondu biržās. Apakšfondam nav oficiāla etalona indeksa.
Āfrikas akciju tirgu uzbūves dēļ līdz 50% apakšfonda aktīvu parasti tiek ieguldīti Dienvidāfrikas
akcijās.
2.4. Iegūstošais apakšfonds iegulda akcijās un ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi,
kas ir reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta jaunattīstības tirgos visā
pasaulē. “Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund” darbības rādītājus salīdzina ar “MSCI
Emerging Markets – Net Total Return Index” indeksu.
2.5. Pievienojamais apakšfonds parasti iegulda akcijās ar zemāku tirgus kapitalizāciju, savukārt
iegūstošais apakšfonds — akcijās ar augstāku tirgus kapitalizāciju. Abi apakšfondi tiecas ieguldīt
pamatkapitālā un izaugsmes kapitālā.
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2.6. “Nordea 1 – African Equity Fund” liek uzsvaru uz Āfrikas akcijām (ar augstu akciju īpatsvaru
Dienvidāfrikas akcijās), savukārt “Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund” ir ģeogrāfiski
diversificētāks, jo tas iegulda jaunattīstības tirgos visā pasaulē. Parasti vismaz 60% “Nordea 1 –
Emerging Markets Focus Equity Fund” akciju tiek ieguldīti Ķīnā, Indijā, Dienvidkorejā un Taivānā.
Āfrikas akciju tirgu veido tikai 8% no “MSCI Emerging Markets – Net Total Return Index” indeksa.
Abi apakšfondi diversificē savus ieguldījumus plašā nozaru klāstā. Galvenā atšķirība ir, ka “Nordea 1
– African Equity Fund” parasti ir augsts aktīvu īpatsvars finanšu nozarē (lielākā nozare apakšfonda
ieguldījumu vidē), savukārt “Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund” ir augsts aktīvu
īpatsvars informācijas tehnoloģiju nozarē (kas ir ļoti neliela nozare Āfrikas akciju tirgū).
2.7. Abiem apakšfondiem ir līdzīgs akciju specifiskais koncentrācijas risks (parasti — 55-65 ieguldījumi).
2.8. Praksē abiem apakšfondiem atvasināto finanšu instrumentu nozīme ir nebūtiska.
2.9. Kopumā paredzams, ka akcionāru risks pievienojamā apakšfondā apvienošanās rezultātā nedaudz
pazemināsies, jo ieguldījumi iegūstošajā apakšfondā kļūs diversificētāki ģeogrāfiskā un valūtas
izvietošanas ziņā.
2.10. Pievienojamā apakšfonda pamatvalūta ir EUR. Iegūstošā apakšfonda pamatvalūta ir USD.
2.11. Iegūstošā apakšfonda maksas ir zemākas nekā pievienojamā apakšfonda maksas, kā norādīts
I pielikumā, par labu pievienojamā apakšfonda akcionāriem.
2.12. Pievienojamajā apakšfondā un iegūstošajā apakšfondā ir identiska kārtība attiecībā uz tādām
darbībām kā akciju tirdzniecība, parakstīšanās, atpirkšana, apmaiņa un nodošana, kā arī uz neto
aktīvu vērtības aprēķināšanas metodi. Citas Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda
īpašības ir aprakstītas I pielikumā.
2.13. Pievienojamā apakšfonda akcionāriem ieteicams apspriesties ar saviem profesionālajiem
konsultantiem par apvienošanās juridisko, finansiālo un ar nodokļiem saistīto ietekmi saistībā ar tās
valsts likumiem, kurā tie ir valstspiederīgie vai kurā ir to uzturēšanās vai dzīvesvieta, vai kurā tie ir
reģistrēti.
2.14. Saskaņā ar 2010. gada likumu Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda akcionāri tiks
rakstveidā informēti par apvienošanos. Pievienojamā apakšfonda un iegūstošā apakšfonda
akcionāriem ir tiesības bez maksas, izņemot ieturēto maksu par attiecīgajām ieguldījumu
samazināšanas izmaksām, iesniegt akciju atpirkšanas vai konversācijas pieteikumu 10.2. sadaļā
norādītājā periodā.
2.15. Jebkuras juridiskas, konsultatīvas vai administratīvas izmaksas, kas ir saistītas ar apvienošanas
sagatavošanu un īstenošanu, segs pārvaldes sabiedrība.

3.

Apvienošanās paredzamā ietekme uz Iegūstošā apakšfonda akcionāriem
3.1. Kad apvienošanās tiks īstenota, iegūstošā apakšfonda akcionāri turpinās būt to pašu šā fonda
akciju īpašnieki, kuras tiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām
saistītajās tiesībās. Apvienošanās neietekmēs Iegūstošā apakšfonda maksu struktūru, kā arī neradīs
izmaiņas "Nordea 1, SICAV" statūtos vai Prospektā, vai izmaiņas Iegūstošā apakšfonda
ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos (KIID).
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3.2. Apvienojoties šiem apakšfondiem, paaugstināsies iegūstošā apakšfonda kopējā neto aktīvu
vērtība, jo tam tiks nodoti pievienojamā apakšfonda aktīvi un saistības.
3.3. Jebkuras juridiskas, konsultatīvas vai administratīvas izmaksas, kas ir saistītas ar apvienošanās
sagatavošanu un īstenošanu, segs pārvaldes sabiedrība.

4. Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda portfeļa līdzsvarošana pirms vai pēc
apvienošanās
4.1. Nedēļas laikā pirms apvienošanās pievienojamā apakšfonda portfelis tiks ieguldīts skaidrā naudā,
tādēļ tiek sagaidīts, ka pievienojamais apakšfonds nodos iegūstošajam apakšfondam tikai skaidras
naudas pozīcijas.
4.2. Apvienošanās nekādā veidā materiāli neietekmēs Iegūstošā apakšfonda portfeli, kā arī tā nav
paredzēta, lai pirms vai pēc apvienošanās jebkādā veidā līdzsvarotu šo portfeli. Apvienošanās izraisīs
naudas pieplūdumu Iegūstošajam apakšfondam. Pēc tam nauda tiks ieguldīta korporatīvās obligācijās
saskaņā ar Iegūstošā apakšfonda ieguldījumu politiku.

5. Noteiktie aktīvu un saistību vērtēšanas kritēriji nolūkā aprēķināt maiņas attiecību
5.1. Darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma “Nordea 1, SICAV”, t. i., “Nordea Investment Funds
S.A.” pārvaldes sabiedrība (“Pārvaldes sabiedrība”) aprēķinās katras akciju šķiras neto akciju vērtību un
noteiks maiņas attiecību.
5.2. Pievienojamā apakšfonda akciju šķiras tiks apvienotas ar Iegūstošā apakšfonda akciju šķirām šādā
veidā:

Nordea 1 – African
Equity Fund
BI-EUR

Nordea 1 – Emerging Markets
Focus Equity Fund
BI-EUR

BP-SEK

BP-SEK

BP-NOK

BP-NOK

BP-EUR

BP-EUR

E-EUR

E-EUR

E-PLN

E-PLN

5.3. Turētājbanka izdod apstiprinājumu saskaņā ar 2010. gada likuma 70. panta prasībām, apliecinot,
ka tā ir izvērtējusi apvienošanās veidu un procesā iesaistītos PVKIU, spēkā stāšanās datumu, kā arī
pārbaudījusi, vai šajā paziņojumā iekļautie piemērojamie noteikumi attiecībā uz aktīvu un saistību
nodošanu un akciju apmaiņu atbilst 2010. gada likuma prasībām.
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6. Maiņas attiecības aprēķināšanas metode
6.1. Katram akcionāram izsniedzamo jauno Iegūstošā apakšfonda akciju skaits tiks aprēķināts,
izmantojot maiņas attiecību, kura tiks aprēķināta saskaņā ar 5.1. un 5.2. sadaļu atkarībā no
Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda akciju neto aktīvu vērtības. Pēc tam attiecīgās
Pievienojamā apakšfonda akcijas tiks anulētas.
6.2. Maiņas attiecību aprēķina šādi:
Neto aktīvu vērtību uz pievienojamā apakšfonda atbilstošās šķiras akciju dala ar neto aktīvu vērtību uz
atbilstošās šķiras akciju iegūstošajā apakšfondā.
Piemērojamā neto aktīvu vērtība uz Pievienojamā apakšfonda akciju un neto aktīvu vērtība uz
Iegūstošā apakšfonda akciju tiks noteikta darba dienā pirms Spēkā stāšanās datuma.
6.3. Par jaunu akciju emisiju Iegūstošajā apakšfondā apmaiņā pret Pievienojamā apakšfonda akcijām
netiks piemērota nekāda maksa.
6.4. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem neto aktīvu vērtībai uz akciju Pievienojamā apakšfondā nav
jābūt vienādai ar neto aktīvu vērtību uz akciju Iegūstošajā apakšfondā. Tādējādi, neskatoties uz to, ka
kopējā to turējuma vērtība nemainīsies, Pievienojamā apakšfonda akcionāri Iegūstošajā apakšfondā var
saņemt jaunas akcijas tādā skaitā, kas atšķiras no tā akciju daudzuma, kas tiem iepriekš piederēja
Pievienojamajā apakšfondā.
6.5. Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.
7. Darbības vērtības samazināšanās risks
7.1. Tā kā piedāvātā apvienošana ir apvienošana, kuras rezultātā Pievienojamais apakšfonds 100%
apjomā tiks ieguldīts skaidrā naudā, tiks veikts viens darījums. Spēkā stāšanās datumā Pievienojamais
apakšfonds pārskaitīs šo naudas pozīciju Iegūstošajam apakšfondam. Tādējādi tiks novērsts darbības
rādītāju kritums.
7.2. Pievienojamā apakšfonda akcionāri saņems atbilstošās Iegūstošā apakšfonda šķiras akcijas.
8. Apvienošanās Spēkā stāšanās datums
8.1. Spēkā stāšanās datums būs 2018. gada 13. jūnijs vai jebkurš cits datums, kuru nosaka Direktoru
padome. Spēkā stāšanās datums tiek rakstveidā paziņots Pievienojamā apakšfonda un
Iegūstošā apakšfonda akcionāriem.
9. Noteikumi par aktīvu nodošanu un jaunu akciju emitēšanu
9.1. Pārvaldes sabiedrība īstenos vai organizēs visu nepieciešamo norādījumu izpildi, lai nosūtītu un/vai
nodotu pievienojamā apakšfonda naudas pozīciju vai organizētu tās nosūtīšanu un/vai nodošanu
turētājbankai saskaņā ar turētājbankas rīkojumu.
9.2. Lai uzlabotu iegūstošā apakšfonda ieguldījumu pārvaldnieka spēju pārvaldīt no pievienojamā
apakšfonda ienākošos naudas līdzekļus un lai sniegtu lielāku izdevīgumu akcionāriem, nodrošinot
nepieciešamo tirgus ekspozīciju no spēkā stāšanās datuma, iegūstošā apakšfonda ieguldījumu
pārvaldnieks pēc maiņas attiecības aprēķināšanas darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma, bet ne
agrāk kā plkst. 16.00, var ieguldīt daļu vai visus naudas līdzekļus, kas tiks saņemti no pievienojamā
apakšfonda. Šādi kapitālieguldījumi jāņem vērā, aprēķinot Iegūstošā apakšfonda neto aktīvu vērtību
spēkā stāšanās datumā.
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9.3. Saskaņā ar iepriekš minēto 9.1. sadaļu kā atlīdzību par aktīvu un saistību nodošanu iegūstošā
apakšfonda turētājbankai pārvaldes sabiedrība aprēķinās un noteiks akcionāriem piešķiramo jauno
akciju skaitu, kā arī emitēs šīs jaunās akcijas visiem pievienojamā apakšfonda akcionāru reģistrā
iekļautajiem akcionāriem, kā to nosaka pārvaldes sabiedrība. Jauno akciju skaits (akciju daļas ar
precizitāti līdz četrām decimāldaļām), kuras spēkā stāšanās datumā tiks emitētas katram akcionāram,
tiks aprēķināts, izmantojot maiņas attiecību, kas aprēķināta saskaņā ar iepriekš minēto 5. sadaļu.
10. Procesuālie aspekti
10.1. Uz pievienojamā apakšfonda akcijām var parakstīties līdz 2018. gada 4. jūnija plkst. 15.30 pēc
Luksemburgas laika. Pēc 2018. gada 4. jūnija plkst. 15.30 pēc Luksemburgas laika tiks pārtraukta
iespēja parakstīties uz pievienojamā apakšfonda akcijām.
10.2. Akcionāri var atpirkt vai konvertēt pievienojamā apakšfonda akcijas bez maksas, izņemot jebkuras
vietējās darījumu maksas, ko var iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kas nav atkarīgas
no “Nordea 1, SICAV” un pārvaldes sabiedrības, no 2018. gada 4. maija līdz 2018. gada 4. jūnija
plkst. 15.30 pēc Luksemburgas laika. Pēc 2018. gada 4. jūnija plkst. 15.30 pēc Luksemburgas laika tiks
pārtraukta iespēja atpirkt vai konvertēt pievienojamā apakšfonda akcijas.
10.3. Akcionāri var atpirkt vai konvertēt iegūstošā apakšfonda akcijas bez maksas, izņemot jebkuras
vietējās darījumu maksas, ko var iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem ieskatiem un kas nav atkarīgas
no “Nordea 1, SICAV” un pārvaldes sabiedrības, no 2018. gada 4. maija līdz 2018. gada 4. jūnija
plkst. 15.30 pēc Luksemburgas laika.
10.4. Visas ar apvienošanos saistītās izmaksas sedz Pārvaldes Sabiedrība.
11. Revidenta nozīme
11.1. Saskaņā ar 2010. gada Likuma 71. (1) pantu pievienojamais apakšfonds norīko revidentu, kas
pārbauda pieņemtos aktīvus, kā arī, ja nepieciešams, saistību vērtēšanas kritērijus (kā iepriekš noteikts
5.1. un 5.2. sadaļā) un maiņas attiecības aprēķina metodi, kā arī faktisko maiņas attiecību (kā iepriekš
noteikts 5.2. un 5.3. sadaļā) datumā, kad tiek aprēķināta maiņas attiecība, kā minēts 2010. gada Likuma
75. (1) pantā.
11.2. Revidentu atzinuma(-u) eksemplārs bez maksas būs pieejams pēc pieprasījuma pievienojamā
apakšfonda un iegūstošā apakšfonda dalībniekiem, kā arī Luksemburgas regulējošajai iestādei
(Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”).
12. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti
Pievienojamā apakšfonda akcionāri tiek aicināti iepazīties ar iegūstošā apakšfonda ieguldītājiem
paredzētās pamatinformācijas dokumentiem, kas ir pieejami pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā,
kā arī internetvietnē www.nordea.lu.
Mēs vēlamies atgādināt, ka ir ļoti svarīgi uzmanīgi izlasīt Iegūstošā apakšfonda KIID.
13. Papildu informācija
Akcionāriem, kuriem ir jautājumi par minētajām izmaiņām, jāsazinās ar savu finanšu konsultantu vai
Pārvaldes Sabiedrību: Nordea Investment Funds S.A., Klientu apkalpošanas dienests, telefona numurs
+352 43 39 50 - 1.
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Pievienojamā apakšfonda akcionāri, kuri nav atpirkuši vai konvertējuši savas akcijas, no spēkā
stāšanās datuma kļūs par iegūstošā apakšfonda akcionāriem, un to akcijas tiks automātiski konvertētas
par iegūstošā apakšfonda akcijām saskaņā ar maiņas attiecību, kas tiks aprēķināta atbilstoši iepriekš
minētajai 5.1. un 5.2. sadaļai.
14. Nodokļi
Pievienojamā apakšfonda un Iegūstošā apakšfonda akcionāri var vērsties pie saviem nodokļu
konsultantiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par paredzētās apvienošanās ietekmi uz nodokļiem.
Ar cieņu,
Direktoru padomes vārdā
2018. gada 3. maijā
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I pielikums
Galvenā informācija par Pievienojamo apakšfondu un Iegūstošo apakšfondu

Nordea 1 – African Equity Fund

Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity
Fund

(Pievienojamais apakšfonds)

(Iegūstošais apakšfonds)
Ieguldījumu mērķis un politika

Ieguldījumu mērķis un politika

Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem
kapitāla vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem
kapitāla vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

Ņemot vērā turpmāk uzskaitītos ieguldījumu
ierobežojumus, apakšfonds ieguldīs savus
aktīvus uzņēmumos neatkarīgi no to lieluma vai
nozares, kurās tie darbojas.

Apakšfonds iegulda uzņēmumos, kas ir novērtēti
pārāk zemu attiecībā uz to spēju radīt ilgtermiņa
naudas plūsmu.

Vismaz trīs ceturtdaļas no saviem kopējiem
aktīviem (neietverot skaidru naudu) apakšfonds
iegulda ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko
emitējuši uzņēmumi, kas ir reģistrēti vai kuru
saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta
Āfrikā, tostarp uzņēmumos, kas kotēti Āfrikas
fondu biržās.
Līdztekus pamatvalūtai apakšfondu var ietekmēt
citu valūtu risks, veicot ieguldījumus un/vai
veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus.
Apakšfonds
var
izmantot
atvasinātus
instrumentus, lai īstenotu efektīvu portfeļa
pārvaldību vai samazinātu risku. Atvasināts
instruments ir finanšu instruments, kura vērtību
nosaka tā pamataktīva vērtība.
Atvasināto
instrumentu
izmaksas un risku.

izmantošana

Apakšfonds
var
piedalīties
aizdošanas programmā.

rada

vērtspapīru

Jebkurš ieguldītājs katru dienu var pieprasīt
atpirkt savas apakšfondā ieguldītās akcijas.
Apakšfonds
nesalīdzinās
savus
darbības
rādītājus ne ar vienu etalona indeksu. Tas var

Vismaz trīs ceturtdaļas no saviem kopējiem
aktīviem (neietverot skaidru naudu) apakšfonds
iegulda ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko
emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai kuru
saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta
jaunattīstības tirgos.
Jaunattīstības tirgi ietver valstis, kas atrodas
Latīņamerikā, Austrumeiropā, Āzijā, Āfrikā vai
Tuvajos Austrumos.
Līdz 25% savu kopējo aktīvu (neietverot skaidru
naudu) apakšfonds var ieguldīt Ķīnas A-akcijās ar
“Stock Connect” starpniecību.
Līdztekus pamatvalūtai apakšfondu var ietekmēt
citu valūtu risks, veicot ieguldījumus un/vai
veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus.
Apakšfonds
var
izmantot
atvasinātus
instrumentus, lai īstenotu efektīvu portfeļa
pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu
papildu kapitālu vai ienākumus. Atvasināts
instruments ir finanšu instruments, kura vērtību
nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto
instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku.
Apakšfonds
var
piedalīties
aizdošanas programmā.
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neierobežoti izvēlēties vērtspapīrus, kuros tas
ieguldīs.

Jebkurš ieguldītājs katru dienu var pieprasīt
atpirkt savas apakšfondā ieguldītās akcijas.

Apakšfonds ir denominēts EUR.

Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības
rādītājus ar “MSCI Emerging Markets Index – Net
Return Index” indeksu, tas var neierobežoti
izvēlēties vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes.
Peļņa no ieguldījumiem tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts USD.

Tipiska ieguldītāja profils

Tipiska ieguldītāja profils

Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots
ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu
5 gadu periodā.

Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots
ieguldītājiem, kuri plāno izņemt savu naudu
5 gadu periodā.

Riski

Riski

Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo
cenu svārstību risku apakšfondā, balstoties uz
iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo
apakšfondu 6. kategorijā. Tas nozīmē, ka
vienību iegāde šajā apakšfondā ir saistīta ar
šādu augstu svārstību risku.

Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo
cenu svārstību risku apakšfondā, balstoties uz
iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo
apakšfondu 6. kategorijā. Tas nozīmē, ka
vienību iegāde šajā apakšfondā ir saistīta ar
šādu augstu svārstību risku.

Specifiski riski

Specifiski riski

Turpmāk minētie riski lielā mērā attiecas uz
PVKIU, taču sintētiskais indikators tos
atspoguļo nepietiekami, un tas var radīt papildu
zaudējumus.

Turpmāk minētie riski lielā mērā attiecas uz
PVKIU, taču sintētiskais indikators tos
atspoguļo nepietiekami, un tas var radīt papildu
zaudējumus.

– darījumu partneru risks;

– darījumu partneru risks;

– atvasināto finanšu instrumentu risks;

– atvasināto finanšu instrumentu risks;

– notikumu risks;

– notikumu risks;

– likviditātes risks.

– likviditātes risks;
– ar Ķīnu saistīts risks: salīdzinājumā ar
valstīm, kas parasti tiek uzskatītas par
attīstītākām, ieguldījumi kontinentālajā Ķīnā var
būt saistīti ar augstāku finansiālo zaudējumu
risku, tostarp — ar operacionālo un regulējuma
risku.
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Bāzes valūta

Bāzes valūta

EUR

USD

Maksas, ko maksā apakšfonds

Maksas, ko maksā apakšfonds

Apakšfonds segs šādas maksas:

Apakšfonds segs šādas maksas:

1. Ieguldījumu pārvaldības maksa

1. Ieguldījumu pārvaldības maksa

Ieguldījumu pārvaldības maksa, ko
apakšfonds maksā pārvaldes sabiedrībai,
ir 1,95% gadā P un E akcijām.
2.

Maksa par fonda vērtības pieaugumu
Nulle

Ieguldījumu pārvaldības maksa, ko
apakšfonds maksā pārvaldes sabiedrībai,
ir 1,50% gadā P un E akcijām.
2.

Maksa par fonda vērtības pieaugumu
Nulle

3. Turētājbankas maksa
Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,20%
gadā no apakšfonda neto aktīvu vērtības,
ja nepieciešams, pieskaitot PVN. Pamatoti
izdevumi, kas radušies Turētājbankai vai
citām bankām un finanšu institūcijām,
kurām ir uzticēta "Nordea 1, SICAV" aktīvu
glabāšana,
tiek
segti
papildus
Turētājbankas maksai.
4. Administrēšanas maksa
Katrs
apakšfonds
maksā
administratīvajam aģentam administrācijas
maksu līdz 0,40% gadā, kā arī
piemērojamo PVN.
5. Pastāvīgā maksa

3. Turētājbankas maksa
Maksa turētājbankai nepārsniedz 0 125%
gadā no apakšfonda neto aktīvu vērtības,
ja nepieciešams, pieskaitot PVN. Pamatoti
izdevumi, kas radušies Turētājbankai vai
citām bankām un finanšu institūcijām,
kurām ir uzticēta "Nordea 1, SICAV" aktīvu
glabāšana,
tiek
segti
papildus
Turētājbankas maksai.
4. Administrēšanas maksa
Katrs
apakšfonds
maksā
administratīvajam aģentam administrācijas
maksu līdz 0,40% gadā, kā arī
piemērojamo PVN.
5. Pastāvīgā maksa

BI-EUR

1,81%

BI-EUR

1,21%

BP-SEK

2,39%

BP-SEK

1,82%

BP-NOK

2,39%

BP-NOK

1,82%

BP-EUR

2,39%

BP-EUR

1,82%

E-EUR

3,14%

E-EUR

2,55%

E-PLN

3,14%

E-PLN

2,55%
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