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R.C.S. Luxembourg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
“Nordea 1, SICAV” (“Sabiedrības”) akcionāri (“akcionāri”) ar šo tiek informēti, ka 2018. gada 31. maijā tiks
izdots jauns Sabiedrības prospekts (“Prospekts”), lai iekļautu tostarp turpmāk tekstā norādītās izmaiņas.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz obligāciju apakšfondu akcionāriem
Gaidāmajā regulā (ES) 2017/1131 par naudas tirgus fondiem frāze “saglabāt kapitālu” attieksies uz
naudas tirgus fondu. Lai izvairītos no pārpratumiem, obligāciju apakšfondu sadaļā par mērķi un
ieguldījumu politiku teikuma “Apakšfonda mērķis ir saglabāt akcionāru kapitālu...” redakcija tiek
mainīta uz “Apakšfonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālā”.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz šādu apakšfondu akcionāriem:
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund,
Nordea 1 – European Cross Credit Fund,
Nordea 1 – European Financial Debt Fund,
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund,
Nordea 1 – Low Duration European High Yield Bond Fund,
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund.
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Attiecīgo apakšfondu ieguldījumu pamatvide ir norādīta katra apakšfonda sadaļā par mērķi un
ieguldījumu politiku.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz šādu apakšfondu akcionāriem:
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus,
Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Papildus tiešiem ieguldījumiem Ķīnas parāda vērtspapīros ar “CIBM” starpniecību apakšfondi drīkst
ieguldīt arī ar “Bond Connect” starpniecību.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund”
akcionāriem
C-akciju šķiras un I-akciju šķiras akciju pārvaldes maksa ir samazināta par 0,15%.
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Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD
Hedged” un “Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund” akcionāriem
Precizēts, ka akcionāriem, kuri nav privātu akciju vai I-akciju šķiras akciju turētāji, informācija par
pārvaldes maksas nosacījumiem un piemērošanu ir sniegta Prospekta 16. nodaļā “Maksas un
izdevumi”.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz “Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund” akcionāriem
Precizēts, ka apakšfonda mērķis ir maksimāli palielināt tā kopējo atdevi un nodrošināt atdevi, kas
pārsniedz vidējo atdevi ASV obligāciju tirgū.
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz visu apakšfondu akcionāriem


Pievienotas vai precizētas šādu terminu definīcijas:
“jaunattīstības tirgus”, “zemu attīstīts tirgus”, “institucionālais ieguldītājs”, “ASV ieguldītājs”,
“vērtēšanas diena”, “daļēja slēgšana”, “pilnīga slēgšana”.



Ja tas tiks apstiprināts akcionāru ārkārtas kopsapulcē, kas notiks 2018. gada 17. maijā un lems
par Sabiedrības statūtu pārskatīšanu saskaņā ar grozīto 2016. gada 10. augusta
komercsabiedrību likumu, ikgadējā kopsapulce tiks rīkota sešu mēnešu laikā no finanšu gada
pēdējās dienas, un tās datums tiks norādīts paziņojumā par sapulci.



Sniegta papildu informācija par ierobežota riska akciju šķirām: “Sabiedrība var izmantot arī
nestandartizētus ārvalstu valūtas līgumus vai nenododamus, nestandartizētus ārvalstu valūtas
līgumus valūtas riska ierobežošanas darbību veikšanai.”
No 2017. gada 30. jūlija akciju šķiras ar priedēkli “T” būs slēgtas jaunu ieguldītāju ieguldījumiem
un no 2018. gada 30. jūlija — esošo ieguldītāju papildu ieguldījumiem.



Precizēts, ka parakstīšanās, atpirkšanas un/vai konvertācijas pieprasījumi jāsaņem “pirms
plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika”, nevis “pirms vai tieši plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas
laika”, kā norādīts iepriekšējā redakcijā.
Maksājumi ir jāveic ar bankas pārskaitījumu un attiecīgās akciju šķiras pamatvalūtā, ja vien
pamatvalūta nav nenododama valūta. Šādā gadījumā maksājumi jāveic apakšfonda
pamatvalūtā.
Atpirkšanas un konvertācijas pieprasījuma izpildes datums faktiski ir trešā darba diena pēc
rīkojuma pieņemšanas datuma. Direktoru padome vai tās pārstāvis var lemt atlikt apmaksas
datumu, ņemot vērā valūtas brīvdienas. Precizēts, ka papildus iepriekš minētajiem
nosacījumiem Direktoru padome var arī atlikt atpirkšanas un konvertācijas pieprasījumu izpildi,
ja izpildes datums ir darba dienā, kurā saskaņā ar vērtēšanas dienas definīciju netiek aprēķināta
attiecīgā apakšfonda neto aktīvu vērtība.



Turklāt ir paskaidrots, ka Prospekts tiks atjaunināts, ja tiks ieviestas būtiskas izmaiņas
atvasināto finanšu instrumentu, tostarp jebkuru vērtspapīru finansēšanas darījumu un kopējo
ieņēmumu mijmaiņas līgumu, izmantošanā saskaņā ar 2015. gada 25. novembra Regulu (ES)
2015/2365 par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību vai
saskaņā ar jebkuriem citiem piemērojamiem tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvo
praksi.
Kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumiem atbilstīgo aktīvu veids ir atkarīgs no katra apakšfonda
atbilstīgajiem ieguldījumiem un tā ieguldījumu politikas un mērķa.



Apakšfondam var būt jāiemaksā nodrošinājums par labu saviem darījumu partneriem.
Šim mērķim apakšfonds var iegādāties un izmantot aktīvus, kas neatbilst tā ieguldījumu
pamatvidei, nepārsniedzot apakšfonda pielikumā norādītos ierobežojumus. Šādi aktīvi tostarp ir
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akcijas, skaidra nauda un valdību obligācijas.


Sadaļa par risku ir papildināta ar šādiem brīdinājumiem par risku:
- riski, kas rodas, ieguldot ar “Bond Connect” starpniecību;
- sarakstam ir pievienots risks, kas saistīts ar ierobežota valūtas riska akciju šķirām.
Paskaidrots, ka pārmērīgas riska ierobežošanas pozīcija, kas rodas ierobežota riska akciju
šķirā, nedrīkst pārsniegt 105% no šīs ierobežota riska akciju šķiras neto aktīvu vērtības, un
jebkura nepietiekami ierobežota riska pozīcija, kas rodas ierobežota riska akciju šķirā,
nedrīkst būt zemāka par 95% no šīs ierobežota riska akciju šķiras neto aktīvu vērtības.
Finanšu instrumentu izmantošana ārvalstu valūtas riska ierobežošanai var negatīvi
ietekmēt citas akciju šķiras. Negatīvas ietekmes riskam pakļauto akciju šķiru saraksts ir
pieejams vietnē www.nordea.lu



Attiecībā uz institucionālo akciju šķirām (izņemot I-akciju šķiras) Pārvaldes sabiedrība pirms
pirmā ieguldījuma veikšanas pēc saviem ieskatiem var nolemt iekasēt vai neiekasēt maksu par
fonda sniegumu un noteikt maksas par fonda sniegumu likmi, kas tiks piemērota akciju šķirai.



Mēs esam atjauninājuši Pārvaldes sabiedrības vadītāju sarakstu, kā arī “Nordea 1, SICAV”
padomes locekļu sarakstu.

Prospekta atjaunināto 2018. gada maija 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 Luksemburgas Regulējošā iestāde
(“CSSF”) ir laidusi klajā oficiālo Prospektu, kas apstiprināts ar zīmogu, vai, ja pieejams, “Nordea” vietējās
internetvietnēs.
Šajā paziņojumā trekndrukā izceltie termini atbilst Prospektā norādītajai definīcijai, ja vien pēc konteksta nav
jāpiemēro cita nozīme.
Akcionāri, kuriem ir jautājumi par iepriekš minētajām izmaiņām, tiek aicināti vērsties pie sava finanšu
konsultanta vai "Nordea Investment Funds S.A." Klientu apkalpošanas dienesta pa tālruni +352 43 39 50-1.
Luksemburga, 2018. gada 25. aprīlis
"Nordea 1, SICAV" Direktoru padome
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