«Nordea 1, SICAV»
Société d'investissement à capital variable
Société anonyme
L-2220 Luxembourg
562, rue de Neudorf
R.C.S. Luxembourg : B31442

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

Godātie akcionāri!
“Nordea 1, SICAV” (“Sabiedrības”) Direktoru padome ar šo paziņo Sabiedrības akcionāriem, ka Sabiedrības
akcionāru pirmā ārkārtas kopsapulce, kas notika 2018. gada 15. martā, nevarēja pieņemt lēmumu ar
tiesisku spēku par ierosinātajiem darba kārtības jautājumiem, jo netika panākts kvorums.
Tādēļ Jūs tiekat aicināts ierasties uz Sabiedrības akcionāru
OTRO ĀRKĀRTAS KOPSAPULCI
(“otrā ārkārtas kopsapulce” vai “sapulce”), kas notiks 2018. gada 17. maijā plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas
laika Sabiedrības reģistrētajā birojā ar adresi “562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luksemburgas
Lielhercogiste” ar šādu darba kārtību:
DARBA KĀRTĪBA
Jautājuma
numurs

Grozījumi Sabiedrības statūtos:

1

Grozījumi 1. pantā “IZVEIDE”

2

Grozījumi 2. pantā “DARBĪBAS ILGUMS”
Grozījumi 3. pantā “MĒRĶIS” šādā redakcijā:

3

“Sabiedrības mērķis ir izvietot pieejamos līdzekļus galvenokārt pārvedamos vērtspapīros
un/vai citos likvīdos finanšu aktīvos, kas uzskaitīti 2010. gada 17. decembra Likuma par
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem 41. pantā un jebkurā tā jaunākajā redakcijā
(turpmāk tekstā — “Likums”), lai kliedētu ieguldījumu risku un ļautu tā akcionāriem gūt
labumu no Sabiedrības aktīvu pārvaldības.”
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4

Grozījumi 4. pantā “REĢISTRĒTAIS BIROJS”

5

Grozījumi 5. pantā “KAPITĀLS”

6

Pašreizējais 6. pants “NOZAUDĒTAS APLIECĪBAS” tiek aizstāts ar jaunu 6. pantu
“APAKŠFONDI UN AKCIJU ŠĶIRA(S)”

7

Tiks pievienots jauns 7. pants “AKCIJU EMISIJA” un jauns 8. pants “AKCIJU ATPIRKŠANA
UN KONVERTĀCIJA”

8

Pašreizējais 7. pants “IEROBEŽOJUMI AKCIONĀRIEM” tiks numurēts kā 9. pants un tiks
grozīts

9

Pašreizējais 8. pants “AKCIONĀRU SAPULCES” tiks numurēts kā 10. pants un tiks grozīts

10

Pašreizējais 9. pants “DIREKTORU PADOME” tiks numurēta kā 11. pants un tiks grozīts

11

Tiks svītrots pašreizējais 10. pants “DIREKTORU PADOMES SAPULCE”

12

Pašreizējais 11. pants “PILNVARAS” tiks numurēts kā 12. pants “PILNVARU DELEĢĒŠANA”
un tiks grozīts

13

Tiks pievienots jauns 13. pants KOMITEJAS

14

Tiks pievienots jauns 14. pants “PARAKSTI”

15

Pašreizējais 12. pants “IEGULDĪJUMU POLITIKA” tiks numurēts kā 15. pants un tiks grozīts

16

Pašreizējais 13. pants “SPĒKĀ NEESAMĪBA UN SAISTĪTBAS PRET TREŠAJĀM PUSĒM”
tiks numurēts kā 16. pants un tiks grozīts

17

Pašreizējais 14. pants “ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA” tiks numurēts kā 17. pants

18

Tiks svītrots pašreizējais 15. pants “DELEĢĒŠANA”, 16. pants “PARAKSTI” un 17. pants
“AKCIJU ATPIRKŠANA UN KONVERTĀCIJA”

19

Grozījumi 18. pantā “NETO AKTĪVU VĒRTĪBA”

20

Tiks svītrots pašreizējais 19. pants “AKCIJU EMISIJA”

21

Pašreizējais 20. pants “IZDEVUMI” tiks numurēts kā 19. pants un tiks grozīts

22

Tiks pievienots jauns 20. pants “NETO AKTĪVU VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS APTURĒŠANA”

23

Grozījumi pašreizējā 21. pantā “FINANŠU GADS UN FINANŠU PĀRSKATI”
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24
25

Grozījumi pašreizējā 23. pantā “DIVIDENDES”
Grozījumi 24. pantā “SABIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJA, APAKŠFONDA LIKVIDĀCIJA, APVIENOŠANA,
SADALĪŠANA, KONTRIBŪCIJA VAI KONVERTĀCIJA”

26



Grozījumi pašreizējā 25. pantā “GROZĪJUMI”

27



Grozījumi 26. pantā “PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI”

Ierosinātie grozījumi “Nordea 1, SICAV” statūtos:

1

1. pantā “IZVEIDE” definētie termini “SICAV” un “Sabiedrība” rakstāmi treknrakstā,
un terminam “Société d’Investissement à Capital Variable” jāpievieno (“SICAV”).
2. panta “DARBĪBAS ILGUMS” redakcija ir šāda:

2

“Sabiedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku. Sabiedrība var tikt likvidēta ar akcionāru lēmumu
saskaņā ar šo statūtu (turpmāk tekstā — “Statūti”) 24. pantu.”
3. panta “MĒRĶIS” pirmais teikums ir šāds:

3

“Sabiedrības mērķis ir izvietot pieejamos līdzekļus galvenokārt pārvedamos vērtspapīros un/vai
citos likvīdos finanšu aktīvos, kas uzskaitīti 2010. gada 17. decembra Likuma par kolektīvo
ieguldījumu uzņēmumiem 41. pantā un jebkurā tā jaunākajā redakcijā (turpmāk tekstā —
“Likums”), lai kliedētu ieguldījumu risku un ļautu tā akcionāriem gūt labumu no Sabiedrības
aktīvu pārvaldības.”
4. panta “REĢISTRĒTAIS BIROJS” pirmā rindkopa ir šāda:

4

“Sabiedrības reģistrētais birojs atrodas Luksemburgā, Luksemburgas Lielhercogistē. Tas var tikt
pārcelts attiecīgās pašvaldības robežās vai uz jebkuru citu Luksemburgas Lielhercogistes
pašvaldību ar Sabiedrības Direktoru padomes (turpmāk tekstā — “Direktoru padome”) lēmumu.
Šādā gadījumā Direktoru padome ir tiesīga veikt attiecīgus grozījumus Statūtos.
Filiāles, meitasuzņēmumus vai citus birojus var nodibināt vai nu Luksemburgā vai ārvalstīs ar
Direktoru padomes lēmumu.”
5. panta virsraksts ir papildināts ar vārdu “AKCIJU”, tādējādi tā jaunais virsraksts
ir “AKCIJU KAPITĀLS”, un tā jaunā redakcija ir šāda:

5

“Sabiedrības akciju kapitālu veido samaksātais kapitāls bez nominālvērtības, un tā vērtība
vienmēr ir vienāda ar Sabiedrības neto aktīvu vērtību saskaņā ar šo Statūtu 18. pantu.
Sabiedrības minimālais kapitāls ir viens miljons divi simti piecdesmit tūkstoši eiro
(EUR 1 250 000).
Sākotnēji parakstītais kapitāls bija viens miljons divi simti piecdesmit tūkstoši Eiropas valūtas
vienību (ECU 1 250 000), kas sadalīts divpadsmit tūkstoši pieci simti Eiropas valūtas vienību
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(ECU 12 500) samaksātās “FRONTRUNNER I – EQUITIES 92” B akciju šķiras akcijās
(pamatvalūta — ECU) (pašreizējais nosaukums “NORDEA 1 – European Value Fund”) bez
nominālvērtības.
Akcijas emitē vārda akciju formā. Saskaņā ar piemērojamo Luksemburgas tiesību aktu
nosacījumiem Direktoru padome pēc saviem ieskatiem var nolemt papildus vārda akcijām emitēt
dematerializētas akcijas un pēc to turētāja(-u) pieprasījuma konvertēt emitētās vārda akcijas
dematerializētās akcijās. Izmaksas, kas radušās, konvertējot vārda akcijas pēc to turētāju
pieprasījuma, sedz to turētāji, ja vien Direktoru padome pēc saviem ieskatiem nenolemj, ka visas
vai daļa šo izmaksu jāsedz Sabiedrībai.
Pēc akcionāra pieprasījuma tiks emitētas vārda akciju apliecības. Ja akcionārs atbilstoši
Sabiedrības prasībām var pierādīt, ka viņa akciju apliecības ir nozaudētas, nozagtas vai iznīcinātas,
pēc viņa pieprasījuma var tikt emitētas akciju apliecību kopijas saskaņā ar nosacījumiem
un garantijām, tostarp apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju (taču neaprobežojoties
ar to), ko paredz un atļauj piemērojamie tiesību akti un kuru atbilstībai piekrīt Sabiedrība. Tiklīdz
tiek emitēta jauna akciju apliecība, uz kuras ir jāatzīmē, ka tā ir kopija, sākotnējā akciju apliecība,
kuras vietā tika emitēta jauna apliecība, kļūst nederīga.
Sabojātas akciju apliecības ar Sabiedrības rīkojumu var apmainīt pret jaunām akciju
apliecībām. Sabojātās akciju apliecības ir jānogādā Sabiedrībai un nekavējoties jāanulē.
Sabiedrība pēc saviem ieskatiem var likt akcionāram segt ar kopijas vai jaunas akciju
apliecības emisiju saistītās izmaksas, kā arī visas saprātīgās izmaksas, kas Sabiedrībai radušās
saistībā ar to emisiju un reģistrāciju, kā arī veco akciju apliecību anulēšanu.”
6. pants “NOZAUDĒTAS APLIECĪBAS” tiks aizstāts ar 6. pantu “APAKŠFONDI UN AKCIJU
ŠĶIRA(S)”, un tā redakcija ir šāda:

6

“Sabiedrības Direktoru padome bez ierobežojumiem jebkurā laikā var izveidot vienu vai
vairākus aktīvu portfeļus Likuma 181. panta izpratnē (katrs no tiem — “apakšfonds”). Direktoru
padome nosaka katram apakšfondam konkrētus ieguldījumu mērķus, politiku, denominācijas vai
citas iezīmes saskaņā ar Sabiedrības prospektu (turpmāk tekstā — “Prospekts”). Akcionāru
savstarpējo attiecību izpratnē katrs Apakšfonds tiks uzskatīts par atsevišķu vienību ar, bet
neaprobežojoties tikai ar, savu pienesumu, kapitāla guvumiem, zaudējumiem, komisijām
un izmaksām.
Saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktu nosacījumiem Direktoru padome jebkurā laikā pēc
saviem ieskatiem var (i) izveidot jebkuru apakšfondu kā pakārtotu PVKIU, (ii) pārveidot jebkuru
esošo apakšfondu par pakārtotu PVKIU vai galveno PVKIU Likuma izpratnē.
Turklāt Direktoru padome var nolemt katram apakšfondam izveidot vienu vai vairākas akciju
šķiras ar konkrētām iezīmēm, piemēram, denomināciju, maksu struktūru, sadales politiku, valūtu,
minimālo turējuma vai ieguldījuma summu, vai citu specifiku vai piemērotības kritērijiem saskaņā
ar Direktoru padomes periodiski pieņemtajiem lēmumiem un Prospektā publicēto informāciju.
Sabiedrība jebkurā laikā var piedāvāt jaunu(-as) akciju šķiru(-as) bez akcionāru apstiprinājuma.
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Šāda(s) jauna(s) akciju šķira(s) var tikt emitēta(s) ar nosacījumiem, kas atšķiras no esošajiem
nosacījumiem. Turklāt attiecībā uz jebkuru apakšfondu Direktoru padome var nolemt, ka akcijas
tiks emitētas sērijās, iekļaujot visas akcijas, kas ir emitētas jebkurā vērtēšanas dienā un jebkurā
akciju šķirā(s). Attiecīgajā gadījumā atsauce uz akciju šķiru šajos Statūtos attieksies uz visu sēriju.
Katrs apakšfonds un/vai akciju šķira(s) var tikt izveidoti ar neierobežotu vai ierobežotu ilgumu;
otrajā gadījumā, beidzoties termiņam, Direktoru padome pēc saviem ieskatiem vienreiz vai
vairākas reizes var pagarināt attiecīgā apakšfonda vai akciju šķiras(-u) ilgumu. Akcionāri ir savlaicīgi
jāinformē par katru pagarinājumu, nosūtot paziņojumu. Kad termiņš beidzies un ja tas nav
pagarināts, kā norādīts iepriekš, Sabiedrībai ir jāatpērk visas apgrozībā esošās akcijas saskaņā ar
8. pantu turpmāk tekstā.”
Pēc 6. panta tiks pievienots jauns 7. PANTS “AKCIJU EMISIJA” un jauns 8. pants
“AKCIJU ATPIRKŠANA UN KONVERTĀCIJA”, un to redakcija ir šāda:
“7. pants. AKCIJU EMISIJA
Direktoru padomei ir tiesības bez ierobežojumiem un jebkurā laikā emitēt neierobežotu
skaitu akciju bez nominālvērtības, nepiešķirot esošajiem akcionāriem privileģētas tiesības
parakstīties uz emitējamajām akcijām.
Akciju daļas var tikt emitētas tikai vārda akciju formā. Vārda akciju daļas var tikt emitētas ar
vērtību līdz četrām decimāldaļām (noapaļojot uz augšu vai uz leju pēdējo decimāldaļu). Akciju
daļām nebūs nekādu balss tiesību, bet tās piedalīsies dividenžu, ja tādas būs, sadalē, kā arī
likvidācijas līdzekļu sadalē.

7

Direktoru padome pēc saviem ieskatiem var pilnībā vai daļēji noraidīt parakstīšanās
pieprasījumu. Turklāt Direktoru padome var noteikt ierobežojumus biežumam, ar kādu emitē
akcijas jebkurā apakšfondā vai akciju šķirā(s). Direktoru padome tostarp var nolemt, ka
apakšfonda vai akciju šķiras(-u) akcijas emitē tikai vienā vai vairākos piedāvājuma periodos, vai
citos intervālos atbilstoši Prospektam, vai ka apakšfondu vai akciju šķiru(-as) slēdz jauniem vai
papildu parakstīšanās pieprasījumiem uz periodu, ko tā nosaka pēc saviem ieskatiem.
Direktoru padome nosaka nosacījumus, noteikumus un procedūras, kas attiecas uz akciju
parakstīšanās pieprasījumiem, tostarp, bet ne tikai, parakstīšanās dokumentu noformēšanu
un informācijas sniegšanu, ja Direktoru padome to uzskata par lietderīgu. Parakstīšanās
pieprasījumiem jābūt saņemtiem pirms attiecīgā tirdzniecības pārtraukšanas laika, ko periodiski
nosaka Direktoru padome. Pieprasījumus, kas tiks saņemti pēc attiecīgā tirdzniecības
pārtraukšanas laika, izskatīs nākamajā vērtēšanas dienā saskaņā ar šo Statūtu 18. panta
noteikumiem.
Katram akcionāram ir jāpaziņo Sabiedrībai vai tās aģentiem adrese, uz kuru var nosūtīt visus
Sabiedrības paziņojumus. Šī adrese tiks ievadīta arī akcionāru reģistrā.
Ja šāds akcionārs nav paziņojis savu adresi, Sabiedrība uzskatīs, ka akcionāra adrese ir
Sabiedrības reģistrētais birojs vai cita adrese, ko Sabiedrība ir ierakstījusi savā reģistrā, līdz šāds
akcionārs nebūs paziņojis Sabiedrībai citu adresi. Akcionārs jebkurā laikā var mainīt savu akcionāru
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reģistrā ierakstīto adresi, nosūtot Sabiedrībai rakstveida paziņojumu uz tās reģistrēto biroju vai
citu adresi, ko Sabiedrība ir norādījusi.
Kad Sabiedrība piedāvā parakstīties uz savām akcijām, cena, par kādu šāda akcija tiek emitēta,
ir neto aktīvu vērtība uz akciju attiecīgajā akciju šķirā saskaņā ar šo Statūtu 18. panta
noteikumiem. Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, Direktoru padome var arī nolemt iekasēt jebkuras
piemērojamās maksas, nodevas, komisijas maksas vai nodokļus parakstīšanās brīdī, kā paskaidrots
Prospektā.
Maksājumam par parakstītajām akcijām jābūt saņemtam ne vēlāk kā Prospektā noteiktajā
galīgajā termiņā, un tas nedrīkst pārsniegt Prospektā noteiktās astoņas (8) darba dienas
(turpmāk tekstā — “darba diena”) pēc attiecīgās vērtēšanas dienas.
Akcijas tiek piešķirtas pēc parakstīšanās pieprasījuma apstiprināšanas, un īpašuma tiesības uz
akcijām ir jānostiprina ar attiecīgu ierakstu Sabiedrības akcionāru reģistrā. Tomēr piešķirtās akcijas
var tikt atceltas pirmajā atbilstošajā vērtēšanas dienā, ja attiecīgajā norēķinu periodā nav saņemta
norādītā parakstīšanās maksa. Šādā gadījumā uzskata, ka atceltā akcija nekad nav tikusi piešķirta,
savukārt atcelto akciju akcionāram var tikt pieprasīta samaksa par katru atceltu akciju, atcelšanas
maksa, kas atbilst negatīvajai starpībai, ja tāda radusies, starp attiecīgajām neto aktīvu vērtībām
uz akciju, kas aprēķinātas parakstīšanās un atcelšanas vērtēšanas dienās, kā arī jebkuras saistītās
izmaksas un izdevumi atkarībā no situācijas, saglabājot Sabiedrības tiesības pieprasīt atlīdzību par
jebkuriem zaudējumiem, kas būtu varējuši rasties.
Direktoru padome laiku pa laikam var pieņemt parakstīšanās pieprasījumus uz akcijām pret
samaksu natūrā — vērtspapīriem vai citiem aktīviem, kurus atbilstoši ieguldījumu politikai
un ierobežojumiem var iegādāties attiecīgais apakšfonds. Jebkura šāda iemaksa natūrā tiks veikta
pēc iemaksāto aktīvu neto aktīvu vērtības, kas aprēķināta atbilstoši 18. panta noteikumiem, un
tiks iekļauta revidentu ziņojumā saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem. Visas ar šādu iemaksu
natūrā saistītās izmaksas sedz akcionārs, kurš veic iemaksu, vai trešā puse, ar kuru Sabiedrība
noslēgusi vienošanos, vai citā veidā, ko Direktoru padome uzskata par taisnīgu pret visiem
apakšfonda akcionāriem. Papildus piešķirto akciju atcelšanai, kas izskaidrota iepriekšējā rindkopā,
ja Sabiedrība nesaņem neapstrīdamas piešķirto aktīvu īpašumtiesības, tā var uzsākt tiesvedību
pret akcionāru, kurš nav izpildījis savas saistības, vai tā finanšu starpnieku, vai atskaitīt jebkuras
izmaksas
vai
zaudējumus,
kas
radušies
Sabiedrībai,
turētājbankai
(turpmāk tekstā — “Turētājbanka”) vai pārvaldes sabiedrībai (turpmāk tekstā —
“Pārvaldes sabiedrība”), no akcionāra esošā turējuma Sabiedrībā.
Sabiedrība saglabā tiesības ierobežot akciju, uz kurām iespējams parakstīties jebkurā
vērtēšanas dienā, skaitu līdz daudzumam, kas nepārsniedz 10% no apakšfonda kopējās neto aktīvu
vērtības. Šādos apstākļos Direktoru padome var paziņot, ka daļa vai visi šādi parakstīšanās
pieprasījumi tiks izskatīti laika periodā, kas nepārsniedz 8 (astoņas) darba dienas, un to cena tiks
noteikta pēc neto aktīvu vērtības vērtēšanas dienā, kad akcijas tiks parakstītas. Jebkurā vērtēšanas
dienā darījumi ar šādām akcijām tiks veikti pirms jebkuriem turpmākiem parakstīšanās
pieprasījumiem.
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Direktoru padome var deleģēt jebkuram atbilstoši pilnvarotam Sabiedrības direktoram vai
ierēdnim, vai jebkurai atbilstoši pilnvarotai personai parakstīšanās/konvertācijas pieprasījumu
apstiprināšanu un maksājumu saņemšanu par šādu akciju piegādi un/vai emisiju.
8. pants. “AKCIJU ATPIRKŠANA UN KONVERTĀCIJA”
Kā plašāk izklāstīts šajā sadaļā, Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā atpirkt savas apgrozībā
esošās akcijas, ko ierobežo tikai spēkā esošie tiesību akti.
Sabiedrības akcionārs jebkurā laikā var neatgriezeniski pieprasīt Sabiedrībai atpirkt visas tā
īpašumā esošās Sabiedrības akcijas vai jebkuru to daļu saskaņā ar nosacījumiem, noteikumiem
un procedūrām, ko nosaka Direktoru padome un kas publicēti Prospektā. Atpirkšanas
pieprasījumiem jābūt saņemtiem pirms attiecīgā tirdzniecības pārtraukšanas laika, ko periodiski
nosaka Direktoru padome. Pieprasījumus, kas tiks saņemti pēc attiecīgā tirdzniecības
pārtraukšanas laika, izskatīs nākamajā vērtēšanas dienā.
Akcionārs saņems maksu par akciju, kas vienāda ar neto aktīvu vērtību uz akciju attiecīgajā
akciju šķirā saskaņā ar šo Statūtu 18. panta noteikumiem. Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, Direktoru
padome var nolemt iekasēt jebkuras piemērojamās maksas, nodevas, komisijas maksas vai
nodokļus atpirkšanas brīdī, kā paskaidrots Prospektā.
Maksājumam jābūt saņemtam vai izsūtītam 8 (astoņu) darba dienu laikā no attiecīgās
vērtēšanas dienas, tiklīdz saņemta attiecīgā dokumentācija vai informācija, saskaņā ar Direktoru
padomes vai jebkuru piemērojamo tiesību aktu prasībām. Ja ārkārtējos gadījumos apakšfonda
likviditāte nav pietiekama maksājuma veikšanai iepriekš norādītajā termiņā, šāds maksājums tiks
veikts, tiklīdz tas praktiski būs iespējams.
Ar attiecīgā(-o) akcionāra(-u) atļauju Direktoru padome var periodiski veikt maksājumus
natūrā, ievērojot akcionāru vienlīdzīgu tiesību principu un piešķirot atpērkošajam(-iem)
akcionāram(-iem) attiecīgā apakšfonda portfeļa vērtspapīrus, kuru vērtība vienāda ar atpērkamo
akciju neto aktīvu vērtību. Jebkura šāda atpirkšana natūrā ir jāizvērtē Sabiedrības revidenta
ziņojumā atbilstoši Luksemburgas tiesību aktiem un jāveic atbilstoši taisnīguma principam visu
akcionāru interesēs. Visas ar šādu atpirkšanu natūrā saistītās izmaksas sedz akcionārs, kurš
pieprasa atpirkšanu, vai trešā puse, ar kuru Sabiedrība noslēgusi vienošanos, vai citā veidā, ko
Direktoru padome uzskata par taisnīgu pret visiem apakšfonda akcionāriem.
Jebkurš akcionārs var prasīt konvertēt visas savas akcijas vai to daļu tā paša apakšfonda vai
jebkura cita apakšfonda akciju šķiras akcijās saskaņā ar nosacījumiem, noteikumiem
un procedūrām, kā arī ierobežojumiem, ko nosaka Direktoru padome un kas publicēti Prospektā.
Konvertācija netiek apstiprināta, līdz nav pilnībā pabeigts jebkurš iepriekšējais darījums ar akcijām.
Konvertācijas pieprasījumiem jābūt saņemtiem pirms attiecīgā tirdzniecības pārtraukšanas
laika, ko periodiski nosaka Direktoru padome. Pieprasījumus, kas tiks saņemti pēc attiecīgā
tirdzniecības pārtraukšanas laika, izskatīs nākamajā vērtēšanas dienā.
Akciju konvertācijas cenu aprēķinās pēc attiecīgās neto aktīvu vērtības uz akciju abās
attiecīgajās akciju šķirās saskaņā ar šo Statūtu 18. panta noteikumiem. Ciktāl tas atļauts tiesību
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aktos, Direktoru padome var nolemt iekasēt jebkuras piemērojamās maksas, nodevas, komisijas
maksas vai nodokļus konvertācijas brīdī, kā paskaidrots Prospektā.
Sabiedrība saglabā tiesības ierobežot akciju, kuras var konvertēt un/vai atpirkt jebkurā
vērtēšanas dienā, skaitu līdz daudzumam, kas nepārsniedz 10% no apakšfonda neto aktīvu
vērtības. Šādos apstākļos Direktoru padome var paziņot, ka daļa vai visas šādas konvertējamās
un/vai atpērkamās akcijas tiks konvertētas un/vai atpirktas laika periodā, kas nepārsniedz
8 (astoņas) darba dienas, un to cena tiks noteikta pēc neto aktīvu vērtības vērtēšanas dienā, kad
akcijas tiks konvertētas un/vai atpirktas. Jebkurā vērtēšanas dienā darījumi ar šādām akcijām tiks
veikti pirms jebkuriem turpmākiem konvertācijas un/vai atpirkšanas pieprasījumiem.
Ja jebkura atpirkšanas/konvertācijas pieprasījuma rezultātā akcionāra jebkurā akciju šķirā
turēto akciju skaits vai to kopējā neto aktīvu vērtība ir zemāka par Direktoru padomes noteikto
skaitu vai vērtību, tā var nolemt, ka šāds pieprasījums uzskatāms par atpirkšanas/konvertācijas
pieprasījumu, kas iekļauj visas šāda akcionāra turētās akcijas šādā akciju šķirā.
Atpirktās/konvertētās akcijas tiek atceltas, ja vien Direktoru padome pēc saviem ieskatiem
nenolemj citādi.
Direktoru padome var deleģēt jebkuram atbilstoši pilnvarotam Sabiedrības direktoram
vai ierēdnim, vai jebkurai atbilstoši pilnvarotai personai atpirkšanas/konvertācijas pieprasījumu
apstiprināšanu, atpirkšanas cenai atbilstošā maksājuma veikšanu un šādu akciju atcelšanu.”
Pašreizējais 7. pants “IEROBEŽOJUMI AKCIONĀRIEM” tiks numurēts kā 9. pants, un tā
redakcija ir šāda:
“9. pants. IEROBEŽOJUMI AKCIONĀRIEM
Sabiedrības interesēs Direktoru padome var ierobežot vai liegt iespēju jebkurai fiziskai vai
juridiskai personai iegādāties Sabiedrības akcijas, kā norādīts turpmāk.
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1) Direktoru padomei ir tiesības pēc saviem ieskatiem piemērot šādus ierobežojumus (izņemot
akciju pārveduma ierobežojumus), lai nodrošinātu, ka Sabiedrības akcijas neiegādājas noteikta
persona, vai tās nenonāk noteiktas personas turējumā, vai netiek pirktas vai turētas noteiktas
personas vārdā (turpmāk tekstā — “izslēgtā persona”):
a)
ja tas ir pretrunā ar jebkuriem Statūtu, Prospekta vai jebkuras jurisdikcijas
piemērojamo tiesību aktu noteikumiem;
b)
ja Direktoru padome uzskata, ka šādas personas līdzdalība akciju paketē izraisītu
situāciju, kurā Sabiedrībai vai tās akcionāriem rastos nodokļu, administratīvas vai juridiskas
saistības vai finansiāli zaudējumi, kas pretējā gadījumā nebūtu radušies vai nerastos, vai kas
jebkurā citā veidā kaitē Sabiedrībai vai tās akcionāriem;
c)
ja Direktoru padome uzskata, ka šādas personas līdzdalība akciju paketē izraisītu
situāciju, kurā uz Sabiedrību varētu tikt attiecināti un tai varētu tikt piemēroti tiesību akti, kas nav
Luksemburgas Lielhercogistes tiesību akti, un kuru īstenošana varētu kaitēt Sabiedrības vai tās
akcionāru interesēm;
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d)
ja Direktoru padome uzskata, ka šādas personas līdzdalība akciju paketē liktu vai
varētu likt Sabiedrībai pārkāpt citas valsts vai valsts iestādes tiesību aktus vai prasības, kas
attiecas uz Sabiedrību;
e) ja šādai izslēgtajai personai nav tiesību turēt šādas akcijas saskaņā ar valsts tiesību
aktiem un/vai normatīvajiem noteikumiem, un/vai Statūtiem vai Prospektu;
f)
ja šādas izslēgtās personas turējums pārsniedz kapitāla procentuālo īpatsvaru, ko
periodiski nosaka Direktoru padome.
ASV personas, kā norādīts Prospektā, uzskatāmas par izslēgtajām personām, ja vien Direktoru
padome nenolemj citādi.
2) Šādiem mērķiem Direktoru padome attiecīgi pēc saviem ieskatiem var:
a)
atteikties emitēt akcijas vai reģistrēt akciju pārvedumu, kamēr tā nav
pārbaudījusi, vai emisijas vai reģistrācijas rezultātā izslēgta persona iegūtu juridiskas vai
ekonomiskas īpašumtiesības uz šādām akcijām;
b)
jebkurā laikā pieprasīt jebkurai Sabiedrības akcionāru reģistrā ievadītai personai
vai jebkurai personai, kura vēlas reģistrēt akciju pārvedumu, sniegt Sabiedrībai visu informāciju,
kas Sabiedrībai nepieciešama, lai noteiktu, vai šādas reģistrācijas rezultātā tiks piešķirtas
īpašumtiesības izslēgtai personai vai tās vārdā;
c)
noraidīt balsojumu, ko kopsapulcē veikusi izslēgta persona vai kas veikts tās
vārdā;
d)
piešķirt attiecīgajam akcionāram pagarinājuma periodu, lai novērstu situāciju, kas
liedz iespēju iegūt īpašumtiesības, un/vai piedāvāt konvertēt akcijas citas tā paša apakšfonda
apakššķiras akcijās tik lielā mērā, cik nepieciešams, lai novērstu šķēršļus īpašumtiesību iegūšanai.
3) Ja Sabiedrība ir pārliecināta, ka izslēgta persona, rīkojoties vai nu individuāli vai kopā ar
citām personām, ir vai nu juridiskais vai faktiskais akciju īpašnieks, un, ja šī persona nenodod
akcijas pilnvarotai personai, Direktoru padome piespiedu kārtā var atpirkt vai konvertēt visas
akcijas, kas ir izslēgtās personas turējumā vai tiek turētas tās vārdā. Šajā nolūkā Sabiedrība nosūta
akcionāram paziņojumu, kurā sniegts piespiedu atpirkšanas/konvertācijas pamatojums, iesaistīto
akciju skaits un orientējošā vērtēšanas diena, kurā tiks veikta šāda piespiedu
atpirkšana/konvertācija. Atpirkšanas/konvertācijas cena tiks noteikta saskaņā ar šiem Statūtiem.
4) Sabiedrība saglabā tiesības pieprasīt attiecīgajam akcionāram atlīdzināt Sabiedrībai jebkurus
zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas radušies šajā pantā aizliegtu īpašumtiesību rezultātā.
Sabiedrība var atskaitīt šādus zaudējumus, izmaksas vai izdevumus no jebkuriem atpirkšanas
ieņēmumiem, kas izmaksājami attiecīgajam akcionāram.”
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Pašreizējais 8. pants “AKCIONĀRU SAPULCES” tiks numurēts kā 10. pants, un tā redakcija ir
šāda:
“10. pants. AKCIONĀRU SAPULCES
Jebkurā regulāri sasauktā Sabiedrības akcionāru sapulcē jābūt pārstāvētiem visiem
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Sabiedrības akcionāriem. Akcionāru kopsapulcei ir piešķirtas pilnvaras, kas skaidri norādītas
1915. gada 10. augusta komercsabiedrību likumā un jebkurā tā jaunākajā redakcijā
(turpmāk tekstā — “Luksemburgas Komercsabiedrību likums”) vai šajos Statūtos.
Akcionāru ikgadējā kopsapulce tiek rīkota sešu (6) mēnešu laikā pēc finanšu gada beigu
datuma saskaņā ar Luksemburgas Komercsabiedrību likumu Luksemburgā Sabiedrības reģistrētajā
birojā vai citā vietā Luksemburgā, kā norādīts paziņojumā par sapulci, un datumā un laikā, kas
norādīts šādā paziņojumā. Kopsapulci var rīkot ārpus Luksemburgas, ja Direktoru padome uzskata,
ka to prasa ārkārtas apstākļi. Citas akcionāru sapulces var rīkot vietā un laikā, kas norādīti
attiecīgajā paziņojumā par sapulci.
Visas sapulces ir jārīko Luksemburgas Komercuzņēmumu likumā noteiktajā kārtībā. Akcionāri
ir jāuzaicina uz gaidāmo akcionāru sapulci, nosūtot pa pastu paziņojumu, kurā norādīta sapulces
darba kārtība, laiks un vieta, vismaz astoņas (8) kalendārās dienas pirms attiecīgās sapulces
datuma uz adresi, kas reģistrēta Sabiedrības akcionāru reģistrā, ja vien akcionārs nav lūdzis nosūtīt
paziņojumus par akcionāru sapulcēm, izmantojot citu saziņas līdzekli (tostarp e-pastu),
Luksemburgas Komercsabiedrību likumā noteiktajā kārtībā.
Luksemburgas Komercsabiedrību likumā noteiktajā kārtībā paziņojums tiks publicēts
Luksemburgā izdevumā “Recueil Electronique des Sociétés et Associations” un avīzē, kā arī citā
avīzē, kas tiek izplatīta jurisdikcijā, kurā ir reģistrēta Sabiedrība, ja to pieprasa vietējie tiesību akti.
Akcionāri, kuri pārstāv vismaz desmit procentus (10%) Sabiedrības akciju kapitāla, var lūgt
iekļaut jebkuras akcionāru kopsapulces darba kārtībā vienu vai vairākus papildu jautājumus. Šādi
lūgumi ir jānosūta Sabiedrības reģistrētajam birojam ierakstītas vēstules veidā
vismaz piecas (5) kalendārās dienas pirms sapulces datuma.
Ja akcionāru kopsapulcē piedalās vai tiek pārstāvēti visi akcionāri un neviens neiebilst pret
sapulces sasaukšanas prasību neievērošanu, sapulci var rīkot bez iepriekšēja paziņojuma vai
publikācijas.
Akcionāri, kuri piedalās sapulcē, izmantojot konferences zvanu, video konferenci vai citu
sakaru līdzekli, kas nodrošina šo personu identifikāciju, piedalīšanos sapulcē, iespēju nepārtraukti
vienam otru dzirdēt un visu šādu personu efektīvu līdzdalību sapulcē, tiek uzskatīti par
klātesošiem, aprēķinot kvorumu un balsu skaitu, ja šādi sakaru līdzekļi ir pieejami sapulces vietā.
Katrs akcionārs var balsot, izmantojot balsošanas veidlapas, ko nosūta pa pastu vai faksu uz
Sabiedrības reģistrēto biroju vai uz adresi, kas norādīta paziņojumā par sapulci. Akcionāri drīkst
izmantot tikai Sabiedrības nodrošinātās balsošanas veidlapas, uz kurām norādīta vismaz sapulces
vieta, datums un laiks, sapulces darba kārtība un priekšlikumi, par kuriem sapulcē jāpieņem
lēmums. Balsošanas veidlapas, uz kurām nav norādīts ne balsojums “par”, ne “pret” attiecīgo
lēmumu, ne “atturas”, uzskatāmas par nederīgām. Sabiedrība ņems vērā tikai balsošanas
veidlapas, kas saņemtas divas (2) dienas pirms akcionāru kopsapulces.
Katrā akcionāru kopsapulcē izveido sapulces prezidiju, ko veido priekšsēdētājs, sekretārs un
novērotājs, kuriem nav jābūt ne akcionāriem, ne Direktoru padomes locekļiem. Ja visi kopsapulcē
klātesošie vai pārstāvētie akcionāri nolemj, ka viņi spēj nodrošināt balsošanu atbilstoši
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normatīvajām prasībām, akcionāri var vienbalsīgi nolemt iecelt tikai (i) priekšsēdētāju
un sekretāru vai (ii) vienu personu, kas uzņemsies padomes lomu, un šādā gadījumā nav jāieceļ
novērotājs. Prezidijam ir jānodrošina sapulces norises atbilstība piemērojamajiem noteikumiem,
it īpaši noteikumiem, kas reglamentē sapulču sasaukšanu, balsu vairākuma prasības, balsu
skaitīšanu un akcionāru pārstāvību.
Akcionāra tiesības piedalīties kopsapulcē un balsot attiecībā uz savām akcijām nosaka
atbilstoši akcijām, kuras ir šā akcionāra turējumā piektās dienas pusnaktī pirms kopsapulces
(pēc Luksemburgas laika). Direktoru padome var noteikt papildu nosacījumus, kas akcionāram
ir jāizpilda, lai piedalītos akcionāru kopsapulcē.
Akcionārs var rīkoties jebkurā akcionāru sapulcē, ieceļot citu personu (kurai nav jābūt
akcionāram un kura var būt Sabiedrības direktors) par savu pilnvarnieku, un šādai iecelšanai
jānotiek rakstveidā vai nosūtot parakstītu pilnvaru pa pastu, vai izmantojot līdzīgu sakaru līdzekli
atkarībā no Direktoru padomes lēmuma.
Katrai akcijai neatkarīgi no tās neto aktīvu vērtības uz akciju ir tiesības uz vienu balsi.
Visās akcionāru kopsapulcēs ir jābūt dalībnieku sarakstam.
Izņemot, ja par to paziņots atsevišķi vai norādīts šajos Statūtos, vai noteikts Luksemburgas
Komercsabiedrību likumā, likumīgi sasauktā akcionāru sapulcē lēmumus pieņem ar klātesošo
un balsojošo akcionāru vienkāršu balsu vairākumu. Balsojums “atturas” un nulles balsojums netiks
ņemti vērā.
Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar konkrētu akciju šķiru vai apakšfondu, Direktoru padome
pēc saviem ieskatiem var sasaukt akcionāru kopsapulci, kas veltīta šādam apakšfondam vai akciju
šķirai. Šādā gadījumā noteikumi, kas attiecas uz Sabiedrības akcionāru sapulcēm un ir izklāstīti
iepriekš, šādām sapulcēm, kas veltītas noteiktam apakšfondam vai akciju šķirai, tiek piemēroti
mutatis mutandis.”
Pašreizējais 9. pants “DIREKTORU PADOME” tiks numurēts kā 11. pants, un tā redakcija ir
šāda:
“11. pants. DIREKTORU PADOME
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Direktoru padomei ir piešķirtas visplašākās pilnvaras veikt visas administratīvās, aktīvu
izlietojuma un izpildes darbības Sabiedrības interesēs. Direktoru padomes kompetencē ir visas
pilnvaras, kuras nepārprotami neierobežo Luksemburgas Komercsabiedrību likums vai šie
akcionāru kopsapulces Statūti.
Sabiedrību pārvalda Direktoru padome, kuru veido vismaz trīs locekļi, kuriem nav jābūt
Sabiedrības akcionāriem. Direktorus ieceļ akcionāri uz maksimālo pilnvaru laiku, kas ir seši gadi, un
viņi var tikt ievēlēti atkārtoti uz nākamo pilnvaru laiku. Kopsapulce arī nosaka Direktoru padomes
locekļu skaitu, atalgojumu un pilnvaru laiku. Direktoru padomes locekļus ievēl ar akcionāru
kopsapulcē klātesošo vai pārstāvēto akciju vienkāršu balsu vairākumu.
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Akcionāru sapulce jebkurā laikā var atbrīvot direktoru no amata ar vai bez iemesla, pieņemot
attiecīgu lēmumu.
Ja ir atbrīvojusies direktora amata vieta nāves, pensionēšanās vai cita iemesla dēļ, atlikušie
direktori var tikties un vairākuma balsojumā ievēlēt direktora amata vietas izpildītāju līdz
nākamajai akcionāru sapulcei.
Direktoru padome no sava vidus var izvēlēties priekšsēdētāju un vienu vai vairākus
priekšsēdētāja vietniekus. Tā arī var izvēlēties sekretāru, kuram nav jābūt direktoram un kurš būs
atbildīgs par Direktoru padomes un akcionāru sapulču protokolu sagatavošanu.
Direktoru padome pēc priekšsēdētāja vai divu direktoru uzaicinājuma tiekas vietā, kas
norādīta paziņojumā par sapulci. Rakstveida paziņojums par Direktoru padomes sapulci jānosūta
visiem direktoriem vismaz divdesmit četras (24) stundas pirms šādas sanāksmes sākuma laika,
izņemot ārkārtas apstākļus, un šajā gadījumā šādu apstākļu būtība ir jāprecizē paziņojumā par
sapulci. No šāda paziņojuma var atteikties, ja katrs direktors ir devis savu piekrišanu rakstveidā, pa
faksu, e-pastu vai līdzīgā saziņas veidā. Nav nepieciešams izsūtīt atsevišķus paziņojumus par
atsevišķām sapulcēm, ja tās notiek laikā un vietā, kas ir norādīts ar Direktoru padomes lēmumu
iepriekš apstiprinātā grafikā.
Jebkurš direktors var rīkoties jebkurā Direktoru padomes sapulcē, ieceļot citu direktoru par
savu pilnvarnieku, veicot šādu iecelšanu rakstveidā, pa faksu, e-pastu vai līdzīgā saziņas veidā.
Jebkurš direktors var piedalīties Direktoru padomes sapulcē, izmantojot konferences zvanu
vai līdzīgu saziņas līdzekli, un šāda piedalīšanās uzskatāma par personīgu klātbūtni sapulcē.
Direktoru padomes sapulce, kas tiek rīkota, izmantojot šādu saziņas līdzekli, tiek uzskatīta par
notikušu Luksemburgā.
Direktoru padome var pieņemt lēmumus vai rīkoties ar pienācīgu pilnvarojumu, ja šādā
sapulcē piedalās vai ir pārstāvēts vismaz vairākums direktoru. Lēmumi tiks pieņemti ar šādā
sapulcē klātesošo vai pārstāvēto direktoru vienkāršu balsu vairākumu.
Jebkuras Direktoru padomes sapulces protokolu paraksta jebkuri divi direktori.
Uz šādu protokolu kopijām vai izrakstiem, kas var tikt uzrādīti tiesvedības procesā vai citādi, jābūt
sapulces priekšsēdētāja vai pagaidu priekšsēdētāja, vai divu direktoru, vai sekretāra, vai sekretāra
asistenta parakstiem.
Lēmumi, ko parakstījuši visi Direktoru padomes locekļi, ir tikpat likumīgi un spēkā esoši, kā
lēmumi, kas pieņemti likumīgi sasauktā un notikušā sapulcē. Šādi paraksti var parādīties uz viena
dokumenta vai vairākiem identiska lēmuma eksemplāriem, un tos var apliecināt ar vēstuli, faksu,
e-pastu vai līdzīgu saziņas līdzekli. Katrs direktors var arī parakstīties ar elektronisko parakstu, kas
ir derīgs saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem.”
11
12

Tiks svītrots pašreizējais 10. pants “DIREKTORU PADOMES SAPULCES”.
Pašreizējais 11. pants “PILNVARAS” tiks numurēts kā 12. pants, un tā redakcija ir šāda:

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

12 lpp. no 23

“12. pants. PILNVARU DELEĢĒŠANA
Sabiedrības ikdienas pārvaldība, kā arī pārstāvība saistībā ar šādu ikdienas pārvaldību var tikt
deleģēta vienam vai vairākiem direktoriem, ierēdņiem vai citiem aģentiem, kuri ir vai nav akcionāri
un rīkojas atsevišķi vai kopā. Viņu iecelšanu, atbrīvošanu no amata un pilnvaras nosaka ar
Direktoru padomes lēmumu.
Direktoru padome periodiski var deleģēt šādas ar Sabiedrības darbību vai pārvaldību saistītas
pilnvaras vai funkcijas jebkuram ierēdnim, aģentam vai pārstāvim, kuri iecelti šādiem mērķiem.
Turklāt
Sabiedrība
iecels
pārvaldes
sabiedrību
Likuma
15. sadaļas
izpratnē
(turpmāk tekstā — “Pārvaldes sabiedrība”), lai veiktu šādas funkcijas saskaņā ar Likumu.
Sabiedrība var arī piešķirt īpašu pilnvarojumu notariāli apstiprinātas pilnvaras vai privāta
juridiska dokumenta formā.”
Tiks pievienots jauns 13. pants “KOMITEJAS” šādā redakcijā:
“13. pants. KOMITEJAS
13

“Direktoru padome var izveidot vienu vai vairākas komitejas. Šādas(-u) komitejas(-u) sastāvu,
tās locekļu iecelšanas noteikumus, atbrīvošanu no amata, atalgojumu un pilnvaru ilgumu, kā
arī reglamentu nosaka Direktoru padome. Direktoru padome uzrauga komitejas(-u) darbību.”
Tiks pievienots jauns 14. pants “PARAKSTI” šādā redakcijā:

14

“Sabiedrības saistības tiek apstiprinātas ar jebkuru divu direktoru parakstiem vai direktora
un Direktoru padomes pilnvarotas personas vienoto parakstu, vai jebkuru divu Direktoru padomes
deleģētu personu vienoto parakstu.”
Pašreizējais 12. pants “IEGULDĪJUMU POLITIKA” tiks numurēts kā 15. pants, un tā redakcija ir
šāda:
“Direktoru padome, balstoties uz riska izkliedes principu, drīkst noteikt katram apakšfondam
piemērojamo ieguldījumu politiku un stratēģijas un Sabiedrības pārvaldības un uzņēmējdarbības
rīcības kodeksu atbilstoši turpmāk izklāstītajiem principiem.
I. Ieguldījumu ierobežojumi

15

Saskaņā ar Likumā noteiktajām un Prospektā precizētajām prasībām katrs apakšfonds var
ieguldīt:
(i)

pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos;

(ii)

citu PVKIU un KIU akcijās vai daļās Prospektā noteikto ierobežojumu ietvaros,
tostarp gadījumos, ja apakšfonds pilda pakārtotā fonda funkciju, un galvenā fonda,
kas kvalificēts kā PVKIU, akcijās vai daļās;

(iii)

citu apakšfondu akcijās Likumā paredzētajā apmērā un gadījumos;
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(iv)

noguldījumos kredītiestādēs, kuri ir jāatmaksā pēc pieprasījuma vai kuri var tikt
izņemti, un kuru termiņš ir vismaz 12 mēneši;

(v)

atvasinātos finanšu instrumentos;

(vi)

citos aktīvos Likumā paredzētajā apmērā.

Turklāt iepriekš uzskaitītos aktīvus Sabiedrība var iegādāties jebkurā regulētā Eiropas,
Amerikas, Āfrikas, Āzijas un Okeānijas tirgū.
Sabiedrība var ieguldīt arī nesen emitētos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus
instrumentos, ja emisijas noteikumi satur nosacījumu iekļaušanai oficiālajā sarakstā regulētajā
tirgū vai citā iepriekš tekstā minētajā regulētajā tirgū un ka šāda iekļaušana notiks gada laikā no
emisijas brīža.
Atbilstoši riska izkliedes principam līdz 100% aktīvu, kas attiecināmi uz katru apakšfondu,
Sabiedrība drīkst ieguldīt dažādos pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, ko
emitējusi vai garantējusi ES dalībvalsts, viena vai vairākas tās vietējās iestādes, ESAO vai divdesmit
valstu grupas (G20) dalībvalsts, Singapūras Republika vai Honkonga, vai publiska starptautiska
organizācija, kuras dalībniece(s) ir viena vai vairākas ES dalībvalsts(-is), ņemot vērā, ka tad, ja
Sabiedrība izmanto iepriekš aprakstīto iespēju, tās turējumā katra attiecīgā apakšfonda vārdā
jābūt vismaz sešu dažādu emisiju vērtspapīriem. Vienas emisijas vērtspapīri nedrīkst veidot vairāk
nekā 30% no attiecīgā apakšfonda kopējiem aktīviem.
Direktoru padome, rīkojoties Sabiedrības labākajās interesēs, Prospektā noteiktajā kārtībā var
nolemt, ka (i) visi vai daļa Sabiedrības vai jebkura apkašfonda aktīvu tiek kopīgi pārvaldīti atdalītā
veidā ar citu ieguldītāju turētiem aktīviem, tostarp citiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem
un/vai to apakšfondiem; vai ka (ii) visi vai daļa divu vai vairāk Sabiedrības apakšfondu aktīvu var
tikt kopīgi pārvaldīti savā starpā atdalītā vai apvienotā veidā.
Katra Sabiedrības apakšfonda ieguldījumus var veikt tieši vai netieši ar pilnībā piederošas
filiāles starpniecību saskaņā ar Direktoru padomes periodiski pieņemtajiem lēmumiem
un Prospektā sniegto informāciju.
Sabiedrība drīkst izmantot ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem
saistītas metodes un instrumentus.
Direktoru padome var piemērot stingrākus ieguldījumu ierobežojumus Prospektā noteiktajā
kārtībā.
II.
Ar pārvedamiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem saistītas metodes un
instrumenti
Sabiedrība var izmantot metodes un instrumentus, piemēram (bet ne tikai), atvasinātus
instrumentus, repo darījumus, iespējas līgumus, regulētā tirgū tirgotus nākotnes līgumus,
starpības līgumus (CFD) un vērtspapīru aizdevumu darījumus, ko Direktoru padome uzskata par
ekonomiski piemērotiem Sabiedrības portfeļa efektīvai pārvaldībai un kas atbilst katra apakšfonda
ieguldījumu mērķiem.
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Uz šādu metožu un instrumentu lietošanu no Sabiedrības vai jebkura apakšfonda puses
attiecas nosacījumi un ierobežojumi, ko nosaka Luksemburgas Uzraudzības iestāde un Likuma
noteikumi.
Nekādā gadījumā šādas operācijas nevar likt apakšfondam novirzīties no tā ieguldījumu
mērķiem, kas noteikti tā prospektā.
III. Kopējā pārvalde un aktīvu kopfondu veidošana
Efektīvas pārvaldes nolūkos, ja Apakšfonda ieguldījumu politikas to ļauj, Direktoru padome
var izvēlēties pieļaut atsevišķu Apakšfondu aktīvu kopēju pārvaldi.
Šādā gadījumā dažādu Apakšfondu aktīvi tiks pārvaldīti kopā. Kopīgi pārvaldītie aktīvi tiks
dēvēti par “kopfondu”, taču šādi kopfondi tiek lietoti tikai iekšējiem pārvaldes nolūkiem. Kopfondi
nav atsevišķas vienības, un tie nav tieši pieejami akcionāriem. Katram no kopīgi pārvaldītajiem
Apakšfondiem tiks piešķirti tā specifiskie aktīvi.
Ja kopfondā tiek iekļauti divi vai vairāki Apakšfondi, uz katru Apakšfondu attiecināmie aktīvi
sākotnēji tiks noteikti par pamatu ņemot tā sākotnējo aktīvu piešķīrumu šādam kopfondam, un tie
mainīsies papildu piešķīrumu vai izņemšanas gadījumos.
Katra Apakšfonda tiesības uz kopīgi pārvaldītajiem aktīviem attiecas uz katru ieguldījumu
līniju šādā kopfondā.
Papildu ieguldījumi, ko veikuši kopīgi pārvaldītie apakšfondi, tiks piešķirti šādiem
apakšfondiem atbilstoši to attiecīgajām tiesībām, un pārdotie aktīvi līdzīgā veidā tiks atņemti no
aktīviem, kas attiecināmi uz katru iesaistīto apakšfondu.”

16

Pašreizējais 13. pants “SPĒKĀ NEESAMĪBA UN SAISTĪBAS PRET TREŠAJĀM PUSĒM” tiks
numurēts kā 16. pants, un tā otrās rindkopas redakcija ir šāda:
“Katrs apakšfonds ir atbildīgs par saviem parādiem un saistībām saskaņā ar Likumu.”

17
18

Pašreizējais 14. pants “ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA” tiks numurēts kā 17. pants
Tiks
svītrots
15. pants
“DELEĢĒŠANA”,
un 17. pants “AKCIJU ATPIRKŠANA UN KONVERTĀCIJA”.

16. pants

“PARAKSTI”

18. panta “NETO AKTĪVU VĒRTĪBA” redakcija ir šāda:

19

“Katra apakšfonda katras aktīvu šķiras neto aktīvu vērtību (“neto aktīvu vērtība”) periodiski
nosaka Sabiedrība vai tās deleģētā persona, taču saskaņā ar nākamajā rindkopā izklāstītajiem
noteikumiem vismaz divreiz mēnesī Direktoru padomes noteiktā dienā (“vērtēšanas diena”).
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Katra apakšfonda katras akciju šķiras neto aktīvu vērtību izsaka ar attiecīgu atsauces vērtību,
ko periodiski nosaka Direktoru padome un kas jānosaka vērtēšanas dienā, izdalot apakšfonda,
kam pieder akciju šķira, neto aktīvu vērtību, kas ir šīs akciju šķiras aktīvu vērtības un faktisko
saistību starpība, ko nosaka Direktoru padome vai tās likumīgi pilnvarotais pārstāvis vērtēšanas
dienā, ar attiecīgās šķiras apgrozībā esošo akciju skaitu.
Sabiedrības neto aktīvu vērtībai vienmēr jābūt vienādai ar visu tās apakšfondu neto aktīvu
vērtību.
Katra apakšfonda katras akciju šķiras aktīvu vērtību nosaka šādi:
1) Vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti, kas iekļauti fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek
tirgoti citā regulētajā tirgū, kas atrodas jebkurā Eiropas, Amerikas, Āzijas, Āfrikas, Austrālāzijas vai
Okeānijas valstī, darbojas regulāri un ir atzīts un publiski pieejams, tiek vērtēti pēc pēdējās
pieejamās cenas brīdī, kad tiek veikta vērtēšana. Ja tas pats vērtspapīrs vai naudas tirgus
instruments tiek kotēts dažādos tirgos, tiek pielietots šī vērtspapīra vai naudas tirgus instrumenta
galvenā tirgus kotējums. Ja attiecīgā kotējuma nav vai kotējums neatspoguļo patieso vērtību,
Direktoru padome vai tās deleģēta persona veic labticīgu novērtējumu ar nolūku noteikt
iespējamo piedāvājuma cenu šādiem vērtspapīriem;
2) nekotēti vērtspapīri vai nekotēti naudas tirgus instrumenti tiek novērtēti pēc to iespējamās
piedāvājuma cenas, ko labticīgi noteikusi Direktoru padome vai tās deleģēta persona;
3) likvīdi aktīvi un aizdevumi tiek vērtēti pēc to nominālās vērtības, pieskaitot uzkrātos procentus;
4) atbilstoši grozītajai Direktīvai 85/611/EEK apstiprināto PVKIU daļas/akcijas un/vai citu asimilēto
KIU daļas/akcijas tiks vērtētas pēc to pēdējās zināmās neto aktīvu vērtības; atsevišķas PVKIU
daļas/akcijas un asimilēto KIU daļas/akcijas var tikt vērtētas, balstoties uz vērtību, ko aprēķinājis
uzticams vērtētājs neatkarīgi no mērķa fonda ieguldījumu pārvaldnieka vai ieguldījumu
konsultanta (cenas aplēse);
5) atvasinātie finanšu instrumenti tiek vērtēti pēc tirgus vērtības.
Turklāt tiks veikti attiecīgi uzkrājumi par Apakšfondiem piemērotajām komisijām un maksām.
Ja īpašu apstākļu dēļ nav iespējams vai nav pareizi veikt vērtēšanu saskaņā ar iepriekš
minētajiem noteikumiem īpašu apstākļu, piemēram, kredītriska dēļ, Direktoru padomei vai tās
deleģētai personai ir tiesības katra apakšfonda kopējo aktīvu atbilstīgai novērtēšanai lietot citus
vispāratzītus vērtēšanas principus, kurus var pārbaudīt revidents. Tas nepārprotami ietver NAV
vērtības noteikšanas korekcijas krīzes skartos tirgos, lai atspoguļotu augsto svārstīgumu,
vērtspapīru straujo cenu mainīgumu un nepietiekamo likviditāti attiecīgajos tirgos.
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Direktoru padome var nolemt, ka, aprēķinot attiecīgā apakšfonda dienas neto aktīvu vērtību,
jāizmanto mainīgā vienas cenošanas metodoloģija saskaņā ar tirdzniecības prospektu. Ikviens
Direktoru padomes vai tās deleģētās personas lēmums, aprēķinot neto aktīvu vērtību, uzskatāms
par galīgu un juridiski saistošu Sabiedrībai un pašreizējiem, agrākajiem vai turpmākajiem
akcionāriem. Katra neto aktīvu vērtības aprēķina rezultāts jāapstiprina direktoram vai attiecīgi
pilnvarotam pārstāvim, vai padomes deleģētai personai.
Neskatoties uz iepriekšminēto, Direktoru padome vai tās aģents, vai deleģētā persona var
atkāpties no jebkurām iepriekš raksturotajām vērtēšanas metodēm, ja tā/tas uzskata, ka tas
neļautu aprēķināt dotā Sabiedrības aktīva patieso vērtību.
Turklāt Direktoru padome var nolemt koriģēt jebkura aktīva vērtību, ja tā uzskata, ka šāda
korekcija jāveic, lai atspoguļotu aktīva patieso vērtību. Nepieciešamības gadījumā neto aktīvu
vērtību var koriģēt atbilstoši tirdzniecības maksām, kā plašāk paskaidrots Prospektā.
Jāparedz atbilstīgas rezerves nesamaksātiem administratīviem un citiem izdevumiem, kas ir
regulāri vai periodiski, balstoties uz aprēķināto uzkrājumu attiecīgajā periodā. Jebkuras
ārpusbilances saistības ir jāņem vērā atbilstoši taisnīgiem un piesardzīgiem kritērijiem.
Ja nav ļaunprātīgu pārkāpumu, rupjas nolaidības vai acīmredzamu kļūdu, visi Direktoru
padomes vai tās aģenta, vai deleģētās personas pieņemtie lēmumi, kas saistīti ar neto vērtības
aprēķināšanu, ir galīgi un juridiski saistoši Sabiedrībai un tās pašreizējiem, agrākajiem vai
turpmākajiem akcionāriem. Katra neto aktīvu vērtības aprēķina rezultāts jāapstiprina Direktoru
padomes loceklim vai attiecīgi pilnvarotam pārstāvim, aģentam vai Direktoru padomes deleģētai
personai.”
20

Tiks svītrots 19. pants “AKCIJU EMISIJA”.
Pašreizējais 20. pants “IZDEVUMI” tiks numurēts kā 19. pants, un tā redakcija ir šāda:
“19. pants. IZDEVUMI
Sabiedrība uzņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar tās izveidi, kā arī maksas, kas jāmaksā
Pārvaldes sabiedrībai, Turētājbankai, kā arī jebkuram pakalpojumu sniedzējam, ko laiku pa laikam
nolīgst Direktoru padome vai jebkurš attiecīgs aģents, vai deleģēts pārstāvis.
Katrs apakšfonds ir atbildīgs par saviem parādiem un saistībām saskaņā ar Likumu.

21

Jebkuras izmaksas, ko nevar attiecināt uz konkrētu apakšfondu un kas radušās Sabiedrībai,
tiks attiecinātas uz visiem apakšfondiem proporcionāli to neto aktīviem.
Turklāt Sabiedrība segs arī šādus izdevumus:
- visus nodokļus, ko varētu būt jāmaksā par Sabiedrības aktīviem, ienākumu
un izdevumiem;
- trešo pušu standarta brokeru honorārus un banku komisijas, piemēram darījumu
komisijas, kas jāmaksā par Sabiedrības darījumiem;
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-

visus honorārus, kas jāmaksā Sabiedrības revidentam un juridiskajiem konsultantiem;

- visus izdevumus, kas saistīti ar informācijas publicēšanu un nodrošināšanu akcionāriem, it
īpaši gada un pusgada pārskatu tulkošanas, iespiešanas un izplatīšanas izmaksām, kā arī emisijas
un atpirkšanas cenām un Prospekta publicēšanu un ieguldītāju pamatinformācijas dokumentu
uzturēšanu, sagatavošanu, iespiešanu, tulkošanu, izplatīšanu, izsūtīšanu, glabāšanu un arhivēšanu;
- visas izmaksas saistībā ar Sabiedrības reģistrēšanu un reģistrācijas uzturēšanu visās
valdības iestādēs un fondu biržās;
-visus izdevumus saistībā ar tās darbību un tās pārvaldi.”
Tiks pievienots 20. pants “NETO AKTĪVU VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS APTURĒŠANA” šādā redakcijā:
“Sabiedrība jebkurā laikā un periodiski var
apturēt jebkura apakšfonda jebkuras aktīvu šķiras neto aktīvu vērtības aprēķināšanu un to
emisiju, atpirkšanu un konvertāciju šādos gadījumos:
i.

jebkurā darba dienā, kad apakšfonda aktīvu īpatsvars ir zemāks par Direktoru padomes
noteikto īpatsvaru, un tos nevar tirgot pilnīgas vai daļējas slēgšanas vai citu ierobežojumu
vai apturēšanas dēļ attiecīgajā tirgū;

ii. jebkurā laikā, kad pastāv ārkārtas situācija, kuras rezultātā nav iespējams realizēt
ieguldījumus, kuri veido būtisku daļu no apakšfonda aktīviem; vai nav iespējams pārskaitīt
ar ieguldījumu iegādi vai realizāciju saistīto naudu pēc parastā valūtas kursa; vai nav
iespējams noteikt apakšfonda jebkuru aktīvu patieso vērtību;
iii. laikā, kad tehnisku iemeslu dēļ nefunkcionē saziņas līdzekļi, kurus parasti izmanto jebkura
Apakšfonda ieguldījumu cenas vai pašreizējo cenu jebkurā fondu biržā noteikšanai;
22

iv. kad jebkura iemesla dēļ nav iespējams saprātīgi, nekavējoties un precīzi noteikt jebkuru
Apakšfondu turēto ieguldījumu cenu; vai
v. jebkurā laikā, kad, pēc Direktoru padomes domām, pēc parastā valūtas kursa nav iespējams
pārskaitīt naudu, kura būs vai varētu būt saistīta ar apakšfondu ieguldījumu pirkšanu vai
pārdošanu;
vi. kad jebkuri mērķa fondi, kuros Sabiedrība iegulda ievērojamu daļu savu aktīvu, pārtrauc savas
neto aktīvu vērtības aprēķināšanu;
vii. attiecībā uz pakārtoto fondu, ja galvenais fonds pēc savas iniciatīvas vai kompetento iestāžu
pieprasījuma uz laiku aptur pakārtotā fonda akciju/daļu atpirkšanu, izmaksāšanu vai
parakstīšanos uz tām; šādā gadījumā neto aktīvu vērtības aprēķināšana pakārtotā fonda
līmenī tiek apturēta uz periodu, kas ir identisks neto aktīvu vērtības apturēšanas ilgumam
galvenā fonda līmenī;
viii. ja jebkuru citu iemeslu dēļ Sabiedrības vai apakšfonda aktīvu cenu vai vērtību nav iespējams
noteikt savlaicīgi vai precīzi, vai ja nav iespējams realizēt Sabiedrības vai apakšfonda
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aktīvus ierastajā veidā, un/vai ja tas ievērojami apdraudētu akcionāru intereses;
ix. ja akcionāriem ir izsūtīts paziņojums par akcionāru ārkārtas kopsapulces sasaukšanu,
lai pārtrauktu Sabiedrības darbību vai to likvidētu, vai informētu akcionārus par
apakšfonda vai akciju šķiras darbības pārtraukšanu vai likvidāciju, un, vispārīgāk,
Sabiedrības, apakšfonda vai akciju šķiras likvidācijas procesā;
x.

ja akcionāriem ir izsūtīts paziņojums par akcionāru ārkārtas kopsapulces sasaukšanu,
lai izlemtu par jebkurām citām pārstrukturēšanas darbībām, kas izklāstītas šo Statūtu
24. pantā, vai informētu akcionārus par šādu pārstrukturēšanas darbību,
un it īpaši — maiņas kursa noteikšanas procesā, atbilstoši situācijai;

xi. laikā, kad Sabiedrības, apakšfonda, vai akciju šķiras akciju tirdzniecība jebkurā biržā, kurā
šādas akcijas ir kotētas, ir apturēta, ierobežota vai slēgta; un
xii. ārkārtas apstākļos, kad Direktoru padome to uzskata par vajadzīgu, lai nenodarītu
neatgriezenisku kaitējumu Sabiedrībai, apakšfondam vai akciju šķirai, ievērojot taisnīgas
izturēšanās principu pret akcionāriem viņu labākajās interesēs.
Ārkārtas apstākļos, kas varētu negatīvi ietekmēt akcionāru intereses vai ja attiecībā uz
apakšfondu vai akciju šķiru tiek saņemts ievērojams skaits parakstīšanās, atpirkšanas vai
konvertācijas pieprasījumu, Direktoru padome saglabā tiesības noteikt apakšfonda vai akciju
šķiras neto aktīvu vērtību uz akciju tikai tad, kad Sabiedrība ir veikusi nepieciešamos ieguldījumus
vai ieguldījumu samazināšanu vērtspapīros vai citos aktīvos attiecīgajā apakšfondā vai akciju šķirā.
Apturēti parakstīšanās, atpirkšanas un konvertācijas pieprasījumi tiks uzskatīti par parakstīšanās,
atpirkšanas un konvertācijas pieprasījumiem, kas jāizskata pirmajā vērtēšanas dienā pēc
pārtraukšanas perioda, ja vien akcionāri nav atsaukuši savus parakstīšanās, atpirkšanas vai
konvertācijas pieprasījumus ar rakstveida paziņojumu, ko Sabiedrība vai tās pārstāvis ir saņēmis
pirms pārtraukšanas perioda beigām.
Sabiedrība publiskos šādus apturētus pieprasījumus veidā, ko tā uzskata par atbilstīgu, lai
informētu personas, ko tie varētu ietekmēt.
Jebkura apakšfonda vai akciju šķiras neto aktīvu vērtības aprēķināšanas apturēšana un/vai
attiecīgā gadījumā akciju emisija, atpirkšana un/vai konvertācija neietekmē cita apakšfonda vai
akciju šķiras neto aktīvu vērtības aprēķināšanu un/vai attiecīgā gadījumā emisiju, atpirkšanu
un/vai konvertāciju.”
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21. panta “FINANŠU GADS UN FINANŠU PĀRSKATI” redakcija ir šāda:
“Sabiedrības finanšu gads sākas katra gada 1. janvārī un beidzas katra gada 31. decembrī.”
23. panta “DIVIDENDES” redakcija ir šāda:

24

“Lēmumi par dividenžu sadali tiek pieņemti periodiski saskaņā ar piemērojamajiem tiesību
aktiem un Prospektu.
Peļņas sadales maksājumi var tikt izmaksāti tādā valūtā, laikā un vietā, kādu periodiski nosaka
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Direktoru padome.
Direktoru padome var nolemt sadalīt akciju dividendes skaidras naudas dividenžu vietā
saskaņā ar Direktoru padomes piedāvātiem un akcionāru apstiprinātiem noteikumiem
un nosacījumiem.
Jebkurus peļņas sadales maksājumus, kas netiek pieprasīti piecu (5) gadu laikā no to
piešķiršanas brīža, uzskata par anulētiem un atgriež akciju šķirā(s), ko emitējusi Sabiedrība vai
attiecīgais apakšfonds.
Sabiedrība nemaksās dividenžu saņēmējam procentus par tās piešķirtajām un glabātajām
dividendēm.”
24. panta “SABIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJA, APAKŠFONDA LIKVIDĀCIJA,
SADALĪŠANA, KONTRIBŪCIJA VAI KONVERTĀCIJA” redakcija ir šāda:
“24. pants. LIKVIDĀCIJA,
UN REORGANIZĀCIJA

DARBĪBAS

IZBEIGŠANA,

APVIENOŠANA,

APVIENOŠANA,
SADALĪŠANA

SABIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJA
Sabiedrība jebkurā laikā var tikt likvidēta ar lēmumu, ko ir pieņēmusi akcionāru kopsapulce
saskaņā ar kvoruma un balsu vairākuma prasībām, kā noteikts šo Statūtu grozījumos.
Sabiedrības likvidācijas gadījumā to veic viens vai vairāki likvidatori (privātas vai juridiskas
personas), kurus ieceļ akcionāru sapulce, kas apstiprina šādu likvidāciju un kas nosaka likvidatoru
pilnvaras un atlīdzību.
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Jebkurā gadījumā, kad tiek plānota Sabiedrības likvidācija, nav atļauta turpmāka akciju
emisija, konvertācija vai atpakaļpirkšana pēc pirmā paziņojuma par ārkārtas akcionāru sapulci,
kuras mērķis ir sabiedrības likvidācija. Visas akcijas, kuras ir apgrozībā šādas publikācijas brīdī,
piedalīsies Sabiedrības likvidācijas ieņēmumu sadalē.
Visas summas, ko savlaicīgi nav pieprasījis jebkurš akcionārs, pēc likvidācijas pabeigšanas tiks
noguldītas darījuma kontā “Caisse de Consignation”.
JEBKURA APAKŠFONDA LIKVIDĀCIJA VAI AKCIJU ŠĶIRAS(U) SLĒGŠANA
Ja jebkuru iemeslu dēļ jebkura apakšfonda vai akciju šķiras neto aktīvu vērtība ir
samazinājusies līdz šādam apakšfondam vai akciju šķirai Direktoru padomes noteiktai minimālajai
summai vai to nesasniedz, lai tas būtu rentabls, vai racionalizācijas procesā, vai ievērojot
pastāvošos tirgus apstākļus vai citus apstākļus, piemēram (bet ne tikai), politiskos, ekonomiskos,
normatīvos vai citus īpašus apstākļus, ko nevar ietekmēt Direktoru padome, un ņemot vērā
akcionāru labākās intereses, vai jebkura cita iemesla dēļ, kā norādīts Prospektā vai jebkurā
piemērojamā tiesību aktā, Direktoru padome var nolemt izbeigt šāda apakšfonda vai akciju šķiras
darbību un likvidēt to nepieciešamajā apmērā, un līdz ar to piespiedu kārtā atpirkt visas attiecīgā
apakšfonda vai akciju šķiras akcijas par piespiedu atpirkšanai piemērojamo neto aktīvu vērtību uz
akciju vērtēšanas dienā, kā to nosaka Direktoru padome.
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Akcionāri tiks informēti par Direktoru padomes lēmumu likvidēt apakšfondu vai akciju šķiru
(-as), nosūtot paziņojumu un/vai citā veidā, kā to prasa vai atļauj piemērojamie tiesību akti.
Paziņojumā tiks sniegts likvidācijas pamatojums, kā arī izskaidrots likvidācijas vai darbības
izbeigšanas process.
Aprēķinot piespiedu atpirkšanai piemērojamo neto aktīvu vērtību, atkarībā no situācijas tiks
ņemtas vērā ieguldījumu faktiskās realizācijas cenas, realizācijas izdevumi un likvidācijas izmaksas.
Attiecīgā apakšfonda vai akciju šķiras(-u) akcionāriem līdz piespiedu atpirkšanas datumam vairs
nebūs tiesību pieprasīt savu akciju atpirkšanu vai konvertāciju, ja vien Direktoru padome
nenolemj, ka tas nebūtu attiecīgā apakšfonda vai akciju šķiras(-u) akcionāru labākajās interesēs.
Atpirkšanas ieņēmumi, ko akcionāri nav savlaicīgi pieprasījuši pēc piespiedu atpirkšanas,
saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem tiks noguldīti darījuma kontā “Caisse de Consignation”
personas, ka tiesīga tos saņemt, vārdā. Ieņēmumi, kas netiks pieprasīti likumā noteiktajā periodā,
tiks atsavināti likumā noteiktajā kārtībā.
Apakšfonda vai akciju šķiras(-u) darbības izbeigšana un likvidācija neietekmē cita apakšfonda
vai akciju šķiras(-u) pastāvēšanu. Ja tiks pieņemts lēmums par Sabiedrības pēdējā apakšfonda
likvidāciju, Sabiedrības darbība tiks izbeigta un tā tiks likvidēta.
Visas atpirktās akcijas var tikt atceltas, ja vien Direktoru padome pēc saviem ieskatiem
nenolemj citādi.
APVIENOŠANA
Ja jebkuru iemeslu dēļ jebkura apakšfonda neto aktīvu vērtība ir samazinājusies līdz šādam
apakšfondam Direktoru padomes noteiktai minimālajai summai vai to nesasniedz, lai tas būtu
rentabls, vai racionalizācijas procesā, vai ievērojot pastāvošos tirgus apstākļus vai citus apstākļus,
piemēram (bet ne tikai), politiskos, ekonomiskos, normatīvos vai citus īpašus apstākļus, ko
Direktoru padome nevar ietekmēt, un ņemot vērā akcionāru labākās intereses, vai jebkura cita
iemesla dēļ, kā norādīts Prospektā vai jebkurā piemērojamā tiesību aktā, Direktoru padome var
nolemt veikt jebkuru apvienošanu Likuma izpratnē. Lai novērstu šaubas, tas ietver jebkuru
apakšfondu apvienošanu, kā arī jebkuru valsts mēroga vai starptautisku apvienošanu, kurā
iesaistīta Sabiedrība vai jebkurš tās apakšfonds un jebkurš Luksemburgas vai ārvalstu PVKIU vai tā
apakšfonds neatkarīgi no tā, vai tie tiek absorbēti, vai tiek pārvesti to aktīvi un saistības vai —
tikai neto aktīvi.
Jebkurai šādai apvienošanai jānotiek saskaņā ar Likuma 6. sadaļā noteiktajiem nosacījumiem
un procedūrām, it īpaši attiecībā uz Direktoru padomes izstrādāto apvienošanas vispārējo
noteikumu projektu un informāciju, kas jāsniedz akcionāriem. Šādai apvienošanai nav
nepieciešama iepriekšēja akcionāru piekrišana, ja vien šīs darbības rezultātā Sabiedrība nepārstāj
pastāvēt; šādā gadījumā Sabiedrības akcionāru kopsapulcei jālemj par šo darbību un tās izpildes
datumu. Kopsapulce pieņems lēmumu rezolūcijas veidā, neievērojot kvoruma prasību,
ar vienkāršu likumīgi atdoto balsu vairākumu.
Identiskos apstākļos, kādi izklāstīti 5. rindkopā iepriekš tekstā, Direktoru padome var nolemt,
ka Sabiedrība vai viens vai vairāki apakšfondi absorbēs aktīvus un saistības vai tikai neto aktīvus,
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kas pieder (i) cita Luksemburgas vai ārvalstu KIU vienam vai vairākiem apakšfondiem neatkarīgi no
to formas vai (ii) jebkuram Luksemburgas vai ārvalstu KIU, kas pastāv nekorporatīvā formā.
Attiecīgo Sabiedrības akciju un absorbētā KIU vai tā attiecīgā apakšfonda daļu vai akciju maiņas
attiecība tiks aprēķināta, balstoties uz attiecīgo akcijas vai daļas neto aktīvu vērtību absorbcijas
faktiskajā datumā.
SADALĪŠANA
Apakšfonda un tā akcionāru interesēs Direktoru padome var arī nolemt sadalīt apakšfondu vai
tā daļu vienā vai vairākos apakšfondos.
Attiecīgā apakšfonda akcionāri, kurus ietekmēs sadalīšana, tiks informēti par lēmumu sadalīt
apakšfondu, nosūtot paziņojumu un/vai citā veidā, kā to prasa vai atļauj piemērojamie tiesību akti.
Paziņojumā tiks sniegts šāda lēmuma pamatojums, kā arī izskaidrots paredzētās darbības process
atbilstoši piemērojamam tiesiskajam regulējumam un atbilstoši situācijai. Attiecīgā apakšfonda
akcionāriem būs iespēja viena (1) mēneša laikā no paziņojuma datuma pieprasīt savu akciju
atpirkšanu vai konvertāciju bez maksas. Pēc šā 1 (viena) mēneša perioda jebkuram akcionāram,
kurš nav pieprasījis savu akciju atpirkšanu vai apmaiņu, lēmums par sadalīšanu ir juridiski saistošs.
Papildus iepriekšminētajam Sabiedrība var arī absorbēt citu Luksemburgas vai ārvalstu KIU,
kas nodibināts korporatīvā formā, saskaņā ar Luksemburgas Komercsabiedrību likumu
un jebkuriem citiem piemērojamiem tiesību aktiem.
Jebkuras(-u) akciju šķiras(-u) vai jebkuras(-u) akciju šķiras(-u) akciju piespiedu konvertācija
Ja jebkuru iemeslu dēļ jebkuras(-u) akciju šķiras(-u) neto aktīvu vērtība ir samazinājusies līdz
šādam apakšfondam Direktoru padomes noteiktai minimālajai summai vai to nesasniedz, lai tas
būtu rentabls, vai racionalizācijas procesā, vai ievērojot pastāvošos tirgus apstākļus vai citus
apstākļos, piemēram (bet ne tikai), politiskos, ekonomiskos, normatīvos vai citus īpašus apstākļus,
ko Direktoru padome nevar ietekmēt, un ņemot vērā akcionāru labākās intereses, vai jebkura cita
iemesla dēļ, kā norādīts Prospektā vai jebkurā piemērojamā tiesību aktā, Direktoru padome var
nolemt veikt jebkuras(-u) akciju šķiras(-u) piespiedu konvertāciju vienā vai vairākās citās akciju
šķirās Sabiedrības ietvaros. Racionalizācijas procesā vai citos apstākļos, piemēram (bet ne tikai),
normatīvos vai citos īpašos apstākļos, ko Direktoru padomes nevar ietekmēt, un ņemot vērā
akcionāru labākās intereses, vai jebkura cita iemesla dēļ, kā norādīts Prospektā vai jebkurā
piemērojamā tiesību aktā, Direktoru padome var nolemt veikt jebkuras(-u) akciju šķiras(-u)
piespiedu konvertāciju vienā vai vairākās citās akciju šķirās Sabiedrības ietvaros. Akcionāri, uz
kuriem attiecas šāda(s) akciju šķira(s) vai akciju šķiras(-u) akcijas, tiks informēti par piespiedu
konvertāciju, nosūtot paziņojumu un/vai citā veidā, kā to prasa vai atļauj piemērojamie tiesību
akti. Paziņojumā tiks sniegts pamatojums, kā arī izskaidrots paredzētās piespiedu konvertācijas
process. Attiecīgajiem akcionāriem būs iespēja viena (1) mēneša laikā no paziņojuma datuma
pieprasīt savu akciju atpirkšanu vai konvertāciju cita apakšfonda vai akciju šķiras(-u) akcijās bez
maksas. Pēc šā 1 (viena) mēneša perioda jebkuram akcionāram, kurš nav pieprasījis savu akciju
atpirkšanu vai apmaiņu, lēmums par piespiedu konvertāciju ir juridiski saistošs.
Ja vien iepriekšējās rindkopās vai jebkuros piemērojamos tiesību aktos nav norādīts citādi,
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akcionāriem nav tiesību lemt par jebkura apakšfonda vai tā akciju šķiras(-u) pārstrukturēšanas vai
izbeigšanas darbībām.”
25. panta “GROZĪJUMI” redakcija ir šāda:
26

“Akcionāru kopsapulce periodiski var veikt grozījumus šajos Statūtos saskaņā ar kvoruma
un balsošanas noteikumiem, ko paredz Luksemburgas Komercsabiedrību likums.”
26. panta “PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI” redakcija ir šāda:

27

“Visi jautājumi, ko nereglamentē šie Statūti, tiks izlemti saskaņā ar Luksemburgas
Komercsabiedrību likumu un Likumu.”

Otrajā ārkārtas kopsapulcē lēmumus par darba kārtības jautājumiem var pieņemt, neievērojot kvoruma
prasības, ar 2/3 nodoto balsu vairākumu.
Akcionāri var balsot personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību. Pilnvara jālasa kopā ar ierosinātajiem Statūtu
grozījumiem, kas norādīti paziņojumā par sapulci. Katrai akcijai ir tiesības uz vienu balsi. Sabiedrības statūtu
grozījumu priekšlikumu teksts pēc pieprasījuma ir pieejams Sabiedrības reģistrētajā birojā.
Akcionāri, kuri nevar ierasties uz otro ārkārtas kopsapulci, tiek lūgti nosūtīt atbilstoši parakstītu pielikumā
pievienoto pilnvaras veidlapu pa pastu adresātam “Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg” vai pa faksu adresātam “Nordea Investment Funds S.A.”, faksa numurs: +352 433 940.
Lai pilnvaras tiktu uzskatītas par derīgām, tās jāsaņem līdz 2018. gada 9. maija plkst. 17.00
(pēc Centrāleiropas laika).
TAČU pilnvaras, kas saņemtas 2018. gada 15. marta ārkārtas kopsapulcei, ir derīgas otrajā ārkārtas
kopsapulcē, lai akcionāriem, kuri jau ir atsūtījuši pilnvaru 2018. gada 15. marta ārkārtas kopsapulcei, tas
vairs nebūtu jādara atkārtoti.
Luksemburga, 2018. gada 13. aprīlis
Ar Direktoru padomes rīkojumu
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