Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg B 66 248
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM
Ar šo “Nordea Fund of Funds, SICAV” (“Sabiedrības”) akcionāri (“akcionāri”) tiek informēti,
ka 2018. gada 1. jūnijā stāsies spēkā jauns Sabiedrības prospekts (“Prospekts”), ja vien turpmāk
netiks noteikts cits datums prospekta precizēšanai, lai Prospektā iekļautu tostarp turpmāk tekstā
norādītās izmaiņas.




Izmaiņas turpmāk norādīto apakšfondu nosaukumos
i.

“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive” nosaukums tiek mainīts uz
“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth”.

ii.

“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative” nosaukums tiek mainīts uz
“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Moderate”.

iii.

“Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Conservative” nosaukums tiek mainīts uz
“Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Moderate”.
Ieguldījumu politika

Ieguldījumu politika netiek mainīta. Tomēr ir vienkāršots un precizēts ieguldījumu politikas
apraksts. Atsevišķu apakšfondu ieguldījumu politikas aprakstā ir apvienota pirmā un trešā
rindkopa, lai izvairītos no liekvārdības un dublēšanās. Turpmāk redzamajā tabulā ir norādīts,
kuros ieguldījumu politikas aprakstos ir veiktas izmaiņas.
“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Ieguldījumu politikas pirmās rindkopas jaunā
Fund Growth” (bijušais “Nordea Fund of redakcija ir šāda:
Funds – Multi Manager Fund Aggressive”)
“Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir ieguldīt
savus neto aktīvus citos atvērta veida
mērķfondos (“mērķfondi”). Apakšfonds ieguldīs
55% līdz 95% no savas neto aktīvu vērtības
akciju fondos. Portfeļa atlikusī daļa tiks ieguldīta
mērķfondos, kas galvenokārt iegulda parāda
vērtspapīros,
skaidrā
naudā
un
citos
pārvedamos vērtspapīros.”
Līdz ar to ir svītrota pašreizējā trešā rindkopa.
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“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Ieguldījumu politikas pirmās rindkopas jaunā
Fund Balanced”
redakcija ir šāda:
“Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir ieguldīt savus
neto aktīvus citos atvērta veida mērķfondos
(“mērķfondi”). Apakšfonds ieguldīs 30% līdz
70% no savas neto aktīvu vērtības akciju
fondos. Portfeļa atlikusī daļa tiks ieguldīta
mērķfondos, kas galvenokārt iegulda parāda
vērtspapīros,
skaidrā
naudā
un
citos
pārvedamos vērtspapīros.”
Līdz ar to ir svītrota pašreizējā trešā rindkopa.
“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Ieguldījumu politikas pirmās rindkopas jaunā
Fund Moderate” (bijušais “Nordea Fund of redakcija ir šāda:
Funds – Multi Manager Fund Conservative”)
“Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir ieguldīt savus
neto aktīvus citos atvērta veida mērķfondos
(“mērķfondi”). Apakšfonds ieguldīs 5% līdz 45%
no savas neto aktīvu vērtības akciju fondos.
Portfeļa atlikusī daļa tiks ieguldīta mērķfondos,
kas galvenokārt iegulda parāda vērtspapīros,
skaidrā naudā un citos pārvedamos
vērtspapīros.”
Līdz ar to ir svītrota pašreizējā trešā rindkopa.
“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Ieguldījumu politikas pirmās rindkopas jaunā
Fund Equity”
redakcija ir šāda:
“Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir ieguldīt savus
neto aktīvus citos atvērta veida mērķfondos
(“mērķfondi”). Vismaz 90% no savas neto
aktīvu vērtības apakšfonds ieguldīs akciju
fondos. Portfeļa atlikusī daļa tiks ieguldīta
mērķfondos, kas galvenokārt iegulda
obligācijās, skaidrā naudā un citos pārvedamos
vērtspapīros.”
.
Līdz ar to ir svītrota pašreizējā trešā rindkopa
“Nordea Fund of Funds – Multi Manager Saglabāta apraksta līdzšinējā redakcija.
Fund Total Return”
Tomēr no teksta ir izņemts teikums “tādēļ šis
apakšfonds ir fondu fonds”, jo tas ir saturiski
lieks.
“Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Ieguldījumu politikas otrās rindkopas jaunā
Balanced”
redakcija ir šāda:

“Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir ieguldīt
savus neto aktīvus citos atvērta veida
mērķfondos (“mērķfondi”). Apakšfonds regulāri
ieguldīs 25% līdz 75% no savas neto aktīvu
vērtības akciju fondos. Portfeļa atlikusī daļa tiks
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ieguldīta mērķfondos, kas galvenokārt iegulda
obligācijās, skaidrā naudā un citos pārvedamos
vērtspapīros.”
Līdz ar to ir svītrota pašreizējā piektā rindkopa
“Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Ieguldījumu politikas otrās rindkopas jaunā
Moderate” (bijušais “Nordea Fund of redakcija ir šāda:
Funds – Tactical Allocation Conservative”)
“Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir ieguldīt
savus neto aktīvus citos atvērta veida
mērķfondos (“mērķfondi”). Mazāk nekā 50% no
savas neto aktīvu vērtības apakšfonds regulāri
ieguldīs akciju fondos. Portfeļa atlikusī daļa tiks
ieguldīta mērķfondos, kas galvenokārt iegulda
obligācijās, skaidrā naudā un citos pārvedamos
vērtspapīros.”
Līdz ar to ir svītrota pašreizējā piektā rindkopa
Prospekta izmaiņas, kas attiecas uz visu apakšfondu akcionāriem


2. nodaļā “Šajā Prospektā lietotie termini un definīcijas”:
o Termina “jaunattīstības tirgi” definīcija tagad ir šāda:
“Ieguldījumu izpratnē definēti kā valstis, kuru ekonomika salīdzinājumā, piemēram,
ar Eiropu ir mazāk attīstīta (pēc nacionālā kopprodukta uz vienu iedzīvotāju) un
kurām piemīt ievērojams izaugsmes potenciāls nākotnē. Jaunattīstības valstu tirgi
parasti ir iekļauti jaunattīstības valstu indeksos, piemēram, bet ne tikai,
“MSCI Emerging Markets Index” vai “JP Morgan GBI Emerging Market Global
Diversified Index”.”
o Akciju fonda definīcijā ir iekļauti “ar akcijām saistīti vērtspapīri”.
o Pievienota šāda ar akcijām saistītu vērtspapīru definīcija:
“Vērtspapīri, kas tostarp ietver kooperatīvu akcijas, līdzdalības sertifikātus
(participation certificates), parastās akcijas, akciju tiesības, dividenžu tiesību
sertifikātus, biržā tirgotas garantijas (warrants) uz akcijām vai akciju tiesībām un
līdzdalības sertifikātus (Participatory Notes).”
o Termina “institucionāls ieguldītājs” definīcija tagad ir šāda:
“Institucionāli ieguldītāji 2010. gada 17. decembra Likuma 174. panta izpratnē un
saskaņā ar CSSF periodiski noteiktajām vadlīnijām vai sniegtajiem ieteikumiem.
Institucionāla ieguldītāja definīcija it īpaši attiecas uz kredītiestādēm, finanšu sektora
speciālistiem, tostarp, ja tie iegulda savā vārdā, bet par labu trešajām personām
saskaņā ar patstāvīgas pārvaldības līgumu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrībām, pensiju fondiem, turētājsabiedrībām, reģionālām un vietējās pārvaldes
iestādēm.”
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o “Nordea Bank S.A.” tagad ir definēta kā “ieguldījumu pārvaldnieks”.
o Termina “vērtēšanas diena” definīcija tagad ir šāda:
“Katra diena, kad tiek aprēķināta noteikta Sabiedrības apakšfonda vienas akcijas neto
aktīvu vērtība.
Ja vien attiecībā uz konkrētu apakšfondu nav norādīts citādi, vērtēšanas diena ir darba
diena, kas nav darba diena, kurā birža vai tirgus, kurā tiek tirgota būtiska daļa apakšfonda
ieguldījumu, ir slēgts, ierobežots, apturēts, atcelts vai citādi pārveidots.
Būtisko daļu periodiski nosaka Direktoru padome, kurai arī ir tiesības noteikt, vai darba
diena tiks vai netiks uzskatīta par vērtēšanas dienu. Jebkuras akciju šķiras emisijas,
atpirkšanas, pārveduma un apmaiņas pieprasījumi netiek izskatīti dienā, kas nav
vērtēšanas diena, un tiks izskatīti nākamajā vērtēšanas dienā.”


Ja tas tiks apstiprināts akcionāru ārkārtas kopsapulcē, kas 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 un
vieta tiks norādīti paziņojumā par sapulci.



Ieguldījumu ierobežojumu, kas attiecas uz ASV personām, jaunā redakcija ir šāda:
“Sabiedrības/Fonda akcijas/vienības nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas
Savienotajās Valstīs. ASV personas nedrīkst parakstīties uz Sabiedrības/Fonda
akcijām/vienībām.
Šajā Prospektā termins “ASV persona” nozīmē “ASV personu” saskaņā ar S Regulas
902. pantu un neietver nevienu “personu, kas nav ASV persona” ASV Likuma par preču
biržām 4.7. panta un tā turpmāko grozījumu izpratnē.
“ASV persona” saskaņā ar S Regulas 902. pantu ietver, bet ne tikai:
(i) jebkuru fizisku personu, kas ir Amerikas Savienoto Valstu rezidents;
(ii) jebkuru partnerību vai korporāciju, kas ir organizēta vai nodibināta atbilstoši
Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem;
(iii) jebkuru īpašumu, kura tiesu izpildītājs vai administrators ir ASV persona;
(iv) jebkuru trastu, kura pilnvarotā persona ir ASV persona;
(v) jebkuras saimnieciskas vienības, kas nav ASV persona, aģentūru vai filiāli,
kura atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs;
(vi) jebkuru nediskrecionāru kontu vai līdzīgu kontu (kas nav īpašums vai trasts),
ko aģents vai cita uzticības persona ir atvērusi ASV personas vārdā un labā;
(vii)jebkuru diskrecionāru kontu vai līdzīgu kontu (kas nav īpašums vai trasts),
ko pārvalda aģents vai cita uzticības persona, kas ir organizēts, nodibināts vai
(ja attiecas uz fizisku personu) pastāvīgi uzturas Amerikas Savienotajās Valstīs; un
(viii)
jebkuru partnerību vai korporāciju, ja:
(1) tā organizēta vai dibināta saskaņā ar jebkuras ārvalstu jurisdikcijas tiesību aktiem, un
(2) ja to izveidojusi ASV persona galvenokārt ar mērķi ieguldīt vērtspapīros, kas nav
reģistrēti saskaņā ar Securities Act (Vērtspapīru likumu), ja vien tās organizatori,
dibinātāji vai īpašnieki nav akreditēti ieguldītāji (saskaņā ar Securities Act 501. a pantu), kas
nav fiziskas personas, īpašumi vai trasti.
Pilnīgas skaidrības labad — ASV nodokļu maksātāji drīkst parakstīties uz
Sabiedrības/Fonda akcijām/vienībām, ja tie nav uzskatāmi par ASV personām.
Šajā dokumentā ar ASV nodokļu maksātāju saprot “Amerikas Savienoto Valstu personu” ASV
federālā ienākuma nodokļa vajadzībām. Piemēram, indivīds, kurš ir ASV pilsonis un uzturas
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ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, nav ASV persona, taču ir ASV nodokļu maksātājs ASV
federālā ienākuma nodokļa vajadzībām.”


4. nodaļā “Akciju kapitāls” ir ieviesti labojumi, lai atspoguļotu to, ka katrai akciju šķirai tiks
aprēķināta atsevišķa neto aktīvu vērtība uz akciju, kas var atšķirties viena vai vairāku mainīgu
faktoru ietekmē.



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.



5. nodaļā “Akciju tirdzniecība” ir ieviesti labojumi, lai atspoguļotu to, ka turpmāk parakstīšanās
pieprasījumi ir jāiesniedz akciju šķiras, kurā akcionāri iegulda, pamatvalūtā un visi ar
parakstīšanās pieprasījumiem saistītie maksājumi ir jāveic attiecīgās akciju šķiras
pamatvalūtā.



Attiecībā uz konvertāciju Prospektā tagad ir norādīts, ka konvertāciju drīkst veikt tikai starp
akciju šķirām ar vienādu pamatvalūtu.
Turklāt ir precizēts, ka atpirkšanas un konvertācijas izpildes datums faktiski ir trešā darba
diena pēc attiecīgās vērtēšanas dienas, kurā rīkojums tika pieņemts. Norādīts arī, ka papildus
valūtas brīvdienām Direktoru padome vai tās deleģēta persona var lemt atlikt pieprasījuma
izpildi, ja izpildes datums ir darba dienā, kurā saskaņā ar vērtēšanas dienas definīciju netiek
aprēķināta attiecīgā apakšfonda neto aktīvu vērtība. Visbeidzot tagad Prospektā ir norādīts,
ka Direktoru padome var jebkurā laikā slēgt apakšfondu vai akciju šķiru un nepieņemt
turpmākus akciju parakstīšanās un konvertācijas pieprasījumus attiecīgajā apakšfondā vai
akciju šķirā (i) no ieguldītājiem, kuri vēl nav ieguldījuši konkrētajā apakšfondā vai konkrētajā
akciju šķirā (“daļēja slēgšana”), vai (ii) no jebkura ieguldītāja (“pilnīga slēgšana”).

 6. nodaļā “Neto aktīvu vērtība” ir mainīts pirmais nosacījums, kura gadījumā var apturēt neto
aktīvu vērtības aprēķināšanu, un tā jaunā redakcija ir šāda:
“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”.


7. nodaļā “Ieguldījumu ierobežojumi”:
o Attiecībā uz riskam pakļautās vērtības apakšfondiem aizņemtā kapitāla līmeņa apraksti ir
pārstrādāti, pielāgojot tos prospektā norādītajām skaitliskajām vērtībām.
o Attiecībā uz vērtspapīru aizdevumu un aizņēmumu darījumiem, repo darījumiem, pirkumaatpārdevuma darījumiem un kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumiem paskaidrots, ka neviens
apakšfonds šobrīd neiesaistās šādos darījumos un ka, izmantojot atvasinātus finanšu
instrumentus, tostarp šos instrumentus, Sabiedrībai vienmēr ir jārīkojas atbilstoši
piemērojamiem tiesību aktiem, noteikumiem un administratīvajai praksei, tostarp Regulai
(ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un
atkalizmantošanas pārredzamību, un prospektā tiks veikti attiecīgi labojumi, ja saskaņā ar
Regulu (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu
un atkalizmantošanas pārredzamību tiks būtiski mainīta jebkuru šo instrumentu
izmantošanas kārtība.
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o Prospektā ir paskaidrots, ka apakšfonds var arī iemaksāt nodrošinājumu par labu saviem
darījumu partneriem. Šim mērķim apakšfonds var turēt aktīvus, kas neatbilst tā ieguldījumu
pamatvidei, nepārsniedzot apakšfonda pielikumā norādītos ierobežojumus. Šādi aktīvi
tostarp ir skaidra nauda un valdību obligācijas.
o VI sadaļas nosaukums ir mainīts uz “Sociāli atbildīga ieguldīšana”, un tā ir pārstrādāta,
lai labāk atspoguļotu vides, sociālos un pārvaldības aspektus, kas tiek izmantoti
ieguldījumu atlases procesā un tiek piemēroti visiem apakšfondiem.


8. nodaļā tagad ir norādīts, 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.



9. nodaļā “Riska faktori”:
o ir iekļauti brīdinājumi par riskiem vērtspapīru aizdevuma, repo un pirkuma-atpārdevuma
darījumos, kā arī nodrošinājuma pārvaldības riskiem.
o 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



13. nodaļā “Maksas un izdevumi”:
o Prospektā tagad ir norādīts, ka vietējie starpnieki tieši no ieguldītāja var pieprasīt sev
papildu maksu saistībā ar parakstīšanos uz akcijām/konvertāciju un/vai akciju atpirkšanu
viņu tirgū. Šādas maksas ir neatkarīgas no Sabiedrības, Turētājbankas un Pārvaldes
sabiedrības.



18. nodaļā “Vadība un administrācija”:

ir atjaunota informācija par (i) Sabiedrības direktoru padomes un (ii) Pārvaldes sabiedrības sastāvu
un (iii) vadītāju.


19. nodaļā “Pārstāvji un Maksājošie aģenti ārpus Luksemburgas” ir pievienota jauna
informācija par pārstāvi un/vai maksājošo aģentu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Šveicē.

Akcionāri, kuri nepiekrīt iepriekš norādītajām izmaiņām, var atpirkt savas akcijas bez maksas,
izņemot jebkuras vietējās transakcijas maksas, kuras varētu iekasēt vietējie starpnieki pēc saviem
ieskatiem un kuras nav atkarīgas no Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības. Šādi norādījumi
“Nordea Investment Funds S.A.” (kā administratīvajam aģentam) ir jāsaņem rakstveidā uz tālāk
minēto adresi ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. maija plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika.
Prospekta atjaunināto 2018. jūnija 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 vietnes www.nordea.lu Lejupielāžu centrā
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sadaļā “KIID/Prospekts”, tiklīdz Luksemburgas Regulējošā iestāde (“CSSF”) ir laidusi klajā oficiālo
Prospektu, kas apstiprināts ar zīmogu, vai, ja pieejams, “Nordea” vietējā tīmekļa vietnē.
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 27. aprīlis
"Nordea Fund of Funds, SICAV" Direktoru padome
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