PAZIŅOJUMS PAR APVIENOŠANU

“NORDEA 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged”
UN
“NORDEA 1 – Alpha 10 MA Fund” AKCIONĀRIEM
____________________________________________

Paziņojam “Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged” un “Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund”
akcionāriem, ka “Nordea 1, SICAV” Direktoru padome (“Direktoru padome”) ir nolēmusi apvienot
“Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged” (“pievienojamais apakšfonds”) un
“Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund” (“iegūstošais apakšfonds”) (“apvienošana”).
Pievienojamais apakšfonds kopā ar iegūstošo apakšfondu turpmāk tiks dēvēti par “apvienotajiem
apakšfondiem”, savukārt “Nordea 1, SICAV” — par “Sabiedrību” vai “Nordea 1”.

Apvienošana stāsies spēkā 2018. gada 28. septembrī (“spēkā stāšanās datums”).
Spēkā stāšanās datumā pievienojamā apakšfonda aktīvi un pasīvi tiks pārvesti uz iegūstošo apakšfondu.
Apvienošanas rezultātā pievienojamais apakšfonds beigs pastāvēt, un tādējādi tā darbība bez likvidācijas
tiks izbeigta spēkā stāšanās datumā.

Akcionāriem, kuri piekrīt šajā paziņojumā piedāvātajām izmaiņām, nav jāveic nekādas darbības.

Apvienoto apakšfondu akcionāriem, kuri nepiekrīt apvienošanai, ir tiesības bez maksas (izņemot ieturēto
maksu par attiecīgajām ieguldījumu samazināšanas izmaksām (ja nepieciešams)) pieprasīt atpirkt vai
konvertēt savas akcijas cita Sabiedrības apakšfonda, kas nav iesaistīts apvienošanā, identiskas vai citas
akciju šķiras akcijās saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem.

Lēmums ir jāizpilda līdz 2018. gada 19. septembra plkst. 15.30, un netiks piemērota nekāda maksa.

Šajā paziņojumā ir izklāstītas apvienošanas sekas, un tas ir rūpīgi jāizlasa. Apvienošana var ietekmēt jūsu
nodokļu situāciju. Pievienojamā apakšfonda akcionāriem ieteicams apspriesties ar saviem profesionālajiem
konsultantiem par apvienošanas 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.

Trekndrukā izceltajiem terminiem, kuru definīcija nav sniegta šajā paziņojumā, ir tāda pati nozīme kā
Sabiedrības prospektā.
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1.

Apvienošanas iemesls un pamatinformācija
1.1.

Pievienojamais apakšfonds izmanto virkni ieguldījumu pamatstratēģiju, taču noteiktā ieguldījumu
vidē, tostarp uzņemas risku, ieguldot uzņēmumos, kuru pamatrādītāji ir samērā stabili un kuri
ilgstoši bijuši nepieprasīti.

1.2.

Apvienojot pievienojamo apakšfondu un iegūstošo apakšfondu, pievienojamā apakšfonda akcionāri
varēs piekļūt diversificētākām un plašāka mēroga ieguldījumu stratēģijām vairākās akciju šķirās
fondā ar identisku vidējo riska profilu, taču šobrīd ar nedaudz augstāku sintētisko riska un
ienesīguma indikatoru (“SRRI”) (5, nevis 4) un augstāku paredzamo darbības rādītāju potenciālu
mainīgā tirgus vidē.

1.3.

Abi apakšfondi ir ļoti līdzīgi, ņemot vērā to vidējo riska profilu, augsto atvasināto instrumentu
izmantošanas īpatsvaru, fonda tipu un atdeves mērķi.

1.4.

Taču lielākā atšķirība ir tāda, ka iegūstošajam apakšfondam ir raksturīga augstāka ieguldījumu
stratēģiju diversifikācija vairākās akciju šķirās, savukārt pievienojamā apakšfonda ieguldījumu
stratēģijas ir vērstas uz uzņēmumiem ar samērā stabiliem pamatrādītājiem.

1.5.

Kopumā apvienošanai vajadzētu palielināt fonda lielumu un tādējādi radīt apjomradītus
ietaupījumus, nākotnē nodrošinot salīdzinoši zemākas izmaksas salīdzinājumā ar kopējo neto
aktīvu vērtību.

1.6.

Iegūstošais apakšfonds īsteno “Nordea” iekšēji pārvaldīto, aktīvo jaukto ieguldījumu stratēģiju
“Alpha” fondu grupā, kas ir pierādījusi savu efektivitāti darbības rādītāju uzlabošanā un aktīvu
uzkrāšanā. Šobrīd iegūstošajam apakšfondam ir augstākais reitings (5) pēc “Lipper” indeksa,
vērtējot kopējo un pastāvīgo atdevi 3 gadu periodā.

1.7.

Abu apakšfondu pamatvalūta ir EUR.

1.8.

Pievienojamā apakšfonda un iegūstošā apakšfonda ieguldījumu mērķu un politikas plašāks izklāsts
ir sniegts I pielikumā, kas ir rūpīgi jāizlasa.

1.9.

Iegūstošā apakšfonda maksas ir vienādā līmenī ar pievienojamā apakšfonda maksām, kā norādīts
I pielikumā sadaļā “Maksas, ko maksā pievienojamais apakšfonds, un maksas, ko maksā
iegūstošais apakšfonds”.
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2. Apvienošanas ietekme uz akcionāriem
2.1.

Apvienošana būs juridiski saistoša visiem pievienojamā apakšfonda akcionāriem, kuri nebūs
izmantojuši savas tiesības pieprasīt savu akciju atpirkšanu vai konvertāciju saskaņā ar turpmāk
sniegtajiem nosacījumiem un norādītajā termiņā.

2.2.

Spēkā stāšanās datumā pievienojamā apakšfonda akcionāri saņems jaunas akcijas iegūstošā
apakšfonda akciju šķirā, kā turpmāk norādīts 3. punktā.

2.3.

Pēc apvienošanas iegūstošā apakšfonda akcionāriem piederēs tās pašas šī fonda akcijas, kuras
tiem piederēja līdz šim, turklāt netiks veiktas nekādas izmaiņas ar šīm akcijām saistītajās tiesībās.
Apvienošana neietekmēs iegūstošā apakšfonda maksu struktūru, kā arī neradīs izmaiņas
“Nordea 1” statūtos vai prospektā (izņemot to, ka no prospekta teksta tiks svītrotas atsauces uz
pievienojamo apakšfondu), vai izmaiņas iegūstošā apakšfonda ieguldītājiem paredzētās
pamatinformācijas dokumentos (“KIID”).

2.4.

Apvienojoties šiem apakšfondiem, paaugstināsies iegūstošā apakšfonda kopējā neto aktīvu
vērtība, jo tam tiks nodoti pievienojamā apakšfonda aktīvi un saistības.

2.5.

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
iezīmes ir raksturotas 1. pielikumā.

2.6.

Jebkuras juridiskas, konsultatīvas vai administratīvas izmaksas, kas ir saistītas ar apvienošanas
sagatavošanu un īstenošanu, segs “Nordea Investment Funds S.A.” (“ Pārvaldes sabiedrība”).

3. Akciju šķiru konvertācijas tabula un pastāvīgās maksas
Pievienojamā apakšfonda akciju šķiras tiks apvienotas ar Iegūstošā apakšfonda akciju šķirām šādā
veidā:

1,99%

Iegūstošais
apakšfonds
AP – EUR

1,99%

BI – DKK

1,19%

BI – DKK

1,19%

BI – EUR

1,19%

BI – EUR

1,18%

BI – USD

1,19%

HBI – USD

1,20%

BP – EUR

1,99%

BP – EUR

1,99%

BP – USD

1,99%

HB – USD

2,01%

E – EUR

2,74%

E – EUR

2,73%

HB – NOK

1,99%

HB – NOK

1,99%

Pievienojamais
apakšfonds
AP – EUR
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HB – SEK

1,99%

HB – SEK

1,99%

HB – USD

1,99%

HB – USD

2,01%

HBI – NOK

1,18%

HBI – NOK

1,19%

HE – PLN

2,75%

HE – PLN

2,76%

HX – SEK

0,06%

HX – SEK

0,07%

X – EUR

0,06%

X – EUR

0,07%

Y – DKK

0,06%

Y – DKK

0,07%

Y – EUR

0,06%

Y – EUR

0,06%

“Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged – BP USD” un “Shareholder in
Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged – BI USD” akcionāriem
Jūsu akcijas tiks pievienotas akciju šķirām ar riska ierobežošanas iezīmēm, kas nozīmē, ka iegūstošā
apakšfonda akciju šķirās tiks ierobežota lielākā daļa valūtas maiņas riska, kas rodas starp iegūstošā
apakšfonda pamatvalūtu (EUR) un akciju šķiras valūtu (USD).
4.

5.

Darījumu apturēšana
4.1.

Uz pievienojamā apakšfonda akcijām var parakstīties no 2018. gada 13. augusta līdz 2018. gada
19. septembra plkst. 15:30. Pēc 2018. gada 19. septembra plkst. 15:30 pēc Luksemburgas laika
tiks pārtraukta iespēja parakstīties uz pievienojamā apakšfonda akcijām.

4.2.

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 Sabiedrības un Pārvaldes sabiedrības, no 2018. gada 13. augusta līdz 2018. gada
19. septembra plkst. 15.30. Pēc 2018. gada 19. septembra plkst. 15.30 pēc Luksemburgas laika
tiks pārtraukta iespēja atpirkt vai konvertēt pievienojamā apakšfonda akcijas.

4.3.

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 13. augusta līdz
2018. gada 19. septembra plkst. 15.30.

Pievienojamā apakšfonda un iegūstošā apakšfonda portfeļa līdzsvarošana pirms vai pēc
apvienošanas
5.1.

Nedēļas laikā pirms apvienošanas pievienojamā apakšfonda portfelis tiks ieguldīts skaidrā
naudā, tādēļ tiek sagaidīts, ka pievienojamais apakšfonds nodos iegūstošajam apakšfondam tikai
skaidras naudas pozīcijas.
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5.2.

6.

7.

Apvienošana nekādā veidā materiāli neietekmēs iegūstošā apakšfonda portfeli, kā arī tā nav
paredzēta, lai pirms vai pēc apvienošanas jebkādā veidā līdzsvarotu šo portfeli. Apvienošana
izraisīs naudas pieplūdumu iegūstošajam apakšfondam. Skaidra nauda turpmāk tiks ieguldīta
iegūstošā apakšfonda biežāk izmantotajos instrumentos, tostarp ar akcijām saistītos vērtspapīros,
parāda vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, tieši vai izmantojot atvasinātus instrumentus
atbilstoši iegūstošā apakšfonda ieguldījumu politikai.

Noteiktie aktīvu un saistību vērtēšanas kritēriji nolūkā aprēķināt maiņas attiecību
6.1.

Darba dienā pirms spēkā stāšanās datuma Pārvaldes sabiedrība noteiks maiņas attiecību.

6.2.

Apvienoto apakšfondu aktīvu un pasīvu vērtība maiņas attiecības aprēķināšanai tiks noteikta
saskaņā ar “Nordea 1” statūtos un prospektā norādītajiem neto aktīvu vērtības aprēķināšanas
noteikumiem.

Maiņas attiecības aprēķināšanas metode
7.1.

Katram akcionāram izsniedzamo jauno iegūstošā apakšfonda akciju skaits tiks aprēķināts,
izmantojot maiņas attiecību, kura tiks aprēķināta saskaņā ar apvienoto apakšfondu akciju neto
aktīvu vērtību. Pēc tam attiecīgās pievienojamā apakšfonda akcijas tiks anulētas.

7.2.

Maiņas attiecību aprēķina šādi:





8.

9.

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.
Par jaunu akciju emisiju iegūstošajā apakšfondā apmaiņā pret pievienojamā apakšfonda
akcijām netiks piemērota nekāda maksa.

7.3.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem neto aktīvu vērtībai uz akciju pievienojamā apakšfondā nav
jābūt vienādai ar neto aktīvu vērtību uz akciju iegūstošajā apakšfondā. Tādējādi, lai gan 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.

7.4.

Akcionāriem apmaiņā pret akcijām netiks izmaksāta skaidra nauda.

Darbības vērtības samazināšanās risks
8.1.

Tā kā piedāvātā apvienošana ir apvienošana, kuras rezultātā īsi pirms spēkā stāšanās datuma
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 novērsta darbības vērtības samazināšanās.

8.2.

Pievienojamā apakšfonda akcionāri saņems atbilstošās iegūstošā apakšfonda šķiras akcijas.

Pieejamie papilddokumenti
Sabiedrības reģistrētajā birojā pēc pieprasījuma un bez maksas apvienoto apakšfondu akcionāriem ir
pieejami šādi dokumenti:
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revidenta pārskata kopija, kurā apstiprināti kritēriji, kas izmantoti aktīvu un, ja nepieciešams,
saistību novērtēšanai, un maiņas attiecības aprēķināšanas metode, kā arī maiņas attiecība;
Sabiedrības prospekts un
apvienoto apakšfondu akcionāriem paredzētās pamatinformācijas dokumenti.

Pievienojamā apakšfonda akcionāriem ir svarīgi izlasīt iegūstošā apakšfonda ieguldītājiem paredzētās
pamatinformācijas dokumentu, pirms viņi pieņem jebkādu ar apvienošanu saistītu lēmumu. Iegūstošā
apakšfonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumenti ir pieejami arī vietnē
www.nordea.lu .
10.

Apvienošanas izmaksas
Pārvaldes sabiedrība segs jebkuras juridiskas, konsultatīvas un administratīvas izmaksas, kas saistītas
ar apvienošanas sagatavošanu un īstenošanu.

11.

Nodokļi
Pievienojamā apakšfonda un iegūstošā apakšfonda akcionāri var vērsties pie saviem nodokļu
konsultantiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par paredzētās apvienošanas ietekmi uz nodokļiem.

12.

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.

Ar cieņu,
Direktoru padomes vārdā
2018. gada 13. augusts
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I pielikums
Galvenā informācija par pievienojamo apakšfondu un iegūstošo apakšfondu

Pievienojamais apakšfonds

Iegūstošais apakšfonds

Ieguldījumu mērķis un politika

Ieguldījumu mērķis un politika

Pievienojamā apakšfonda mērķis ir nodrošināt
akcionāriem kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, kam ir
salīdzinoši zema korelācija ar akciju tirgu atdevi.

Apakšfonda mērķis ir paaugstināt tā kopējo atdevi,
ņemot vērā apakšfonda plānoto svārstīgumu.

Pievienojamais apakšfonds izmanto dažādas akciju
stratēģijas, lai nodrošinātu pozitīvu atdevi, vienlaikus
saglabājot negatīvu korelāciju ar akciju tirgu. Akciju
stratēģijas, kas var tikt īstenotas pievienojamā
apakšfonda ieguldījumu vidē, tostarp ietver “Low
Risk Anomaly” stratēģiju un “Momentum” stratēģiju.
"Low Risk Anomaly" stratēģija ir paredzēta
sabiedrībām ar stabiliem pamatrādītājiem un riska
prēmiju, kas ir pārāk augsta, ņemot vērā šo
sabiedrību sistemātisko tirgus risku. Turpmākajā solī
sistemātiskais tirgus risks tiek novērsts, saīsinot
akciju indeksus. "Momentum" stratēģija tiek
izmantota aizsardzībai pret zaudējumu riskiem
(downside protection), saīsinot standartizētus
kapitāla nākotnes līgumus tirgus vidē, kur ir augsts
nevēlēšanās līmenis uzņemties risku. Stratēģijas
tiek īstenotas, tieši ieguldot akcijās, izmantojot
atvasinātos instrumentus vai ierobežotā mērā
ieguldot biržā tirgotos fondos. Balstoties uz aizņemto
kapitālu,
pievienojamais
apakšfonds
cenšas
paaugstināt savu ilgtermiņa atdevi, nepārsniedzot
savu svārstīguma mērķi. Šis svārstīguma mērķis
laika gaitā var mainīties.

Atbilstīgie aktīvi

Pievienojamais apakšfonds iegulda visā pasaulē, un
vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem
tas ieguldīs ar akcijām saistītos vērtspapīros.
Līdztekus pamatvalūtai pievienojamo apakšfondu
var ietekmēt citu valūtu risks, veicot ieguldījumus
un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus.
Šajā pievienojamajā apakšfondā lielākā daļa valūtas
riska ietekmes tiek ierobežota attiecībā pret
pamatvalūtu.

Apakšfonda ieguldījumu stratēģija plašākā nozīmē
var tikt klasificēta kā daudzstratēģiju vai diversificēta
riska prēmiju pieeja. Apakšfonda riska pozīcija
attiecībā pret dažādām riska prēmijām vai
stratēģijām un
apakšstratēģijām tiek izlemta, balstoties uz
nepārtraukta augšupēja novērtējuma rezultātiem un
tirgus uzvedību īstermiņā attiecībā pret dažādām
akciju šķirām un riska faktoriem.
Apakšfonda vispārējais, prognozētais svārstīgums
parasti ir aptuveni 7% normālos tirgus apstākļos un
10% – nelabvēlīgos tirgus apstākļos, kur 10% tiek
uzskatīts par paaugstinātu svārstīgumu (tail
volatility), ko parasti izmanto riska plānošanā.
Dažādo ieguldījumu stratēģiju konkrētie riski tiks
pārvaldīti, izmantojot dinamisku riska un budžeta
plānošanas procesu. Tas ļauj apakšfondam īstenot
stratēģiju kombināciju gan ar augstāku, gan zemāku
individuālo svārstīgumu. Ieguldījumu stratēģiju
mērķis ir saglabāt zemu kopējo korelāciju.
Parasti portfelim nebūs pastāvīgas noslieces uz
konkrētu ieguldījumu stratēģiju vai riska faktoru.
Tomēr īsos laika periodos portfelis būs pakļauts
jūtamākai ievirzes un konkrētu riska prēmiju
stratēģiju ietekmei. Vidējā termiņā, pateicoties
dažādu stratēģiju diversifikācijai, tiks nodrošināta
aizsardzība pret zaudējumu riskiem.
Atbilstīgie aktīvi

Neierobežojot iegūstošā apakšfonda iespējas
ieguldīt jebkuros citos piemērotos instrumentos,
visizplatītākie instrumenti, kas tiks izmantoti iepriekš
norādīto stratēģiju īstenošanai, būs:
• pārvedami vērtspapīri (galvenokārt ar akcijām
saistīti vērtspapīri un parāda vērtspapīri),
• naudas tirgus instrumenti, tostarp komerciālās
parādzīmes un noguldījumu sertifikāti,
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• atvasinātie instrumenti, piemēram, starpības
līgumi, kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumi,
standartizēti indeksu nākotnes līgumi un atsevišķas
akcijas un nestandartizēti ārvalstu valūtas nākotnes
līgumi
(tostarp
nenododami,
nestandartizēti
nākotnes līgumi),
• PVKIU un/vai atvērta tipa KIU, tai skaitā atvērta
tipa ETF fondi.
Līdz 20% no saviem neto aktīviem iegūstošais
apakšfonds var ieguldīt ar aktīviem nodrošinātu
vērtspapīru un ar hipotēkām nodrošinātu vērtspapīru
kombinācijā.
Iegūstošais apakšfonds var īstenot gan garo, gan
īso pozīciju. Iegūstošais apakšfonds neņems
vērtspapīru vai naudas aizņēmumus. Jebkura īsā
ekspozīcija tiks veidota ar atvasinātajiem finanšu
instrumentiem.
Atkarībā no instrumentiem, ko lieto ieguldījumu
stratēģiju īstenošanai, iegūstošajam apakšfondam
var būt mainīgs skaidras naudas daudzums. Nav
izslēgta iespēja, ka gadījumos, kad vairākums garo
pozīciju tiek izveidotas, izmantojot atvasinātos
finanšu instrumentus, skaidras naudas daudzums
pieaug līdz 100% no iegūstošā apakšfonda neto
aktīviem. Ieguldījumu pārvaldnieks sadalīs naudu pa
valūtām visā pasaulē, balstoties uz savu pārliecību.
Nauda var būt nepieciešama arī, lai izpildītu
drošības rezerves pieprasījumus un nodrošinājuma
prasības.
Līdztekus pamatvalūtai iegūstošo apakšfondu var
ietekmēt citu valūtu risks, veicot ieguldījumus un/vai
veidojot skaidras naudas līdzekļu uzkrājumus.
Iegūstošais apakšfonds aktīvi izmantos šo valūtas
risku savā ieguldījumu stratēģijā.
Indekss

Indekss

Pievienojamam apakšfondam nav etalona indeksa.

Iegūstošajam apakšfondam nav etalona indeksa.
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Atvasinātie instrumenti

Atvasinātie instrumenti

Pievienojamais apakšfonds var izmantot atvasinātos
finanšu instrumentus, lai īstenotu savu ieguldījumu
stratēģiju, ierobežotu risku vai piemērotu efektīvus
portfeļa pārvaldības paņēmienus.

Iegūstošais apakšfonds var izmantot atvasinātos
finanšu instrumentus, lai īstenotu savu ieguldījumu
stratēģiju vai ierobežotu risku.

Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas
un risku.

Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas
un risku.

Aizņemtais kapitāls

Aizņemtais kapitāls

Pievienojamam
apakšfondam
tiks
piesaistīts
aizņemtais kapitāls, kas nozīmē, ka pievienojamā
apakšfonda aktīvu un atvasināto finanšu instrumentu
portfelī esošo vērtspapīru, valūtu un citu instrumentu
tirgus vērtība var būt augstāka nekā pievienojamā
apakšfonda neto aktīvu vērtība. Aizņemtā kapitāla
piesaistīšanas metodes var paaugstināt negatīvu
tirgus tendenču vai neizdevušos ieguldījumu
stratēģiju riskus.

Faktiskais aizņemtā kapitāla līmenis var atšķirties
(t.i., būt nedaudz augstāks vai zemāks) no
prospektā norādītā prognozējamā līmeņa atkarībā
no ieguldījumu pārvaldnieka īstenotajām stratēģijām,
kas var tieši ietekmēt atvasināto instrumentu
izmantošanu.

Faktiskais aizņemtā kapitāla līmenis var atšķirties
(t.i., būt nedaudz augstāks vai zemāks) no
prospektā norādītā prognozējamā līmeņa atkarībā
no ieguldījumu pārvaldnieka īstenotajām stratēģijām,
kas var tieši ietekmēt atvasināto instrumentu
izmantošanu.

Taču iegūstošā apakšfonda faktiskais aizņemtā
kapitāla līmenis var ievērojami atšķirties no
prognozējamā un norādītā aizņemtā kapitāla līmeņa
(t.i., var būt ievērojami augstāks vai zemāks), lai
sasniegtu iegūstošā apakšfonda vēlamos riska un
atdeves profilus atkarībā no svārstīguma: zema
svārstīguma periodos bruto riska pozīcija var būt
augstāka nekā augsta svārstīguma periodos,
tādējādi noturot ieguldījumus mērķa riska un
atdeves ietvaros.

.

Kopējā riska
aprēķināšanas
metode

Prognozējamā
aizņemtā
kapitāla (% no
NAV) nominālsumma

Prognozējamais
aizņemtā
kapitāla
īpatsvars (% no
NAV) saskaņā
ar saistību
pieeju

Absolūtās
riskam
pakļautās
vērtības
pieeja

450%

350%

Pievienojamais
apakšfonds
var
sasniegt
prognozējamo aizņemtā kapitāla līmeni, izmantojot
atvasinātos instrumentus, lai izveidotu riska pozīciju

Kopējā riska
aprēķināšanas
metode

Prognozējamā
aizņemtā
kapitāla (% no
NAV) nominālsumma

Prognozējamais
aizņemtā
kapitāla
īpatsvars (% no
NAV) saskaņā
ar saistību
pieeju

Absolūtās
riskam
pakļautās
vērtības pieeja

650%

650%

Ja to nosaka iegūstošā apakšfonda ieguldījumu
politika, prognozējamo aizņemtā kapitāla līmeni
nevar attiecināt uz vienu konkrētu ieguldījumu
stratēģiju.
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attiecībā pret atsevišķām vērtspapīru pozīcijām ar
CFD līgumu starpniecību vai lai pazeminātu
korelāciju starp plānoto ilgtermiņa kapitāla
pieaugumu un akciju tirgu atdevi.
Ieguldītājiem ir jāapzinās, ka pievienojamā fonda
radītais ieguldījumu risks var būt augstāks nekā
citiem fondiem atvasināto instrumentu izmantošanas
un augstāka aizņemtā kapitāla līmeņa dēļ.

Ieguldītājiem ir jāapzinās, ka iegūstošā apakšfonda
radītais ieguldījumu risks var būt augstāks nekā
citiem fondiem atvasināto instrumentu izmantošanas
un augstāka aizņemtā kapitāla līmeņa dēļ.

Tipiska ieguldītāja profils

Tipiska ieguldītāja profils

Pievienojamais
apakšfonds
ir
piemērots
ieguldītājam, kurš ir gatavs uzņemties augstāku
risku attiecībā uz ieguldījumiem akciju tirgos un
izmantot aizņemtā kapitāla piesaistīšanas metodes,
lai paaugstinātu atdevi. Tādēļ ieguldītājam jābūt
pieredzei ar svārstīgiem produktiem un jābūt
spējīgam pieņemt būtiskus pagaidu zaudējumus.

Iegūstošais apakšfonds ir piemērots ieguldītājam,
kurš ir gatavs uzņemties augstāku risku attiecībā uz
ieguldījumiem finanšu instrumentos, lai paaugstinātu
atdevi. Tādēļ ieguldītājam jābūt pieredzei ar
svārstīgiem produktiem un jābūt spējīgam pieņemt
būtiskus pagaidu zaudējumus.

Riski

Riski

Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu
svārstību
risku
pievienojamajā
apakšfondā,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un
ierindo pievienojamo apakšfondu 4. kategorijā. Tas
nozīmē, ka apliecību iegāde šajā pievienojamā
apakšfondā ir saistīta ar šādu svārstību vidēju risku.

Risku un ieguvumu profila indikators atspoguļo cenu
svārstību risku iegūstošajā apakšfondā, balstoties uz
iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo iegūstošo
apakšfondu 5. kategorijā. Tas nozīmē, ka apliecību
iegāde šajā apakšfondā ir saistīta ar šādu svārstību
vidēju 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;

– kredītrisks;

– notikumu risks;

– atvasināto finanšu instrumentu risks;

– likviditātes risks.

– notikumu risks;
– likviditātes risks.

Pamatvalūta

Pamatvalūta

EUR

EUR
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Maksas, ko maksā pievienojamais apakšfonds

Maksas, ko maksā iegūstošais apakšfonds

Pievienojamais apakšfonds segs šādas maksas:

Iegūstošais apakšfonds segs šādas maksas:

1. Pārvaldes maksa

1. Pārvaldes maksa

Pārvaldes
maksa,
ko
pievienojamais
apakšfonds maksā no saviem aktīviem
Pārvaldes sabiedrībai, ir 1,70% gadā par P un
E akcijām, 1,10% — par C akcijām un 1,00% —
par I akcijām.
2.

Maksa par fonda vērtības pieaugumu
Nulle

3. Turētājbankas maksa
Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,125% gadā
no pievienojamā apakšfonda neto aktīvu
vērtības, nepieciešamības gadījumā 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.

Pārvaldes maksa, ko iegūstošais apakšfonds
maksā no saviem aktīviem Pārvaldes
sabiedrībai, ir 1,70% gadā par P un E akcijām,
1,10% — par C akcijām un 1,00% — par I
akcijām.
2.

Maksa par fonda vērtības pieaugumu
Nulle

3. Turētājbankas maksa
Maksa turētājbankai nepārsniedz 0,125% gadā
no iegūstošā apakšfonda neto aktīvu vērtības,
nepieciešamības gadījumā 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
4. Administrēšanas maksa
Pievienojamais
apakšfonds
maksā
administratīvajam aģentam administrēšanas
maksu līdz 0,40% gadā, kā arī piemērojamo
PVN.

Iegūstošais
apakšfonds
maksā
administratīvajam aģentam administrēšanas
maksu līdz 0,40% gadā, kā arī piemērojamo
PVN.

5. Iestāšanās un izstāšanās maksas:
5. Iestāšanās un izstāšanās maksas:
Iestāšanās maksas: Līdz 5,00%

Iestāšanās maksas: Līdz 5,00%
Izstāšanās maksas: Līdz 1,00%

Izstāšanās maksas: Līdz 1,00%

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

11 no 11

