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Nordea 1, SICAV 
Société d’Investissement à Capital Variable (vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys). 

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

 
 

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 
 

Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiön (”yhtiö”) osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että yhtiön uusi rahastoesite 
(”rahastoesite”) tulee voimaan 23. elokuuta 2016, jolloin rahastoesitteeseen sisällytetään muun muassa jäljempänä ilmoitetut muutokset, tai 
yksittäisen muutoksen kohdalla erikseen ilmoitettuna päivänä. 

 

 Kaikki alarahastot 
o Kohdat "Sijoittajalta perittävät palkkiot", "Paikallisten välittäjien perimät palkkiot", "Alarahastolta perittävät palkkiot" ja "TER 

(Total Expense Ratio)" siirretään kunkin alarahaston osalta lukuun 17 "Palkkiot ja kulut". 
o Kunkin alarahaston osalta poistetaan kohta "Epävarmuustekijät", joka korvataan kaikkiin alarahastoihin sovellettavalla 

yleisellä luettelolla epävarmuustekijöistä luvun 4 "Yhtiön alarahastot" alussa. 
o Kunkin alarahaston osalta poistetaan suositeltava sijoitusaika, joka on määritetty kullekin alarahastolle kohdassa 

"Kohderyhmä". Sijoittajia pyydetään lukemaan nämä tiedot avaintietoesitteestä. 
 

 African Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (aiemmin Climate and Environment Equity Fund), Emerging 
Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, Global Portfolio Fund, Global Real 
Estate Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Latin American Equity Fund, North 
American All Cap Fund, Norwegian Equity Fund ja Stable Emerging Markets Equity Fund 
Näissä alarahastoissa on nyt mahdollista käyttää johdannaisia tehokkaan salkunhoidon tarkoituksiin. 

 

 African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (aiemmin Climate 
and Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap 
Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Value Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend Fund, Global 
Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Indian Equity 
Fund, Latin American Equity Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund ja Stable Emerging Markets 
Equity Fund 
Näissä alarahastoissa osakesijoitusten vähimmäisosuus nostetaan kahdesta kolmanneksesta kolmeen neljännekseen. 
 

 African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (aiemmin Climate 
and Environment Equity Fund), Danish Bond Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Market Blend Bond Fund, Emerging 
Market Bond Fund, Emerging Market Corporate Bond Fund, Emerging Market Hard Currency Bond Fund, Emerging Market 
Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity 
Fund, European Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus, European Cross Credit Fund, European 
Diversified Corporate Bond Fund, European Financial Debt Fund, European Focus Equity Fund, European High Yield Bond 
Fund, European High Yield Bond Fund II, European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, Global Bond 
Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend Fund, Global Opportunity Fund, Global Real 
Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global 
Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, International High Yield Bond Fund - USD Hedged, Latin American Equity Fund, Low 
Duration US High Yield Bond Fund, Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small 
Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, North American All Cap Fund, North American High Yield Bond Fund, North American 
Value Fund, Norwegian Bond Fund, Norwegian Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund, Stable Emerging Markets 
Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged, 
US Core Plus Bond Fund, US Corporate Bond Fund ja US High Yield Bond Fund 
Määritys, että nämä alarahastot voivat sijoittaa "muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin" poistetaan kunkin alarahaston osalta kohdasta 
"Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka" ja korvataan rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä lausunnolla, jonka mukaan kukin 
alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (mukaan lukien siirtokelpoiset arvopaperit). Tällä 
muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahaston mahdollisuutta sijoittaa "muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin". 
 

 African Equity Fund, Alpha 15, Asian Focus Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (aiemmin Climate and 
Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, European 
Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, GBP Diversified Return Fund, Global Ideas Equity Fund, Global 
Dividend Fund, Global Opportunity Fund, Global Real Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, Global Small Cap 
Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, 
Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American All 
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Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging Markets 
Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged ja Stable Return Fund 
Rahastoesitteen luvun 8.I.C ”Vaihtuvapääomaisten yhteissijoitusyritysten osuudet” mukaan mikään yhtiön alarahastoista ei saa 
sijoittaa yli kymmentä prosenttia kokonaisvaroistaan UCITS-direktiivin mukaisten rahastojen ja/tai muiden vaihtuvapääomaisten 
yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot. Rajoitus on kirjattu myös edellä mainittujen 
alarahastojen "siirtokelpoisiin varoihin ja sijoituspolitiikkaan". Toiston välttämiseksi rajoitus poistetaan kunkin edellä mainitun 
alarahaston osalta, mutta säilytetään luvussa 8.I.C. Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahastojen siirtokelpoisia 
arvopapereita eikä sijoituspolitiikkaa. 
 

 Alpha 15 
Luettelo yleisimmistä instrumenteista, joita käytetään alarahaston sijoitusstrategioiden toteutuksessa, päivitetään lisäämällä 
velkasitoumukset ja rahamarkkinainstrumentit, mukaan lukien yritys- ja talletustodistukset. Samalla tarkennetaan, että 
velkasitoumuksien osalta enintään 20 % tämän alarahaston nettovaroista voidaan kohdentaa kiinteistövakuudellisiin ja 
omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin. 
 

 Asian Focus Equity Fund, Global Dividend Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged ja Global Stable Equity Fund 
Näiden alarahastojen osalta kohdasta "Kohderyhmä" on poistettu maininta, että sijoittajan kannattaa pitää mielessä, että näiden 
alarahastojen noudattaman sijoitusstrategian vuoksi niiden kehitys voi poiketa huomattavasti markkinoiden (eli vertailuindeksin) 
kehityksestä ja poikkeama saattaa kestää pitkän aikaa. 
 

 Chinese Equity Fund 
Määritys, että tämä alarahasto voi sijoittaa "enintään 10 % kokonaisvaroistaan Suur-Kiinaan ja muun muassa kiinalaisiin A-osakkeisiin 
sijoittavien UCITS-direktiivin mukaisten rahastojen ja/tai muiden vaihtuvapääomaisten yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mukaan lukien 
vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot", poistetaan kutakin alarahastoa koskevasta kohdasta "Sijoituskelpoiset varat ja 
sijoituspolitiikka" ja korvataan rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä lausunnolla, jonka mukaan kukin alarahasto voi sijoittaa 
rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (kuten UCITS-direktiivin mukaisiin rahastoihin ja/tai muihin vaihtuvapääomaisiin 
yhteissijoitusyrityksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot). Tämä 10 %:n rajoitus sisältyy myös rahastoesitteen 
lukuun 8.I.C. Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahaston sijoituspolitiikkaa. 
 

 Climate and Environment Equity Fund 
Alarahaston uusi nimi on ”Global Climate and Environment Fund". 

 

 Danish Mortgage Bond Fund 
Tämän alarahaston "siirtokelpoisista varoista ja sijoituspolitiikasta" poistetaan seuraavat tiedot: "Tämä alarahasto voi sijoittaa enintään 
25 % kokonaisvaroistaan vaihtovelkakirjalainoihin ja muihin osakesidonnaisiin velkasitoumuksiin." 

 

 Emerging Market Local Debt Fund 
Tämän alarahaston "sijoitustavoitteesta" poistetaan seuraava teksti: "Tämä alarahasto käyttää vertailuindeksiä sijoitustarkoituksessa." 
Seuraavat tiedot lisätään kohtaan "Siirtokelpoiset varat ja sijoituspolitiikka": "Alarahasto voi sijoittaa enintään 10 % kokonaisvaroistaan 
omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin." 

 

 Emerging Markets Focus Equity Fund ja Emerging Markets Small Cap Fund 
Määritys, että nämä alarahastot voivat sijoittaa "enintään 10 % kokonaisvaroistaan kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten 
arvopapereihin sijoittaviin UCITS-direktiivin mukaisiin rahastoihin ja/tai muihin vaihtuvapääomaisiin yhteissijoitusyrityksiin, mukaan 
lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot" poistetaan näiden alarahastojen osalta kohdasta "Sijoituskelpoiset varat ja 
sijoituspolitiikka" ja korvataan rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä lausunnolla, jonka mukaan kukin alarahasto voi sijoittaa 
rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (kuten UCITS-direktiivin mukaisiin rahastoihin ja/tai muihin vaihtuvapääomaisiin 
yhteissijoitusyrityksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot). Tämä 10 %:n rajoitus sisältyy myös rahastoesitteen 
lukuun 8.I.C. Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahastojen sijoituspolitiikkaa. 

 

 Emerging Markets Small Cap Fund 
Tämän alarahaston "siirtokelpoisista varoista ja sijoituspolitiikasta" poistetaan seuraavat tiedot: "Edellä mainittujen lisäksi alarahasto 
voi sijoittaa myös muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin, jotka voivat olla eri valuuttojen määräisiä ja joiden liikkeeseenlaskijat voivat 
olla kotimaisia tai ulkomaisia lainansaajia, jotka eivät täytä edellä mainittua rajoitusta. Viimeksi mainittu luokka sisältää yhtiöt, joiden 
markkina-arvo on yli 5 miljardia Yhdysvaltain dollaria." Tieto korvataan rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä, kaikkia alarahastoja 
koskevalla lausunnolla, jonka mukaan kukin alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (joihin 
kuuluvat myös edellä mainitut arvopaperit). Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahaston kykyä sijoittaa edellä 
mainittuihin arvopapereihin. 
 

 Emerging Stars Equity Fund 
Tälle alarahastolle lisätään seuraava vertailuindeksi tuoton mittaamista varten: "MSCI Emerging Markets Net Return Index." 
 

 European Covered Bond Fund 
Määritys, että tämä alarahasto voi sijoittaa "maailmanlaajuisesti vakuudellisiin joukkolainoihin" ja "valtionlainoihin ja joukkolainoihin, 
joiden liikkeeseenlaskija on viranomainen, kunta tai kansainvälinen instituutio" poistetaan tämän alarahaston osalta kohdasta 
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"Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka" ja korvataan rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä lausunnolla, jonka mukaan kukin 
alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (joihin kuuluvat edellä mainitut arvopaperit). Tällä 
muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahaston kykyä sijoittaa edellä mainittuihin arvopapereihin. 
 

 European High Yield Bond Fund II 
Tämän alarahaston osalta tarkennetaan kohdassa "Siirtokelpoiset varat ja sijoituspolitiikka", että vähintään kaksi kolmannesta sen 
kokonaisvaroista tulee sijoittaa euro- tai puntamääräisiin high yield -joukkolainoihin, ehdollisiin vaihtovelkakirjalainoihin ja 
luottoriskinvaihtosopimuksiin (muutos alleviivattu). 
 

 Flexible Fixed Income Fund 
Alarahaston sijoitustavoitetta muutetaan muodosta: 
"Tämän alarahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille maailmanlaajuisesti hajautettu sijoitus joukkolainoihin ja tuotto, joka ylittää 
käteisvarojen tuoton. Tavoitteena on markkinariskin neutralointi suhdannekierron aikana. Sijoitusprosessi perustuu aktiiviseen 
taktiseen ja strategiseen omaisuuslajihajautukseen, voimakkaaseen hajautukseen korkotuotteiden sisällä sekä valuuttariskien 
aktiiviseen hallintaan." 
muotoon: 
"Tämä alarahasto pyrkii tarjoamaan voimakkaan hajautuksen kaikkiin korkotuotteisiin ja kaikille alueille. Alarahasto pyrkii aktiivisen 
salkunhoidon avulla säilyttämään pääoman ja tarjoamaan käteisvarojen tuoton ylittävän tuoton suhdannekierron aikana. Tavoitteena 
on kehittää joukkolainatuote, joka ei käytä vertailuarvoa ja joka on suunniteltu pärjäämään korkotuotteiden jatkuvasti muuttuvassa 
ympäristössä, esimerkiksi korkojen noustessa ja laskiessa sekä korkoerojen muuttuessa. Alarahasto lieventää aktiivisen 
valuuttasalkun hoidon avulla riskiä heikentämättä tuotto-odotuksia." 
 

 Global High Yield Bond Fund 
Alarahaston vertailuindeksi muuttuu: entinen oli "Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index" ja uusi on "BofA Merrill Lynch 
Developed Markets High Yield Constrained Index". 
 

 Global Portfolio Fund 
Määritys, että tämä alarahasto voi sijoittaa "enintään 10 % kokonaisvaroistaan UCITS-direktiivin mukaisiin rahastoihin ja/tai muihin 
vaihtuvapääomaisiin yhteissijoitusyrityksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot, jotka sijoittavat suoraan tai 
epäsuorasti osakkeisiin", poistetaan tämän alarahaston osalta kohdasta "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka" ja korvataan 
rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä, kaikkia alarahastoja koskevalla lausunnolla, jonka mukaan kukin alarahasto voi sijoittaa 
rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (kuten UCITS-direktiivin mukaisiin rahastoihin ja/tai muihin vaihtuvapääomaisiin 
yhteissijoitusyrityksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot). Tämä 10 %:n rajoitus sisältyy myös rahastoesitteen 
lukuun 8.I.C. Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahaston sijoituspolitiikkaa. 
 

 Global Short Duration Bond Fund 
– Seuraavien osuuslajien hallinnointipalkkiota nostetaan: 

 P- ja E-osuudet: 0,50 %:sta 0,60 %:iin substanssiarvosta 

 C-osuudet: 0,35 %:sta 0,40 %:iin substanssiarvosta 

 I-osuudet: 0,25 %:sta 0,30 %:iin substanssiarvosta 
– Maailmanlaajuisen riskin mittaamiseen käytettyä menetelmää muutetaan lisäksi kohde-etuuslähestymistavasta absoluuttinen VaR -
lähestymistapaan, jonka odotettu velkaantuneisuusaste on seuraava: 

 

Alarahasto Maailman-laajuisen 
position mittaamiseen 
käytetty menetelmä 

Odotettu velkaantuneisuus 
(% nettovarallisuusarvosta), 
nimellisarvojen summa (*) 

Odotettu velkaantuneisuus 
(% nettovarallisuusarvosta), 
kohde-
etuuslähestymistapa(*) 

Global Short Duration 
Bond Fund 

Absoluuttinen Value-at-
Risk 

300 % 200 % 

 
 

 International High Yield Bond Fund - USD Hedged, North American High Yield Bond Fund ja US Total Return Bond Fund 
Määritys, että nämä alarahastot voivat sijoittaa "enintään 10 % kokonaisvarallisuudestaan vaihtuvapääomaisiin 
indeksiosuusrahastoihin", poistetaan tämän alarahaston osalta kohdasta "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka" ja korvataan 
rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä lausunnolla (koskee kaikkia alarahastoja), jonka mukaan kukin alarahasto voi sijoittaa 
rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (kuten UCITS-direktiivin mukaisiin rahastoihin ja/tai muihin vaihtuvapääomaisiin 
yhteissijoitusyrityksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot). Tämä 10 %:n rajoitus sisältyy myös rahastoesitteen 
lukuun 8.I.C. Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahastojen sijoituspolitiikkaa. 
 

 Latin American Equity Fund 
– Määritys, että nämä alarahastot voivat sijoittaa "enintään 10 % kokonaisvaroistaan vaihtuvapääomaisiin indeksiosuusrahastoihin, 
jotka sijoittavat pääasiassa Latinalaisessa Amerikassa toimivien yhtiöiden arvopapereihin", poistetaan tämän alarahaston osalta 
kohdasta "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka" ja korvataan rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä lausunnolla (koskee 
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kaikkia alarahastoja), jonka mukaan kukin alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin (kuten UCITS-
direktiivin mukaisiin rahastoihin ja/tai muihin vaihtuvapääomaisiin yhteissijoitusyrityksiin, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset 
indeksiosuusrahastot). Tämä 10 %:n rajoitus sisältyy myös rahastoesitteen lukuun 8.I.C. Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa 
alarahaston sijoituspolitiikkaa. 
– Tämän alarahaston hallinnointipalkkiota lasketaan seuraavasti: 

 P- ja E-osuudet: 1,85 %:sta 1,60 %:iin substanssiarvosta 
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 North American Small Cap Fund 
Tämän alarahaston "siirtokelpoisista varoista ja sijoituspolitiikasta" poistetaan seuraavat tiedot: "Edellä mainittujen lisäksi alarahasto 
voi sijoittaa muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin, jotka eivät täytä yllä mainittua rajoitusta. Viimeksi mainittu luokka sisältää yhtiöt, 
joiden markkina-arvo on yli 5 miljardia Yhdysvaltain dollaria." Tieto korvataan rahastoesitteen luvun 4 alkuun lisättävällä, kaikkia 
alarahastoja koskevalla lausunnolla, jonka mukaan kukin alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin kohteisiin 
(joihin kuuluvat myös edellä mainitut arvopaperit). Tällä muutoksella ei siis ole tarkoitus muuttaa alarahaston kykyä sijoittaa edellä 
mainittuihin arvopapereihin. 

 

 Norwegian Equity Fund 
Tätä alarahastoa koskevaa kohtaa "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka" on muutettu siten, että siitä käy ilmi, että alarahaston on 
sijoitettava vähintään kolme neljäsosaa kokonaisvaroistaan Norjaan rekisteröityjen tai siellä julkisesti noteerattujen tai pääasiassa 
siellä liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin (muutos alleviivattu). 

 

 Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged 
Alarahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan muodosta: 
”Alarahasto tekee pitkiä sijoituksia yhtiöihin, joiden tuottokehitys on vakaata ja joiden perustekijät ovat vakaat (esim. vakaa tulos-, 
osinko- ja kassavirtakehitys, ”vakaat yhtiöt”) ja joiden arvostus on houkutteleva sijoitushetkellä. Tällaiset pitkät sijoitukset hankitaan 
tekemällä suoria sijoituksia sopiviin osakkeisiin, käyttämällä johdannaisia tai rajoitetusti tekemällä sijoituksia indeksiosuusrahastoihin. 
 
Lisäksi alarahasto tekee lyhyitä sijoituksia osakeindekseihin tai yksittäisiin osakkeisiin, joiden riski-tuottosuhteen salkunhoitaja ei katso 
olevan houkutteleva sijoitushetkellä. Tällaiset lyhyet sijoitukset voidaan hankkia käyttämällä johdannaisia, ja niiden tarkoituksena on 
- poistaa markkinoiden systeeminen riski osittain tai kokonaan alarahastoon kohdistuvien riskien joukosta ja 
- parantaa alarahaston kehitystä.” 

 muotoon: 
"Alarahasto käyttää erilaisia osakestrategioita tarjotakseen positiivisen tuoton samalla, kun se säilyttää negatiivisen korrelaation 
osakemarkkinoihin. Alarahaston hyödyntämiin mahdollisiin osakestrategioihin kuuluvat muun muassa matalariskinen 
poikkeamastrategia (Low Risk Anomaly Strategy) ja vauhtistrategia (Momentum Strategy). Matalariskinen poikkeamastrategia 
keskittyy yrityksiin, joiden perustekijät ovat vakaat ja riskipreemio korkeampi kuin yritysten systeeminen markkinariski edellyttäisi. 
Toisessa vaiheessa systeeminen markkinariski poistetaan lyhentämällä osakeindeksejä. Vauhtistrategian avulla tarjotaan suojaa 
kurssilaskuilta vähentämällä osakefutuureita markkinatilanteissa, joissa riskin välttäminen arvioidaan tärkeäksi. Strategiat toteutetaan 
käyttämällä suoria sijoituksia osakkeisiin, johdannaisten kautta tai rajallisessa määrin sijoittamalla indeksiosuusrahastoihin." 

 

 US Core Plus Bond Fund 
Tarkennetaan, että omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joihin alarahasto voi sijoittaa enintään 20 % kokonaisvaroistaan, voi kuulua 
vakuudellisia lainasitoumuksia (CLO). 

 

 US Total Return Bond Fund 
Tarkennetaan, että omaisuusvakuudellisiin arvopapereihin, joihin alarahasto voi sijoittaa enintään kaksi kolmannesta 
kokonaisvaroistaan, voi kuulua vakuudellisia lainasitoumuksia (CLO). 

 

 Luvussa 4 "Yhtiön alarahastot" tarkennetaan, että kukin alarahasto voi sijoittaa rahastoesitteen luvussa 8.I.A määritettyihin 
omaisuusluokkiin ja että sen tulee noudattaa luvussa 8 määritettyjä yleisiä ehtoja ja määräyksiä. Kunkin alarahaston sijoitusten tulee 
vastata sen sijoitustavoitetta ja tässä luvussa alarahastolle määritettyä sijoituspolitiikkaa sekä sijoituskelpoisille varoille asetettuja 
erityisehtoja. 

 

 Lukuun 8 "Sijoitusrajoitukset" on lisätty tietoja arvopaperilainauksesta, takaisinostotransaktioista, kokonaistuoton vaihtosopimuksista 
jne. Tietoja vakuudesta on kerätty uuteen alakohtaan "Vakuuden hallinta". 
 

 Lukuun 9 "Erityisriskit" on lisätty tietoja arvopaperilainaukseen, takaisinosto- ja buy-sell-back-transaktioihin sekä vakuuden hallintaan 
liittyvistä riskeistä. 
 

 Luvussa 10 "Hallinnointiyhtiö" tarkennetaan, että yhteenveto palkitsemisperiaatteista on osoitteessa www.nordea.lu ja että niissä 
kerrotaan, miten palkkiot ja etuudet lasketaan, palkkioiden ja etuuksien myöntämisestä vastaavat henkilöt, mukaan lukien 
palkkiotyöryhmän jäsenet, mikäli tällainen työryhmä on perustettu. 
 

 Lukuun 13 "Säilytysyhteisö" on lisätty tieto siitä, että säilytysyhteisö on nimennyt yhtiön Ruotsissa säilytettävien varojen säilyttäjäksi 
Nordea Bank AB:n (publ), Suomessa säilytettävien varojen säilyttäjäksi Nordea Bank Finland Plc:n, Norjassa säilytettävien varojen 
säilyttäjäksi Nordea Bank Norge ASA:n ja Tanskassa säilytettävien varojen säilyttäjäksi Nordea Bank Danmark A/S:n. Nordea Bank 
AB (publ), Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge ASA ja Nordea Bank Danmark A/S kuuluvat samaan konserniin kuin 
hallinnointiyhtiö, ja siksi niiden yhtiöön ja osuudenomistajiin liittyvien eri toimintojen, tehtävien ja velvollisuuksien välillä voi esiintyä 
eturistiriitoja. Lisätietoja eturistiriitojen ratkaisemisesta on rahastoesitteen kohdassa 10 "Hallinnointiyhtiö". Luettelo säilytysyhteisön 
valtuuttamista henkilöistä on nyt saatavilla sivun www.nordea.lu "Download Centre" -latauskeskuksesta. 
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 Luku 17 "Yhtiön maksamat kulut" on nykyiseltä nimeltään "Palkkiot ja kulut", ja tähän lukuun on kerätty rahastoesitteen tiedot 
sijoittajilta/osuudenomistajilta sekä yhtiöltä perittävistä palkkioista. Lisäksi selvennetään, että poikkeuksena yleissääntöön, jonka 
mukaan säilytysyhteisölle vuosittain maksettava palkkio saa olla enintään 0,125 % asianomaisen alarahaston substanssiarvosta, 
African Equity Fund -rahaston säilytyspalkkio saa olla enintään 0,200 %. 
 

 Luvussa 23 "Rekisteröity kotipaikka ja hallitukset" otetaan huomioon muun muassa se, että Nils Bolmstrand on jäänyt pois yhtiön ja 
hallinnointiyhtiön hallituksista, Ninni Franceschi on nimetty yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi ja Brian Stougård Jensen on nimitetty 
hallinnointiyhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi. 
 

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa maksutta, lukuun ottamatta paikallisten, 
rahastoyhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä riippumattomien välittäjien mahdollisesti perimiä paikallisia palvelumaksuja. Tällainen lunastuspyyntö 
tulee toimittaa rahastoesitteen ehtojen mukaisesti Nordea Bank S.A:lle (hallintoasiamiehen tehtävässä) alla olevaan osoitteeseen 
viimeistään klo 15.30 Keski-Euroopan aikaa 22. elokuuta 2016. 
 
Elokuussa 2016 päivätyn rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta rahastoyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta tai Nordea Bank 
S.A:sta osoitteesta 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxemburg, ja verkko-osoitteen www.nordea.lu ”KIID/Prospectus” -osion alla 
olevasta Download Centre -latauskeskuksesta heti, kun Luxemburgin valvontaviranomainen (”CSSF”) on julkaissut hyväksytyn, virallisen 
rahastoesitteen. 
 
Suluissa selitetyillä termeillä on tässä ilmoituksessa sama merkitys kuin niille on annettu rahastoesitteessä, ellei asiayhteys muuta edellytä. 
 
Osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä mainittuihin muutoksiin liittyen, pyydetään ottamaan yhteyttä omaan sijoitusneuvojaan tai 
Nordea Investment Funds S.A:n Client Relationship Services -osastoon, jonka puhelinnumero on +352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburgissa heinäkuussa 2016 
Nordea 1, SICAV:n hallitus 
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