
 
 

Sivu 1 /5 

 
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 

 
Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220-Luxembourg 

 

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 tiistaina 25. huhtikuuta 2017, jolloin rahastoesitteeseen sisällytetään muun muassa jäljempänä ilmoitetut 
muutokset, tai yksittäisen muutoksen kohdalla erikseen ilmoitettuna päivänä. 

 
• Kaikki alarahastot 

o Osion "Sijoitustavoite" (tai jossain tapauksessa "Rahaston sijoitustavoite") otsikko on vaihdettu muotoon "Tavoite ja 
sijoituspolitiikka". 

o Osion "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka" otsikko on vaihdettu muotoon "Sijoituskelpoiset varat". 
 
• African Equity Fund 

Osiosta “Sijoituskelpoiset varat” on poistettu lause “Alarahaston sijoitukset keskittyvät rajoitettuun määrään yhtiöitä, joten sen 
sijoitussalkku ei ole kovin laajalti hajautettu.” 
 

• African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, European Focus Equity Fund, 
European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, Global Idea Equity Fund, Global Opportunity Fund, 
Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, 
Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American 
All Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity Fund 
Sijoitustavoite on selvennetty muotoon: Alarahaston tavoite on tarjota osuudenomistajille pääoman pitkäaikaista arvonnousua. 
 

• African Equity Fund, Chinese Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging 
Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap 
Equity Fund, European Value Fund, Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend 
Fund, Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Global Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap 
Fund, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, Nordic 
Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund, North American All 
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 
Osiossa “Sijoituskelpoiset varat” ollut ilmaisu “osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin” oli tarpeeton, ja korvattiin siten 
ilmaisulla “osakesidonnaisiin arvopapereihin”. 
 

• Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, European Focus Equity Fund 
Sijoituspolitiikkaa on selvennetty kuvailemalla "International Focus Equities -konseptia" suoraan alarahastojen määrityksissä niin, 
että sijoittajien ei tarvitse viitata konseptin määritykseen: “Alarahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa 
kykyynsä tuottaa kassavirtaa pitkällä aikavälillä.” 
 

• Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Global Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Latin 
American Equity Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund 
Sijoitustavoitetta on selvennetty poistamalla seuraava lause: "Alarahasto pyrkii tarjoamaan tuoton, joka on vertailuindeksin tuottoa 
parempi." 
 

• European Value Fund, North American Value Fund 
Sijoituspolitiikkaa on selvennetty kuvailemalla arvosijoitusstrategiaa suoraan alarahastojen määrityksissä niin, että sijoittajien ei 
tarvitse viitata konseptin määritykseen: “Hallinnointiyhtiö sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka ovat 
huomattavan aliarvostettuja verrattuna näiden yhtiöiden arvioituun tuloksentekokykyyn.” 
 

• Global Real Estate Fund 
Ensimmäinen kappale osiossa "Sijoituskelpoiset varat" on muotoiltu uudelleen poistamalla "kiinteistösektorilla toimivien yhtiöiden 
pörssinoteerattuihin osakkeisiin" ja korvaamalla se sanoilla "kiinteistöarvopapereihin. Näihin arvopaperityyppeihin tyypillisesti 
sisältyvät:- tuottoa tarjoavien kiinteistöjen rakennuttamista ja/tai omistamista harjoittavien yhtiöiden oma pääoma sekä 
kiinteistöihin sijoittavien yhteissijoitusyritysten, kuten pörssinoteerattujen rahastojen ja kiinteistösijoitusrahastojen (REIT), 
osuudet.” 
 

• Latin American Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund 
Seuraava lause on poistettu sijoitustavoitteesta tarpeettomana alarahaston ominaisuuksien kuvauksena: "hyödyntämällä riskin 
hajauttamisen periaatetta ja mahdollista tulevaa kasvua." 
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• Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund 
Sijoituspolitiikkaa on selvennetty lisäämällä seuraava lause: "Salkunhoitaja määrittää yrityksen markkina-arvon sen pitkäaikaisen, 
kestävän tuoton perusteella. Houkuttelevat sijoitusmahdollisuudet, jotka syntyvät arvopapereiden kurssin poiketessa niiden 
substanssiarvosta, hyödynnetään sijoittamalla pitkäkestoisesti yrityksiin, joiden osakekurssi jää alle niiden substanssiarvon. Tälle 
kurinalaiselle sijoitusprosessille on lisäksi ominaista perusteellinen, itsenäinen tutkimustyö sekä osakkeiden poikkeavuus 
vertailuindeksistä ja salkun vähäinen vaihtuvuus." 
 

• Nordic Ideas Equity Fund 
Lauseet "Alarahasto soveltaa sijoituspolitiikkaa, jossa osakesalkku valitaan salkunhoitajan vahvan näkemyksen perusteella. 
Sijoituspäätökset perustuvat perustekijöitä arvioivaan osakevalintaan.” on poistettu osiosta "Tavoite ja sijoituspolitiikka”. 
 

• Nordic Stars Equity Fund 
Lause "Sijoittaessaan tätä vähintään kolmea neljäsosaa kokonaisvaroistaan alarahasto painottaa erityisesti yhtiöiden kykyä 
noudattaa kansainvälisiä ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskevia normeja ja käyttää tätä aktiivisesti 
sijoitusprosessissa." i) on siirretty osiosta "Sijoituskelpoiset varat" osioon "Tavoite ja sijoituspolitiikka" ja ii) on muutettu 
seuraavaksi: "Sijoittaessaan alla olevien sijoitusrajoitusten mukaisesti alarahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka keskittyvät erityisesti 
noudattamaan kansainvälisiä ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hallintotapaa koskevia normeja." 

 
• Danish Bond Fund, Norwegian Bond Fund, Swedish Bond Fund 

Sijoitustavoite on selvennetty korvaamalla lause (esimerkki viittaa alarahastoon Danish Bond Fund, muut alarahastot noudattavat 
samaa logiikkaa) "tarjoamaan hyvän ja vakaan tuoton, joka ylittää Tanskan keskimääräisen korkotason" lauseella "tarjoamaan 
tuoton, joka ylittää tanskalaisten yrityslainamarkkinoiden keskimääräisen tuoton." 
 

• Danish Kroner Reserve, Norwegian Kroner Reserve, Swedish Kroner Reserve 
Kappale "Alarahasto saa sijoittaa enintään yhden kolmasosan kokonaisvaroistaan muuna kuin alarahaston perusvaluuttana 
noteerattuihin velkasitoumuksiin" on poistettu osiosta "Sijoituskelpoiset varat". 
 

• Danish Mortgage Bond Fund, European Cross Credit Fund 
Nämä alarahastot eivät vertaa tuotto- tai arvokehitystään mihinkään vertailuindeksiin, joten sijoitustavoitetta on selvennetty 
osoittamalla, että niiden tavoite on “tarjota tuottoa sijoitukselle, joka koostuu pääosin korkopääomasta ja pääoman pitkäaikaisesta 
arvonnoususta.” 
 

• Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus 
Sijoitustavoitetta on selvennetty korvaamalla lause “pyrkii pääoman arvonnousuun pitkällä aikavälillä sijoittamalla 
velkasitoumuksiin, joiden liikkeeseenlaskijoita ovat ensisijaisesti kehittyvien markkinoiden valtiot” lauseella “säilyttämään sijoittajan 
pääoman ja tarjoamaan tuoton, joka ylittää kehittyvien markkinoiden joukkolainamarkkinoiden keskimääräisen tuoton.” 
 

• Emerging Market Local Debt Fund Plus 
Sijoitustavoitetta on selvennetty poistamalla seuraava lause: "Alarahasto käyttää vertailuindeksiä viitearvona 
sijoitustarkoituksessa, ja pyrkii pitkällä tähtäimellä aktiivisesti saavuttamaan vertailuindeksiä paremman tuotto- tai 
arvonkehityksen." 
 

• European Financial Debt Fund 
Osiossa “Sijoituskelpoiset varat” termi “velkakirja” on korvattu laajemmalla ja määritellyllä termillä “Velkasitoumukset” (kyseisen 
termin on määritelty kattavan “joukkolainat, joukkolainoihin kohdistuvat warrantit, todistukset, omaisuusvakuudelliset arvopaperit, 
muun muassa kiinteistövakuudelliset arvopaperit ja pass through -tyyppiset arvopaperit, talletustodistukset, debentuurilainat ja 
ehdolliset vaihtovelkakirjalainat. Velkasitoumukset voivat olla kiinteäkorkoisia, vaihtuvakorkoisia, korollisia, nollakorkoisia, 
inflaatiosuojattuja, ikuisia ja/tai kaksivaluuttaisia joukkolainoja. Velkasitoumusten liikkeeseenlaskija voi olla julkinen lainansaaja, 
kansainvälinen instituutio, yritys ja/tai luottolaitos. 
Velkasitoumuksiin tehtävien sijoitusten on oltava erityisesti tämän rahastoesitteen luvun 8 ”Sijoitusrajoitukset” I-osan kohdan E (7) 
mukaisia."). 
 

• European High Yield Bond Fund 
Sijoituspolitiikkaa on määritetty tarkemmin lisäämällä "Alarahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa joko sijoittamalla suoraan 
arvopapereihin tai epäsuorasti johdannaisia käyttämällä." 
 

• Global Bond Fund 
Sijoitustavoitetta on selvennetty 
o korvaamalla lause "tarjoamaan hyvän ja vakaan tuoton, joka ylittää alarahaston vertailuindeksin keskimääräisen tuoton." 

lauseella "ylittämään kansainvälisten joukkolainamarkkinoiden keskimääräisen tuoton." ja 
o poistamalla lause "Alarahasto käyttää sijoitustensa tuotto- tai arvonkehityksen vertailuun vertailuindeksiä." 
 

• Global High Yield Bond Fund, International High Yield Bond Fund – USD Hedged, Low Duration US High Yield Bond 
Fund, North American High Yield Bond Fund, US Corporate Bond Fund, US High Yield Bond Fund 
Osiossa “Sijoituskelpoiset varat” termi “yhtiöt” on korvattu laajemmalla ja määritellymmällä termillä “Yksityiset lainansaajat” 
(jälkimmäinen termi määritellään niin, että niitä “ovat muun muassa yritykset, kunnat ja kiinteistöluottolaitokset”). 
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• Low Duration US High Yield Bond Fund 

Sijoitustavoitetta on selvennetty korvaamalla lause "saavuttamaan arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla pääasiassa high 
yield -joukkolainoihin." lauseella "tarjoamaan tuottoa sijoitukselle, joka koostuu pääosin korkopääomasta ja pääoman 
pitkäaikaisesta arvonnoususta." 
 

• North American High Yield Bond Fund 
Sijoitustavoitetta on tarkennettu korvaamalla lause “ylittää pohjoisamerikkalaisten high yield -joukkolainamarkkinoiden 
keskimääräisen tuoton.” lauseella “ylittää yhdysvaltalaisten high yield -joukkolainamarkkinoiden keskimääräisen tuoton.”. 
 

• Renminbi High Yield Bond Fund 
Sijoitustavoitetta on selvennetty korvaamalla "saavuttamaan pääoman kasvua pitkällä aikavälillä sijoittamalla pääasiassa high 
yield -joukkovelkakirjoihin." lauseella "tarjoamaan tuottoa sijoitukselle, joka koostuu pääosin korkopääomasta ja pääoman 
pitkäaikaisesta arvonnoususta." 
 

• Unconstrained Bond Fund – USD Hedged 
Viittaus “kehittyviin markkinoihin” on poistettu osiosta "Sijoituskelpoiset varat". 

 
• GBP Diversified Return Fund, Stable Return Fund 

Osiossa "Sijoituskelpoiset varat" prosessia varojen määrittämiseen on selvennetty seuraavalla tavalla: “Varojen ilmaisu vaihtelee 
ajan myötä markkinoiden liikkeiden mukaan.” 
 

• Alpha 15, Multi-Asset Fund 
Ensimmäinen kappale osiossa "Sijoituskelpoiset varat" on aseteltu seuraavalla tavalla: "Edellä mainittujen strategioiden 
toteutuksessa yleisimmin käytetyt instrumentit mainitaan alla olevassa luettelossa. Luettelo ei kuitenkaan rajoita alarahaston 
mahdollisuuksia sijoittaa muihin sijoituskelpoisiin instrumentteihin 
- Siirtokelpoiset arvopaperit (pääasiassa osakesidonnaiset arvopaperit ja velkasitoumukset*) 
- Rahamarkkinainstrumentit, mukaan lukien yritystodistukset ja talletustodistukset 
- Johdannaiset, kuten CFD-johdannaiset, luottoriskinvaihtosopimukset, indekseihin ja yksittäisiin osakkeisiin kohdistuvat futuurit 
sekä valuuttoihin kohdistuvat termiinit (mukaan lukien nettotermiinit) 
- UCITS-direktiivin mukaiset rahastot ja/tai vaihtuvapääomaiset yhteissijoitusyritykset, mukaan lukien vaihtuvapääomaiset 
indeksiosuusrahastot." 
 

• African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Danish Kroner Reserve, Emerging Consumer Fund, 
Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European 
Financial Debt Fund, European Focus Equity Fund, European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, 
GBP Diversified Return Fund, Global Climate and Environment Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Long Short 
Equity Fund – USD Hedged, Global Opportunity Fund, Global Portfolio Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable 
Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Heracles Long/Short MI Fund, Indian Equity Fund, Latin 
American Equity Fund, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars 
Equity Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian 
Equity Fund, Norwegian Kroner Reserve, Stable Emerging Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro 
Hedged, Stable Return Fund, Swedish Kroner Reserve, US Bond Opportunities Fund, US Total Return Bond Fund 
Seuraavat tiedot poistetaan osiosta "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka"): "Alarahasto voi 
pitää hallussaan toimintansa edellyttämiä käteisvaroja kaikissa valuutoissa, joissa sillä on sijoituksia, sekä sen osuuslajien 
valuutoissa." 
 

• Danish Bond Fund, Danish Mortgage Bond Fund, Emerging Market Bond Opportunities Fund, Emerging Market Bond 
Fund, Emerging Market Hard currency Bond Fund, Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund 
Plus, European Corporate Bond Fund, European Covered Bond Fund, European Cross Credit Fund, European 
Diversified Corporate Bond Fund, European High Yield Bond Fund, European High Yield Bond Fund II, Global Bond 
Fund, Global High Yield Bond Fund, Flexible Fixed Income Plus Fund, International High Yield Bond Fund – USD 
Hedged, Low Duration US High Yield Bond Fund, North American High Yield Bond Fund, Norwegian Bond Fund, 
Renminbi High Yield Bond Fund, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged, US Corporate Bond 
Fund, US High Yield Bond Fund 
Seuraavat tiedot poistetaan osiosta "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka"): “Alarahasto voi 
pitää hallussaan toimintansa edellyttämiä käteisvaroja kaikissa valuutoissa, joissa sillä on sijoituksia, sekä sen osuuslajien 
valuutoissa.” 
 

• Emerging Market Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus 
Seuraavat tiedot poistetaan osiosta "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka"): “Alarahasto voi 
pitää hallussaan toimintansa edellyttämiä käteisvaroja niinä valuuttoina, joissa sillä on sijoituksia, sekä sen osuuslajien ja/tai 
alalajien valuuttoina.” 
 

• Global Dividend Fund 
Seuraavat tiedot poistetaan osiosta "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka"): “Alarahasto voi 
pitää hallussaan toimintansa edellyttämiä käteisvaroja kaikissa valuutoissa, joissa sillä on sijoituksia, sekä sen osuuslajien 
valuutoissa, ja se saattaa altistua muille kuin perusvaluutalle.” 
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• Global Stars Equity Fund 

Seuraavat tiedot poistetaan osiosta "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka"): “Alarahasto voi 
pitää hallussaan toimintansa edellyttämiä käteisvaroja niinä valuuttoina, joina sillä on sijoituksia, sekä sen osuuslajien ja/tai 
alalajien valuuttoina.” 
 

• Asian Focus Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity 
Fund 
Kiinalaisiin A-osakkeisiin tehtyjen sijoitusten enimmäisosuus Stock Connectissa nostetaan 10 %:sta 25 %:iin alarahaston 
kokonaisvaroista. 
 

• Asian Focus Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund 
Näiden alarahastojen sijoituskelpoiset varat ovat nyt laajempia, koska termin “Aasia” uusi määrittely sisältää nyt paikan “Sri 
Lanka”. 
 

• Chinese Equity Fund 
Kiinalaisiin A-osakkeisiin tehtyjen sijoitusten enimmäisosuus Stock Connectissa nostetaan 10 %:sta 50%:iin alarahaston 
kokonaisvaroista. 
 

• Emerging Market Bond Opportunities Fund 
"Johdannaiset"-kohdan suojattuja osuuslajeja koskevaa osiota on selvennetty. 

 
• Flexible Fixed Income Plus Fund 

Seuraava tarkennus poistetaan osiosta "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka"): “(voivat 
sisältää rajoitetusti joukkolainoja, jotka on muunnettu osakkeiksi)” 
 

• Global Climate and Environment Fund 
Seuraavat tiedot poistetaan osiosta "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka"): Edellä 
mainittuja rajoituksia ja yhtiön yleisiä sijoitusrajoituksia noudattaen alarahasto sijoittaa varansa sellaisiin yhtiöihin, joiden 
odotetaan hyötyvän joko suoraan tai epäsuorasti ympäristöhaasteisiin kuten ilmastonmuutokseen liittyvästä kehityksestä". Tietoa 
yhtiöistä, joihin on sijoitettu, on nyt tarkennettu seuraavasti: “[Osakesidonnaiset arvopaperit], joita ovat julkaisseet vaihtoehtoisen 
energian resurssitehokkuuden ja ympäristönsuojelun aloilla toimivat yritykset.” 
 

• Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Heracles Long/Short MI Fund 
Tuottopalkkion laskemisen metodologiaa on muutettu seuraavasti: “Tuottopalkkio lasketaan vain suorituksille, jotka ylittävät 
kaikkien aikojen korkeimman vuoden lopun osuuskohtaisen nettovarallisuusarvon (“High Watermark”).” Uusi laskemismetodologia 
pätee 27. syyskuuta 2016 alkaen ja on osakkeenomistajien edun mukainen, koska sen seurauksena tuottopalkkiot tulevat 
olemaan aiempaa matalammat. 
 

• International High Yield Bond Fund – USD Hedged, North American High Yield Bond Fund 
Osiossa "Sijoituskelpoiset varat" (aiemmin "Sijoituskelpoiset varat ja sijoituspolitiikka) vähintään kahden kolmasosan 
kokonaisvaroista sijoittaminen tapahtuu nyt “käteinen mukaan lukien”. 
 

• US Bond Opportunities Fund 
Bloombergin suorittaman Barclays Risk Analyticsin ja index Solutions Ltd.:n hankinnan seurauksena vertailuindeksin nimeksi on 
vaihdettu “Bloomberg Barclays US Aggregate Index”. 

 
• US Corporate Bond Fund 

Bloombergin suorittaman Barclays Risk Analyticsin ja index Solutions Ltd.:n hankinnan seurauksena vertailuindeksin nimeksi on 
vaihdettu “Bloomberg Barclays US Credit Index”. 

• Luvussa 2 "Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden määrittely" 
o termin “Aasia” määrittelyyn sisältyy nyt myös “Sri Lanka”. 
o Termin “P-Notes, Participatory Notes” määrittelyn kattavuutta on laajennettu. 
o Termien "Kiinalaiset A-osakkeet" ja "Stock Connect" määrittelyä on muutettu niin, että niihin sisältyvät Shenzhen Stock 

Exchange- ja Hong Kong-Shenzen Stock Connect -osakkeet, tässä järjestyksessä. 
 

• Luvussa 3 "Esittely" kohdan "US Persons" määrittely on kirjoitettu osin uudelleen ja sitä on päivitetty. 
 

• Luvussa 5 "Pääoma" 
o osuusrekisteriin merkittyjä osuuksia voidaan nyt laskea liikkeeseen osuuden tuhannesosina. 
o Määritys on lisätty osuuslajien kuvaukseen etuliitteellä M sen selventämiseksi, että kuukausittaiset jaot maksetaan käteisellä 

eikä niitä siis uudelleensijoiteta. 
 

• Luvussa 6 "Osuuksien merkintä" 
o osio "Merkintöjä ja vaihtoja koskevat rajoitukset" on laadittu uudestaan määrittämään, että alarahastot ja osuuslajit saatetaan 

sulkea merkinnöiltä tai vaihdoilta ilman, että tästä lähetetään erillistä huomautusta osakkeenomistajille; 
o direktiivin 2003/48/EC kumoamisen jälkeen (tallennusverodirektiivi), osiossa "Vaihtopalkkio" osiossa 6.3.1. "Vaihtopyyntö", 

kaikki viittaukset kyseiseen direktiiviin on poistettu. 
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o Osiota 6.1.3 "Merkinnän selvitys" on osittain muutettu ottamaan valuuttalomat huomioon tilausmaksuprosessissa. 
o Osiota 6.2.2 "Lunastuksen selvitys" on osittain muutettu ottamaan valuuttalomat huomioon tilausmaksuprosessissa. 
o Osiota 6.3.2 "Vaihdon selvitys" on osittain muutettu ottamaan valuuttalomat huomioon tilausmaksuprosessissa. 

• Luvussa 8 "Sijoitusrajoitukset" 
o osiossa II 

i) odotetun velkaantuneisuusasteen esittämistä on tarkennettu seuraavasti: "Jos yllä olevassa taulukossa esitetty odotettu 
velkaantuneisuusaste esitetään maksimitasoisena, todellinen velkaantuneisuusaste voi ylittää yllä mainitun tason osan 
aikaa." 

ii) Alarahastoissa, joissa esitetty oletettu velkaantumisaste on velkaantumisasteen oletettu maksimitaso, tarkennetaan, että 
tällaisen velkaantumisasteen "ei odoteta ylittävän oletettua maksimitasoa, vaikkakin taso voi vaihdella ajan mittaan." 

o Osioon III on sisällytetty tarkkoja ilmoituksia arvopapereiden lainaksi antamisesta ja ottamisesta, takaisinostotransaktioista, 
buy-sell-back-transaktioista ja kokonaistuoton vaihtosopimuksista. 

 
• Luvussa 9 "Erityisriskit" 

o osio “Risk associated with Currency Hedged Share Classes” on muotoiltu uudelleen niin, että “[…] Vaikka suojausstrategia voi 
myös suojata asianmukaisiin valuuttasuojattuihin osuuslajeihin sijoittaneita salkun kohde-etuutena olevan valuuttaposition 
arvonalennukselta suhteessa valuuttasuojatun osuuslajin noteerausvaluuttaan, se voi myös estää sijoittajia hyötymästä salkun 
kohde-etuuksina olevien omaisuuserien valuutta-arvon noususta.” korvataan lauseella “Suojattujen osuuslajien 
valuuttasuojaus ei korreloi alarahaston salkun kohde-etuuden valuuttaposition kanssa.”; 

o osioita "erityisesti yhtiön osakealarahastoja koskevat, Kiinaan tehtyihin sijoituksiin liittyvät erityisriskit" ja "riskit, jotka liittyvät 
kiinalaisten A-osakkeiden osuuskauppaan Stock Connectin kautta" on muokattu, ja mukaan on lisätty osio "riskit, jotka liittyvät 
pienten ja keskisuurten yritysten hallintoon ja/tai ChiNext-markkinaan". 

 
• Luvussa 11 "Rahastonhoitajat" Nordea Investment Manager AB -rahastonhoitajan osoite on päivitetty. 

 
• Luvussa 14 "Säilytysyhteisö" 

o Erityismaininta on lisätty tapauksiin, joissa paikallinen laki edellyttää, että varoja säilyttää paikallinen alasäilytysyhteisö, joka 
ei täytä säilytysyhteisön asettamia vaatimuksia. Delegointi on tässäkin tapauksessa mahdollista, jos hallinnointiyhtiö on 
ohjeistanut säilytysyhteisöä toimimaan niin ja jos sijoittajille ilmoitetaan asiasta ennen sijoittamista. nämä tiedot, samoin kuin 
tiedot delegointiin sisältyvistä riskeistä, tulevat olemaan sijoittajien saatavilla verkkosivulla www.nordea.lu. 

o Tarkka ilmoitus vakuuden säilyttämiseen liittyen: “Rahaston hyväksi omistusoikeuden siirtojärjestelyn mukaisesti ilmoitetun 
vakuuden tulisi olla säilytysyhteisön tai jonkin sen kirjeenvaihtajapankin tai avustavan säilytysyhteisön hallussa. Rahaston 
hyväksi arvopaperin korkojärjestelyn mukaisesti ilmoitettu vakuus (ie. pantti) voi olla valvonnan piirissä olevan, vakuuden 
tarjoajaan liittymättömän kolmannen osapuolen rahastonhoitajan hallussa”. 

 
• Luvussa 17 "Palkkiot ja kulut" direktiivin 2003/48/EC (tallennusverodirektiivi) kumoamisen johdosta viittaukset kyseiseen 

direktiiviin on poistettu. 
 

• Luvussa 18 "Osakkeenomistajien verotus" direktiivin 2003/48/EC (tallennusverodirektiivi) kumoamisen johdosta kaikki viittaukset 
kyseiseen direktiiviin on poistettu ja ilmoitukset automaattisesta tietojenvaihdosta on päivitetty ilmaisemaan uusimpia soveltuvan 
lainsäädännön kehityksiä. 
 

• Luvussa 26 “Edustaja & maksavat asiamiehet Luxemburgin ulkopuolella” on päivitetty edustajan ja maksavan asiamiehen nimet 
Tanskassa sekä maksavien asiamiesten nimet Suomessa ja Norjassa. Edustuston Ruotsissa osoite on päivitetty. 

 
• Luvussa 27 “Vastaosapuolet” osiossa, joka koskee OTC-johdannaiskauppoja: 

o Morgan Stanley Capital Services (MSCS) on poistettu; 
o Natixis, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA on lisätty. 
 

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa maksutta, lukuun ottamatta paikallisten, 
rahastoyhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä riippumattomien välittäjien mahdollisesti perimiä paikallisia palvelumaksuja. Nordea Bank S.A:n 
(hallintoasiamiehen tehtävässä) tulee vastaanottaa tällainen toimeksianto kirjallisena jäljempänä mainitussa osoitteessa viimeistään 
maanantaina 24. huhtikuuta 2017 klo 15.30 CET mennessä. 
 
Huhtikuussa 2017 päivätyn rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta rahastoyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta tai 
Nordea Bank S.A:sta osoitteesta 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 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 maaliskuussa 2017 
Nordea 1, SICAV:n hallitus 
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