Nordea 1, SICAV
Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d’investissement à capital variable)
Luxemburgin kaupparekisteri, nro B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE
Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiön (”yhtiö”) osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että yhtiön
uusi rahastoesite (”rahastoesite”) julkaistaan tarkoituksena sisällyttää muun muassa jäljempänä ilmoitetut
31. toukokuuta 2018 voimaan tulevat muutokset:

Joukkolaina-alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset:
Voimaan tulevassa rahamarkkina-asetuksessa (EU) 2017/1131 ilmauksella ”säilyttää pääoma”
katsotaan viitattavan rahamarkkinarahastoon. Väärinkäsitysten välttämiseksi joukkolainaalarahastojen tavoitetta ja sijoituspolitiikkaa koskevassa osassa ilmaukset ”Alarahaston tavoitteena
on säilyttää osuudenomistajan pääoma..:” muutetaan muotoon ”Alarahaston tavoitteena on sijoittaa
varovaisesti osuudenomistajan pääoma”.

Seuraavien alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset:
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund,
Nordea 1 – European Cross Credit Fund,
Nordea 1 – European Financial Debt Fund,
Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund,
Nordea 1 – Low Duration European High Yield Bond Fund,
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Mainittujen alarahastojen pääasiallista sijoitusvalikoimaa on selvennetty kunkin alarahaston tavoitetta
ja sijoituspolitiikkaa koskevassa osassa.

Seuraavien alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset:
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund,
Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund Plus,
Nordea 1 – Emerging Markets Debt Total Return Fund,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
Sen lisäksi, että alarahastot voivat sijoittaa suoraan kiinalaisiin velkasitoumuksiin Kiinan Interbankjoukkolainamarkkinoiden (CIBM)
kautta,
alarahastot
voivat
sijoittaa
niihin
Kiinan
joukkovelkakirjakäytävän (Bond Connect) kautta.
Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund -alarahaston osuudenomistajia koskevat
rahastoesitteen muutokset
C-osuuslajin ja I-osuuslajin hallinnointipalkkiota alennetaan 0,15 %.
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Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged- ja Nordea 1 – Heracles Long/Short
MI Fund -alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset
Selvennetään, että muiden kuin yksityisten osuuksien ja I-osuuslajin osuudenomistajien osalta
tuottopalkkioiden ehtoja ja soveltamista koskevat tiedot on esitetty rahastoesitteen
kohdassa 16. ”Palkkiot ja kulut”.
Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund -alarahaston osuudenomistajia koskevat
rahastoesitteen muutokset
Selvennetään, että alarahaston tavoite on maksimoida kokonaistuotto ja tarjota tuottoa, joka ylittää
Yhdysvaltain joukkolainamarkkinoiden keskimääräisen tuoton.

Kaikkien alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset
•

Seuraavien termien määritelmät on lisätty tai selvennetty:
”kehittyvät markkinat”, ”reunamarkkinat”, ”institutionaalinen sijoittaja”,
sijoittaja”, ”arvostuspäivä”, ”pehmeä keskeytys”, ”kova keskeytys”.

•

Olettaen, että 17. toukokuuta 2018 pidettävässä osuudenomistajien ylimääräisessä
yhtiökokouksessa päätetään hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset, kaupallisista
yhtiöistä 10. elokuuta 2016 annetun lain mukaisesti yhtiön varsinaiset yhtiökokoukset pidetään
kokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä.

•

Suojattuja osuuslajeja koskevia tietoja on tarkennettu: ”Yhtiö voi käyttää valuuttasuojauksen
toteuttamiseen mm. valuutta- ja nettotermiinejä.”
T-tunnuksella varustetut osuuslajit on suljettu uusilta sijoittajilta 30. heinäkuuta 2017 ja suljetaan
myös vanhojen sijoittajien lisämerkinnöiltä 30. heinäkuuta 2018.”

•

Selvennetään, että merkintä-, lunastus- ja/tai vaihtotoimeksiantojen on saavuttava
”ennen klo 15.30 Keski-Euroopan aikaa”, kun ilmoitettu määräaika oli aikaisemmin ”viimeistään
klo 15.30 Keski-Euroopan aikaa”.
Maksut suoritetaan pankkisiirrolla kyseisen osuuslajin viitevaluutassa, paitsi silloin, kun
viitevaluutta ei ole maksukäytössä oleva valuutta. Tällaisessa tapauksessa maksut suoritetaan
alarahaston perusvaluutassa.
Lunastuksien ja vaihtojen tilityspäivä on periaatteessa toimeksiannon hyväksymistä seuraava
kolmas pankkipäivä. Hallitus tai sen edustaja voi päättää lykätä tilityspäivää valuuttaselvityksen
vapaapäivien takia. Edelliseen lisätään, että yhtiön hallitus voi myös lykätä lunastuksien ja
vaihtojen tilityspäivää, mikäli tilityspäivä osuu sellaiselle pankkipäivälle, jona kyseisen
alarahaston nettovarallisuusarvoa ei lasketa arvostuspäivän määritelmän mukaisesti.

•

Lisäksi selvennetään, että rahastoesite päivitetään, mikäli arvopapereilla toteutettavien
rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä 25. marraskuuta 2015
annetun asetuksen (EU) 2015/2365 tai muun sovellettavan lain, asetuksen tai hallinnollisen
käytännön mukaisten johdannaisinstrumenttien käytössä tapahtuu merkittäviä muutoksia,
mukaan lukien arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja tuottojenvaihtosopimukset.

”yhdysvaltalainen

Tuottojenvaihtosopimuksiin hyväksyttävät omaisuuslajit vastaavat kunkin alarahaston
hyväksyttäviä sijoituksia, ja näissä sopimuksissa noudatetaan alarahaston sijoituspolitiikkaa
ja -tavoitetta.
•

Vastapuolet voivat vaatia alarahastoa asettamaan vakuuden. Tässä tarkoituksessa alarahasto
voi hankkia ja käyttää omaisuuslajeja, jotka eivät kuulu sen pääasialliseen sijoitusvalikoimaan
alarahastoa koskevassa liitteessä esitettyjen rajoitusten puitteissa. Tällaisia omaisuuslajeja voivat
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•

olla mm. osakkeet, käteinen ja valtionvelkakirjat.
Riskejä käsittelevään kohtaan on lisätty seuraavat riskeihin liittyvät varoitukset:
- Bond Connect -joukkovelkakirjakäytävään liittyvät riskit.
- Valuuttasuojattuihin osuuslajeihin liittyvä riski on lisätty. Selvennetään, että suojatussa
osuusluokassa syntyvä ylisuojaus ei saa ylittää 105 % kyseisen suojatun osuusluokan
nettovarallisuusarvosta eikä alisuojaus ei saa alittaa 95 % kyseisen suojatun osuusluokan
nettovarallisuusarvosta.
Valuuttariskien suojaamiseen tähtäävä sijoitusinstrumenttien käyttö voi aiheuttaa
leviämisriskin toisiin osuuslajeihin. Luettelo osuuslajeista, joita leviämisriski koskee, on
nähtävissä osoitteessa www.nordea.lu

•

Institutionaalisissa osuuslajeissa (I-osuuslajia lukuun ottamatta) hallinnointiyhtiöllä on oikeus
oman harkintansa mukaan päättää ennen ensimmäistä sijoitusta, veloitetaanko osuuslajissa
tuottopalkkiota vai ei, ja mikäli veloitetaan, minkä suuruinen prosenttiosuus veloitetaan.

•

Luettelo hallinnointiyhtiön johtoryhmästä sekä Nordea 1, SICAV -yhtiön hallituksen jäsenistä on
päivitetty.

Toukokuussa 2018 päivätty rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta yhtiön rekisteröidystä
kotipaikasta tai Nordea Investment Funds S.A.:lta osoitteesta 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, ja sivustolta www.nordea.lu heti, kun Luxemburgin valvontaviranomainen
(”CSSF”) on julkaissut hyväksytyn, virallisen rahastoesitteen, ja mahdollisesti paikallisilta Nordea-sivustoilta.
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 keskiviikko 25. huhtikuuta 2018
Nordea 1, SICAV:n hallitus
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