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ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 
 

 
Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiön (”yhtiö”) osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että yhtiön 
uusi rahastoesite (”rahastoesite”) julkaistaan 15. maaliskuuta 2019. Rahastoesite sisältää seuraavat 
muutokset: 

• Huomaa, että päivitetty rahastoesite on uudistettu selkeämpään, modulaariseen muotoon. Tarkoituksena on, 
että se olisi helpommin ymmärrettävä sijoittajille ja muille rahastoesitteen lukijoille, kuten välittäjille, 
palveluntarjoajille ja valvontaviranomaisille. Siinä ei ole mitään oleellisia tuotteita koskevia muutoksia. Vaikka 
esimerkiksi rahastojen riskiprofiileja ja sijoittajaprofiileja on muotoiltu uudestaan ja selkiytetty, sijoittaja- tai 
riskiprofiilit eivät ole muuttuneet luonteeltaan.  

• Nordea Investment Funds S.A.:n vastuullisia johtajia koskevat tiedot on päivitetty, ja ne odottavat 
Luxemburgin rahoitusvalvontaviranomaisen (”CSSF”) hyväksyntää. 

• Yhtiö nimitti 1. marraskuuta 2018 Financial Express Limitedin toimimaan yhtiön palveluasiamiehenä Isossa-
Britanniassa. 

• Yhtiö nimitti 19. joulukuuta 2018 Maples Fund Services (Ireland) Limitedin toimimaan yhtiön 
palveluasiamiehenä Irlannissa. 

• Saksan sijoitusverolain uudistuksen vuoksi rahastoesitettä on päivitetty, niin että siitä käy selkeästi ilmi 
osakkeisiin sijoitettujen varojen osuudet, joiden perusteella rahastot täyttävät joko ”osakerahaston” tai 
”yhdistelmärahaston” määritelmän ja saattavat oikeuttaa Saksassa verovelvollisen sijoitusrahastosijoittajan 
osittaiseen verovapauteen. Uuden rahastoesitteen päiväyksen ajankohtana osakerahaston määritelmä 
edellyttää 50 % osuutta ja yhdistelmärahaston määritelmä 25 % osuutta. 

Suluissa selitetyillä termeillä on tässä ilmoituksessa sama merkitys kuin niille on annettu rahastoesitteessä, 
ellei asiayhteys muuta edellytä. 
 
Maaliskuussa 2019 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 CSSF on julkaissut hyväksytyn, virallisen 
rahastoesitteen. Se saatetaan julkaista myös joillakin paikallisilla Nordean sivustoilla. 
 
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 +352 433 950 – 1. 
 
Luxemburgissa, 14. maaliskuuta 2019 
Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus 
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