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ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 

 

Nordea 1, SICAV -yhtiön osuudenomistajille ilmoitetaan, että Nordea 1, SICAV -yhtiön uusi rahastoesite 

julkaistaan joulukuussa 2021 ja tulee voimaan 14. joulukuuta 2021 (”voimaantulopäivä”) seuraavassa 

esitetyin tärkein muutoksin. 

1. Tärkeät muutokset 

1.1 Kaikkia osuudenomistajia koskevat muutokset 

Niiden rahastojen kohdalla, jotka soveltavat perustason ESG-turvatoimenpiteitä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019,kestävyyteen liittyvien tietojen 
antamisesta rahoituspalvelusektorilla (”SFDR”) 6 artiklan mukaisesti, esitetään EU:n luokitusjärjestelmään 
liittyvä tieto: ”Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta 
kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.”  
 
Rahastoissa, jotka edistävät ESG-ominaisuuksia SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisesti, esitetään tieto: 
”Rahasto ei sitoudu kestävään sijoittamiseen, ja siksi EU:n luokitusjärjestelmäasetuksen 6 artiklan vaatimia 
tietoja ei sovelleta.” 
 
Yrityslainoihin ja vakuudellisiin joukkolainoihin sijoittavien rahastojen sijoituspolitiikkoja on hieman muutettu 
siten, että viittaukset ”vuosiin” on poistettu, kun puhutaan modifioidusta duraatiosta. 
 
Seuraavat Riskien kuvaukset -kohdan riskivaroitukset on selvyyden vuoksi päivitetty: 
– Luottoriski-kohtaa on päivitetty sisällyttämällä siihen high yield -arvopapereihin liittyvät erityisriskit. 
– Suojaukseen liittyvä riski (valuuttasuojatut osuuslajit) -kohtaa on päivitetty selventämällä, että 
valuuttasuojaus ei välttämättä toimi onnistuneesti etenkään markkinaheilunnan aikana. Pääosin 
korkoerojen ja suojauksen toteutukseen liittyvien kulujen vuoksi valuuttasuojatun osuuslajin kehitys voi 
poiketa vastaavan perusvaluuttaosuuslajin kehityksestä. 
– On lisätty Oikeudelliset riskit -kohta, jossa kuvataan riski, että tiettyihin johdannaisiin, instrumentteihin tai 
sijoitustekniikoihin liittyviä sopimuksia, joita Nordea 1, SICAV -yhtiö tekee, saatetaan irtisanoa esimerkiksi 
konkurssin, odottamattoman lainvastaisuuden tai vero- tai kirjanpitolainsäädännön muutosten takia. 
– Likviditeettiriski -kohtaan on lisätty tarkempia tietoja, millaisissa olosuhteissa likviditeettiriski voi toteutua.  
 
Jos rahaston katsotaan altistuvan merkittävästi likviditeettiriskille, likviditeettiriskivaroitus sisällytetään 
rahaston ”Huomioitavia riskejä” -kohtaan. 
 

Luvussa ”Kuinka rahastot käyttävät sijoitusinstrumentteja ja sijoitustekniikoita” arvopapereilla toteutettavia 

rahoitustoimia koskevia tietoja on päivitetty sen selventämiseksi, että jos rahasto käyttää 

takaisinostotransaktioita tai kokonaistuoton vaihtosopimuksia (”TRS”), mukaan lukien 

hinnanerosopimukset, näiden instrumenttien odotettu käyttö on mainittu rahaston kohdalla luvussa 

”Rahastojen kuvaukset”. Rahasto, joka ei käytä takaisinostotransaktioita ajantasaisen rahastoesitteen 

päiväyksen ajankohtana (ts. takaisinostotransaktioiden odotettu käyttö on ”ei käytetä”), voi kuitenkin ryhtyä 

takaisinostotransaktioihin edellyttäen, että tällaisten transaktioiden enimmäiskäyttö on korkeintaan 100 % 
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kokonaisvaroista ja että kyseisen rahaston kuvaus luvussa ”Rahastojen kuvaukset" päivitetään seuraavan 

tilaisuuden tullen. Rahaston odotettu käyttö on suuntaa antava raja, ei säännelty raja, ja todellinen käyttö 

voi aika ajoin ylittää odotetun tason. Päivitetyt tiedot todellisesta käytöstä saa veloituksetta pyytämällä 

hallinnointiyhtiön rekisteröidystä kotipaikasta. 

 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tuottopalkkioita koskevien ohjeiden mukaisesti niissä 

tapauksissa, joissa tuottopalkkiot lasketaan suhteessa vertailuindeksiin, meillä on velvollisuus ilmoittaa 

vertailuindeksin nimi ja esittää toteutunut kehitys suhteessa vertailuindeksiin. Näin ollen selvennämme 

kohdassa ”tuottopalkkio”, että toteutunut kehitys suhteessa kynnyskorkoon ilmoitetaan asiaankuuluvassa 

avaintietoesitteessä, kun kehitys on tiedossa.  

 

”Osuuslajikohtaiset palkkiot" -osaa on päivitetty valuuttasuojattujen osuuslajien kustannusvaikutusten 

selventämiseksi sekä sen vahvistamiseksi, että ”Toimintakulut" sisältävät keskushallintopalkkion, 

säilytysyhteisön palkkiot (korvaus arvopaperien säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) sekä 

merkintäveron (taxe d’abonnement). Säilytysyhteisön transaktiopalkkiot ja muut kaupankäyntiin liittyvät 

palkkiot, kuten välityspalkkiot, leimaverot tai muut vastaavat verot kuuluvat otsikon ”Kulut, jotka eivät sisälly 

mihinkään yllä mainituista kuluista” alle. Kultakin rahastolta veloitettavien kulujen kokonaismäärä ei nouse.  

 

Kohdassa ”Joustava hinnoittelu” mahdollisesti sovellettavan korjaustekijän enimmäisrajaa on nostettu 
sääntelyviranomaisten ohjeiden ja markkinakäytäntöjen mukaisesti 1,75 prosentista 2,00 prosenttiin siitä, 
mitä kaikkien kyseisen rahaston osuuslajien nettovarallisuusarvo muuten olisi. Poikkeuksellisissa tilanteissa 
(esim. suuret nettovolyymit kaupankäynnissä, merkittävä markkinavolatiliteetti, markkinahäiriö tai 
merkittävä talouden supistuminen, terrorihyökkäys tai sota (tai muut vihamielisyydet), pandemia tai muu 
terveyskriisi tai luonnonkatastrofi) tätä rajaa voidaan kasvattaa väliaikaisesti osuudenomistajien etujen 
suojelemiseksi. Osuudenomistajille tiedotetaan joustavan hinnoittelutekijän nostosta tiedoksiannolla. 
Tiedon tietyn rahaston joustavasta hinnoittelutekijästä saa veloituksetta pyytämällä hallinnointiyhtiön 
rekisteröidystä kotipaikasta. 
 
Kohdassa ”Tiedoksiannot ja julkaisut” on selvennetty, että tiedoksiannot, laskelmat ja vahvistukset 
lähetetään kaikille osuudenomistajille osuudenomistajien rekisterissä olevaan osoitteeseen joko fyysisesti, 
sähköisesti tai sähköpostissa olevalla linkillä sijoittajan suostumuksen perusteella (silloin, kun sitä 
edellytetään). 
 
Osioon ”SICAV” on sisällytetty säilytysyhteisön J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.:n oikeusseuraaja (J.P. 
Morgan SE, Luxembourg Branch). Muutos tulee voimaan yritysjärjestelyssä, jonka on suunniteltu tulevan 
voimaan 22. tammikuuta 2022 tai pian sen jälkeen.   
 

Hallinnointiyhtiön hallituksen jäsenten ja johtoryhmän sekä avustavien rahastonhoitajien luettelot on 

päivitetty. 

 

Päivitetty rahastoesite sisältää lisäksi säädäntöön liittyviä päivityksiä, selvennyksiä sekä pieniä muotoilua 
ja ilmaisutapaa koskevia 
muutoksia. 
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1.2 Vain joitakin osuudenomistajia koskevat muutokset 

 

Muutokset nykyisiin rahastoihin 

 

Osakerahastot 

 

 

Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund Rahaston tarkoituksena on täyttää Saksan sijoitusverolain 

mukaisen ”osakerahaston” vaatimukset, sillä se pitää jatkuvasti 

yli 50 % kokonaisvaroistaan sijoitettuna osakkeisiin Saksan 

sijoitusverolain määrittelemällä tavalla. 

 

Nordea 1 – Global Climate and 
Environment Fund 
 
Nordea 1 – Global Climate and 
Social Impact Fund 
 

Näiden rahastojen ”ESG-strategiaa” on muutettu sen 

selventämiseksi, että rahasto voi sijoittaa toimintaan, joka tukee 

mitä tahansa EU:n luokitusjärjestelmässä määritellyistä 

kuudesta ympäristötavoitteesta. Sijoituksilla ei ole mitään 

vähimmäisosuutta, joka olisi kohdennettu johonkin tiettyyn 

ympäristötavoitteeseen tai toimintaan. 

Nordea 1 – Global Disruption Fund 
 
Nordea 1 – Global Social 
Empowerment Fund  

Hallinnointipalkkioita pienennettiin 1. syyskuuta 2021 alkaen 
seuraavasti: 
 

Osuuslaji  Ennen Nyt 
 
I 0,850 % 0,750 % 
 
C 0,950 % 0,850 % 

 
F (enint.) 0,950 % 0,850 % 

 

Nordea 1 – Global Gender Diversity 
Fund 
 

Rahasto muuttuu SFDR-asetuksen mukaisesta artiklan 8 

rahastosta artiklan 9 rahastoksi.  

 

Nordea 1 – Global Listed 
Infrastructure Fund 
 

Luvun ”ESG-strategian toteutus” kohdasta ”SFDR-asetukseen 

liittyviä tietoja” on poistettu seuraava tieto: ”Rahasto soveltaa 

jatkuvasti perusteellista soveltuvien toimenpiteiden ja pois 

sulkemisten arviointia ja pyrkii saamaan aikaan konkreettisia 

vaikutuksia tehokkailla poissulkemisilla ja kriteereillä, mukaan 

lukien, mutta näihin rajoittumatta, NAM:n Pariisin tavoitteisiin 

tähtäävät fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät kriteerit. Tällaisen 

arvioinnin perusteella seuraavat toimenpiteet toteutetaan 

kohtuullisessa ajassa ja sijoittajien edut varmistaen.”  

 

Se korvataan seuraavalla tekstillä:  ”Strategia sulkee pois 

yrityksiä, joilla on kytköksiä tiettyihin toimintoihin, jotka halutaan 

karsia ESG-näkökohtien perusteella.” 
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Nordea 1 – Global Real Estate Fund 
 

Kohdan ”SFDR-asetukseen liittyviä tietoja” alakohdassa ”ESG-
strategia” on selvennetty, että rahaston suorat sijoitukset 
seulotaan ESG-pistemäärien perusteella. ESG-pistemäärän 
vähimmäisraja varmistaa, että matalimpia ESG-pisteitä saaneet 
luokat suljetaan pois. 
 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Fund  
 
Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Opportunities Fund  

Nordea Investment Management AB korvaa avustavan 

rahastonhoitajan PGIM Inc.:n voimaantulopäivästä alkaen. 

 

Nordea 1 – European Small and Mid 
Cap Equity Fund 

Rahaston sijoituspolitiikkaa on muutettu siten, että rahasto voi 

sijoittaa vähintään 75 % kokonaisvaroistaan Euroopassa 

sijaitsevien tai siellä suurinta osaa liiketoiminnastaan 

harjoittavien yritysten osakkeisiin tai osakesidonnaisiin 

arvopapereihin. Kohdeyritysten markkina-arvo voi olla 

(ostohetkellä) korkeintaan 20 miljardia euroa tai niiden on oltava 

rahaston vertailuindeksin osatekijöitä. 

 

Nordea 1 – Indian Equity Fund Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd is on 

nimitetty avustavaksi rahastonhoitajaksi voimaantulopäivästä 

alkaen korvaten sijoitusneuvoja ICICI Prudential Asset 

Management Company Ltd:n. 

 

Nordea 1 – Nordic Equity Fund 
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund 
Nordea 1 – Stable Emerging Markets 
Equity Fund 
 

Rahastot muuttuvat SFDR-asetuksen mukaisesta artiklan 6 

rahastoista artiklan 8 rahastoiksi. 

 

Nordea 1 – Norwegian Short-Term 
Bond Fund 
Nordea 1 – Swedish Short-Term 
Bond Fund 

Väärinkäsitysten välttämiseksi sekä vaihtuvakorkoisten 

velkakirjojen tehokkaan uudelleenhinnoittelun varmistamiseksi 

ehdotamme poistettavaksi seuraavaa tekstiä näiden rahastojen 

sijoituspolitiikasta: ”Vaihtuvakorkoisten velkasitoumusten korkoa 

tarkistetaan markkinaolosuhteiden mukaan vähintään kerran 

vuodessa niiden liikkeeseenlaskuehtojen mukaisesti.”  

 

Korkorahastot 

 

 

Nordea 1 – Conservative Fixed 

Income Fund 

Sijoituspolitiikkaa on muutettu sen selventämiseksi, että 

rahasto voi sijoittaa korkeintaan 25 % kokonaisvaroistaan high 

yield -velkasitoumuksiin. 

 

Rahaston odotettu bruttovelkaantuneisuusaste on laskettu 

300 prosentista 200 prosenttiin. 

Nordea 1 – Global Green Bond Fund Rahaston sijoituspolitiikkaa on päivitetty sen selventämiseksi, 

että suurin osa rahaston valuuttariskistä on suojattu suhteessa 
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perusvaluuttaan, mutta rahasto saattaa myös altistua (sijoitusten 

tai käteisvarojen muodossa) muille valuutoille. 

 

Rahaston vain tuottovertailuun käyttämä vertailuindeksi vaihtuu 

entisestä Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond 

Index -indeksistä Bloomberg MSCI Global Green Bond Index 

Total Return Hedged to EUR-indeksiin. 

 

Rahaston sijoituspolitiikkaa on muutettu sen selventämiseksi, 

että rahasto keskittyy sijoittamaan vihreisiin joukkolainoihin. 

 

”SFDR-asetukseen liittyviä tietoja” on muutettu sen 

selventämiseksi, että rahasto voi sijoittaa toimintaan, joka tukee 

mitä tahansa EU:n luokitusjärjestelmässä määritellyistä 

kuudesta ympäristötavoitteesta. Mainitaan kuitenkin, että 

sijoituksilla ei ole mitään vähimmäisosuutta, joka olisi 

kohdennettu johonkin tiettyyn ympäristötavoitteeseen tai 

toimintaan, ja sen tunnistaminen ja arviointi, kuinka hyvin 

rahaston kestävät sijoitustavoitteet saavutetaan (soveltuvin osin 

joko tulojen tai liikkeeseenlaskijan osalta), on riippuvaista 

asianmukaisten tietojen saatavuudesta. 

 

Nordea 1 – European Corporate 

Stars Bond Fund 

Rahaston vain tuottovertailuun käyttämän vertailuindeksin nimi 

on muutettu, entinen nimi oli ICE BofA Euro Corporate Bonds 

Index, nykyinen ICE BofA Euro Corporate Index. 

 

Maininta ”Tiimi hallinnoi aktiivisesti myös valuuttoja” on poistettu, 

koska rahasto sijoittaa vain euromääräisiin sijoituksiin. 

 

Nordea 1 – European Covered Bond 

Opportunities Fund 

on selvennetty, että takaisinostotransaktioiden käytön 

enimmäismäärä on 100 % kokonaisvaroista.  

 

Ottaen huomioon, että ei-eurooppalaisten, euromääräisiä 

arvopapereita liikkeeseen laskevien liikkeeseenlaskijoiden 

määrä kasvaa jatkuvasti, sijoituspolitiikkaa on muutettu 

heijastamaan sitä, että rahasto voi sijoittaa vähintään kaksi 

kolmasosaa kokonaisvaroistaan eurooppalaisten valuuttojen 

määräisiin tai eurooppalaisiin julkishallinnon velkasitoumuksiin 

sekä vakuudellisiin joukkolainoihin, jotka ovat 

eurooppalaisten valuuttojen määräisiä tai joiden 

liikkeeseenlaskijat ovat eurooppalaisia julkishallinnon elimiä tai 

Euroopassa kotipaikkaansa pitäviä tai siellä suurinta osaa 

liiketoiminnastaan harjoittavia yrityksiä tai rahoituslaitoksia.  
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Kohdassa ”Strategia” on selvennetty, että rahasto käyttää 

sijoituspolitiikkansa osana sell-buy-back-transaktioita 

vipuvaikutuksen saamiseksi ja siten rahaston tuotto-odotuksen 

kasvattamiseksi. 

 

Nordea 1 – European Covered Bond 
Fund 
 
Nordea – Low Duration European 
Covered Bond Fund 
 
 

Ottaen huomioon, että ei-eurooppalaisten, euromääräisiä 

arvopapereita liikkeeseen laskevien liikkeeseenlaskijoiden 

määrä kasvaa jatkuvasti, näiden rahastojen sijoituspolitiikkaa on 

muutettu heijastamaan sitä, että rahastot voivat sijoittaa 

vähintään kaksi kolmasosaa kokonaisvaroistaan vakuudellisiin 

joukkolainoihin, jotka ovat eurooppalaisten valuuttojen 

määräisiä tai joiden liikkeeseenlaskijat ovat Euroopassa 

kotipaikkaansa pitäviä tai siellä suurinta osaa liiketoiminnastaan 

harjoittavia yrityksiä tai rahoituslaitoksia. 

 

Nordea 1 – European High Yield 

Bond Fund 

Rahasto voi sijoittaa tai muuten altistaa vaihtovelkakirjoihin 

korkeintaan 20 prosenttia kokonaisvaroistaan. 

 

Nordea 1 – Flexible Credit Fund Hallinnointipalkkioita pienennettiin 1. huhtikuuta 2021 alkaen 
seuraavasti: 
 

Osuuslaji  Ennen Nyt 
 
I 0,850 % 0,650 % 
 
C 0,950 % 0,750 % 
 
E 1,500 % 1,200 % 
 
P 1,500 % 1,200 % 
 

Nordea 1 – North American High 

Yield Bond Fund 

Valuuttariski on poistettu kohdasta ”Huomioitavia riskejä”, sillä 

rahaston altistus on pääasiassa Yhdysvaltain dollarin määräistä. 

 

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund Rahaston nimeksi vaihdetaan voimaantulopäivänä Nordea 1 – 

Chinese Bond Fund. 

 

Hallinnointipalkkioita pienennettiin 1. kesäkuuta 2021 alkaen 
seuraavasti: 
 

Osuuslaji  Ennen Nyt 
 

I 0,600 % 0,500 % 
 
E 1,100 % 1,000 % 
 
P 1,100 % 1,000 % 
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Yhdistelmärahastot 

 

 

Nordea 1 – Balanced Income Fund Rahaston sijoituspolitiikkaa on muutettu vahvistamaan, että 

rahasto pyrkii netto-osakealtistukseen, joka on välillä 0–25 % 

kokonaisvaroista. 

 

Nordea 1 – GBP Diversified Return 

Fund 

Rahaston sijoitustavoitetta on muutettu sen selventämiseksi, 

että rahasto pyrkiessään tarjoamaan osuudenomistajille 

sijoituksen kasvua ja verraten vakaata sijoitustuloa pyrkii myös 

säilyttämään pääoman 3 vuoden sijoitushorisontilla. 

 

 

 

 

2. Lunastusoikeus ja yhteystiedot  

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa 

rahastoesitteessä kuvatun lunastusprosessin mukaisesti maksutta, lukuun ottamatta paikallisten, Nordea 1, 

SICAV -yhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä riippumattomien välittäjien mahdollisesti perimiä paikallisia 

palvelumaksuja. Tällainen toimeksianto on toimitettava kirjallisena (hallintoasiamiehenä toimivalle) Nordea 

Investment Funds S.A.:lle jäljempänä mainittuun osoitteeseen 13. joulukuuta 2021 ennen klo 15.30 CET. 

Joulukuussa 2021 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.  

Ammattimaisia ja institutionaalisia osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä mainitusta muutoksista, 

suositellaan ottamaan yhteyttä omaan sijoitusneuvojaansa tai välittäjäänsä tai paikalliseen 

asiakaspalveluun joko sivuston nordea.lu kautta tai sähköpostilla osoitteeseen nordeafunds@nordea.com. 
Piensijoittaja-osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä mainituista muutoksista, suositellaan ottamaan 

yhteyttä omaan sijoitusneuvojaansa. 

 

Luxemburgissa 12. marraskuuta 2021  

Nordea 1, SICAV -yhtiön hallitus 
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