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Nordea 1, SICAV 
Société d’Investissement à Capital Variable 

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

 
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 

 
Andelsägarna (andelsägarna) i Nordea 1, SICAV (bolaget) informeras härmed om att ett nytt prospekt (prospektet) träder i kraft den 
25 april 2017 (såvida inte annat datum fastställs för enskilda senare ändringar) i syfte att bland annat införa de ändringar som 
sammanfattas nedan. 

 
• Alla delfonder 

o Rubriken på avsnittet ”Förvaltningsmål” (eller i vissa fall ”Fondförvaltningsmål”) ändras till ”Mål och placeringsinriktning”. 
o Rubriken på avsnittet ”Tillgångsslag och placeringsinriktning” ändras till “Tillgångsslag”. 

 
• African Equity Fund 

Meningen ”Delfonden har ett relativt litet antal innehav, vilket innebär att riskspridningen är begränsad” tas bort från avsnittet 
“Tillgångsslag”. 
 

• 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 
Förvaltningsmålet förtydligas enligt följande: ”Delfondens mål är att uppnå långsiktig värdeutveckling för andelsägarna.” 
 

• 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 
I avsnittet “Tillgångsslag” är uttrycket ”aktier och aktierelaterade värdepapper” överflödigt och ersätts därför av "aktierelaterade 
värdepapper". 
 

• Asian Focus Equity Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, European Focus Equity Fund 
Placeringsinriktningen förtydligas genom att "International Focus Equities Concept” förklaras direkt i beskrivningen för respektive 
delfond. På så vis slipper investerarna vara hänvisade till definitionen av konceptet. ”Delfonden investerar i företag som är 
undervärderade i förhållande till sin förmåga att generera ett långsiktigt kassaflöde”. 
 

• 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 
Placeringsinriktningen förtydligas genom att ta bort följande mening: ”Delfondens långsiktiga målsättning är att överträffa sitt 
jämförelseindex.” 
 

• European Value Fund, North American Value Fund 
Placeringsinriktningen förtydligas genom att ”Värdebaserad placeringsstrategi" förklaras direkt i beskrivningen för respektive 
delfond. På så vis slipper investerarna vara hänvisade till definitionen av konceptet. ”Förvaltaren investerar i värdepapper i företag 
som är väsentligt undervärderade i förhållande till den uppskattade vinstpotentialen i dessa företag”. 
 

• Global Real Estate Fund 
Det första stycket i avsnittet “Tillgångsslag” ändras och “aktier i börsnoterade fastighetsbolag” tas bort och ersätts av “aktier i 
fastighetsbolag”. Till dessa aktier hör vanligtvis:- företag som huvudsakligen ägnar sig åt att bygga och/eller äga fastigheter samt 
börsnoterade fastighetsfonder och fastighetsinvesteringsbolag (FIB) 
 

• Latin American Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund 
Följande mening tas bort från förvaltningsmålet eftersom den är en onödig beskrivning av delfondernas egenskaper ”långsiktig 
värdeutveckling genom principen om riskfördelning”. 
 

• Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity Fund 
Placeringsinriktningen förtydligas genom att lägga till följande: ”Förvaltaren bestämmer företagets verkliga värde utifrån dess 
långsiktigt hållbara kassaflöde”. Förvaltarna investerar långsiktigt i företag som handlas med rabatt till sitt verkliga värde genom 

mailto:nordea@nordea.lu
http://www.nordea.lu/


 
 

Sida 2 av 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 

 

att dra nytta av attraktiva investeringstillfällen som uppstår när värdepapperskurserna avviker från sitt verkliga värde. Den 
disciplinerade investeringsprocessen kännetecknas också av grundliga oberoende analyser, en hög aktiv andel och låg 
portföljomsättning. 
 

• Nordic Ideas Equity Fund 
Följande meningar tas bort från avsnittet “Mål och placeringsinriktning”:”Delfonden har en friare aktiv förvaltning och satsar på en 
koncentrerad portfölj av aktier. Placeringsbesluten baseras på fundamental analys”. 
 

• Nordic Stars Equity Fund 
Meningen "Denna andel av delfondens totala tillgångar placeras i företag som följer internationella normer inom områdena 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö”. i) flyttas från avsnittet “Tillgångsslag” till avsnittet “Mål och placeringsinriktning” och ii) 
ändras enligt följande: "Inom ramen för de placeringsbegränsningar som anges nedan investerar delfonden sina tillgångar i 
företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö”. 

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

Förvaltningsmålet förtydligas genom att ersätta (exemplen avser delfonden Danish Bond Fund men samma princip gäller även 
övriga delfonder) lydelsen “uppnå en stabil och hög avkastning som överstiger den genomsnittliga räntan i Danmark” med “uppnå 
en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen på obligationsmarknaden i Danmark”. 
 

• Danish Kroner Reserve, Norwegian Kroner Reserve, Swedish Kroner Reserve 
Stycket "En tredjedel av delfondens totala tillgångar kan placeras i räntepapper i andra valutor än delfondens basvaluta”tas bort 
från avsnittet ”Tillgångsslag”. 
 

• Danish Mortgage Bond Fund, European Cross Credit Fund 
Dessa delfonder jämför inte sin utveckling mot något jämförelseindex och förvaltningsmålet förtydligas därför genom att 
understryka att deras mål är att “skapa en avkastning på investeringen som främst består av ränteintäkter och långsiktig 
värdeutveckling”. 
 

• Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus 
Förvaltningsmålet förtydligas genom att lydelsen “att uppnå långsiktig värdeutveckling. Delfonden placerar främst i 
statsobligationer från tillväxtländerna ” ersätts av “att bevara andelsägarnas kapital och ge en avkastning som överstiger den 
genomsnittliga avkastningen på tillväxtländernas obligationsmarknader”. 
 

• Emerging Market Local Debt Fund Plus 
Förvaltningsmålet förtydligas genom att ta bort följande mening: ”Delfonden har ett jämförelseindex, och söker aktivt uppnå en 
långsiktig avkastning som överstiger detta”. 
 

• European Financial Debt Fund 
I avsnittet “Tillgångsslag” ersätts termen “obligation” av den bredare och definierade termen “räntepapper” (som definieras som 
“Obligationer, warranter avseende obligationer, skuldebrev, värdepapperiserade krediter, bland annat bostadsobligationer och 
andra värdepapperiserade krediter, bankcertifikat, förlagsbevis och villkorade konvertibla obligationer”. Räntepapper kan ha fast 
eller rörlig ränta och vara utgivna i olika valutor. De kan utgöras av nollkupongsobligationer, realränteobligationer och eviga 
obligationer. Räntepapper kan vara utgivna av offentliga myndigheter, överstatliga organ, företag och/eller kreditinstitut. 
Alla innehav av räntepapper ska uppfylla bestämmelserna i avsnitt I E (7) i kapitel 8 ”Placeringsbegränsningar” i prospektet”). 
 

• European High Yield Bond Fund 
Placeringsinriktningen specificeras genom att lägga till meningen ”Delfonden avser uppnå sitt mål genom att investera direkt i 
värdepapper eller indirekt via derivat”. 
 

• Global Bond Fund 
Förvaltningsmålet förtydligas 
o genom att ersätta lydelsen “att bevara andelsägarnas kapital och uppnå en stabil och hög avkastning som överstiger 

delfondens jämförelseindex” med “att uppnå en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen på den globala 
obligationsmarknaden”, och 

o ta bort meningen ”Delfonden har ett jämförelseindex”. 
 

• 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 
I avsnittet “Tillgångsslag” ersätts “företag” av den bredare och definierade termen “privata låntagare” (som definieras som 
“[o]mfattar, företag, kommuner och hypoteksinstitut). 
 
 

• Low Duration US High Yield Bond Fund 
Förvaltningsmålet förtydligas genom att lydelsen “uppnå långsiktig värdeutveckling. Den största delen av delfondens medel 
placeras i högränteobligationer” ersätts av “att uppnå en avkastning på investeringen som främst består av ränteintäkter och 
långsiktig värdeutveckling”. 

  

mailto:nordea@nordea.lu
http://www.nordea.lu/


 
 

Sida 3 av 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 

 

• North American High Yield Bond Fund 
Förvaltningsmålet specificeras genom att lydelsen “generera en avkastning som överstiger den nordamerikanska 
genomsnittsräntan på högränteobligationer” ersätts av ”generera en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen 
på den amerikanska marknaden för högränteobligationer”. 
 

• Renminbi High Yield Bond Fund 
Förvaltningsmålet förtydligas genom att lydelsen “uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst placera i högränteobligationer” 
ersätts av “att uppnå en avkastning på investeringen som främst består av ränteintäkter och långsiktig värdeutveckling”. 
 

• Unconstrained Bond Fund – USD Hedged 
Hänvisningen till “tillväxtländer” tas bort från avsnittet “Tillgångsslag”. 

 
• GBP Diversified Return Fund, Stable Return Fund 

I avsnittet “Tillgångsslag” förtydligas den process som gäller för att bestämma tillgångsfördelningen enligt följande: 
“Tillgångsfördelningen varierar över tid utifrån förväntningar om marknadsrörelser”. 
 

• Alpha 15, Multi-Asset Fund 
Det första stycket i avsnittet “Tillgångsslag” anpassas enligt följande: ”Utan begränsning när det gäller delfondens möjligheter att 
investera i andra tillgångsslag handlar förvaltaren till största del med följande finansiella instrument: 
- överlåtbara värdepapper (huvudsakligen aktierelaterade värdepapper och räntepapper), 
- penningmarknadsinstrument, bland annat företagscertifikat och bankcertifikat, 
- derivat, CFD-kontrakt, kreditderivat, indexterminer och terminer med enskilda värdepapper som underliggande tillgång och 
valutaterminer (inklusive icke leveransbara terminer), 
- fondföretag (UCITS) och/eller värdepappersfonder (UCI) och börsnoterade fonder. 
 

• 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 
Följande information tas bort från avsnittet ”Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och placeringsinriktning”): ”Delfonden kan också 
som komplement ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar görs, liksom i andelsklassernas valutor”. 
 

• 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 
Följande information tas bort från avsnittet ”Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och placeringsinriktning”): ”Delfonden kan också 
som komplement ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar görs, liksom i andelsklassernas valutor”. 
 

• Emerging Market Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus 
Följande information tas bort från avsnittet ”Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och placeringsinriktning”): ”Delfonden kan också 
ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar gjorts, liksom i andelsklassernas eller underandelsklassernas valutor”. 
 

• Global Dividend Fund 
Följande information tas bort från avsnittet ”Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och placeringsinriktning”): Delfonden kan också 
som komplement ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar görs, liksom i andelsklassernas valutor) och kan 
exponeras mot andra valutor än basvalutan”. 
 

• Global Stars Equity Fund 
Följande information tas bort från avsnittet ”Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och placeringsinriktning”): ”Delfonden kan också 
ha likvida tillgångar i samtliga valutor i vilka placeringar gjorts, liksom i andelsklassernas eller underandelsklassernas valutor”. 
 

• Asian Focus Equity Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity 
Fund 
Den högsta gränsen för placeringar i kinesiska A-aktier via Stock Connect höjs från 10 procent till 25 procent av delfondens totala 
tillgångar. 
 

• Asian Focus Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund 
Tillgångsslagen för dessa delfonder breddas eftersom "Asien" enligt den nya definitionen även inkluderar ”Sri Lanka”. 
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• Chinese Equity Fund 
Den högsta gränsen för placeringar i kinesiska A-aktier via Stock Connect höjs från 10 procent till 50 procent av delfondens totala 
tillgångar. 
 

• Emerging Market Bond Opportunities Fund 
Avsnittet “Derivat” om risksäkrade andelsklasser förtydligas. 

 
• Flexible Fixed Income Plus Fund 

Följande specificering om konvertibler tas bort från avsnittet ”Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och placeringsinriktning”): 
”(som i begränsad utsträckning kan omfatta obligationer som konverterats till aktier)” 
 

• Global Climate and Environment Fund 
Följande information tas bort från avsnittet ”Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och placeringsinriktning”): ”Delfondens medel 
placeras i bolag som förväntas gynnas, direkt eller indirekt, av de satsningar som görs för att lösa miljöproblem, bland annat den 
globala uppvärmningen. Förvaltaren är bunden av såväl delfondens placeringsbegränsningar som bolagets allmänna 
placeringsbegränsningar”. Den information som ges om de företag som investeringarna görs i lyder enligt följande: 
“[aktierelaterade värdepapper] emitterade av företag som är verksamma inom alternativa energiresurser och miljöskydd”. 
 

• Global Long Short Equity Fund – USD Hedged, Heracles Long/Short MI Fund 
Metoden för beräkning av resultatbaserad ersättning ändras på följande sätt: “Den resultatbaserade ersättningen ska enbart 
beräknas på den del av värdeutvecklingen som överstiger det högsta historiska andelsvärdet vid årets utgång (High Watermark)”. 
Den nya beräkningsmetoden, som gäller från den 27 september 2016, är i andelsägarnas intresse eftersom den innebär en lägre 
resultatbaserad ersättning än föregående modell. 
 

• International High Yield Bond Fund – USD Hedged, North American High Yield Bond Fund 
Beträffande hänvisningen till gränsen på minst två tredjedelar i avsnittet “Tillgångsslag” (tidigare ”Tillgångsslag och 
placeringsinriktning”) gäller nu totala tillgångar ”inklusive kontanter”. 
 

• US Bond Opportunities Fund 
Efter Bloombergs förvärv av Barclays Risk Analytics och Index Solutions Ltd. ändras namnet på jämförelseindexet till “Bloomberg 
Barclays US Aggregate Index”. 

 
• US Corporate Bond Fund 

Efter Bloombergs förvärv av Barclays Risk Analytics och Index Solutions Ltd. ändras namnet på jämförelseindexet till “Bloomberg 
Barclays US Credit Index”. 

• I kapitel 2 ”Ordlista” 
o inkluderar definitionen av termen “Asien” numera även “Sri Lanka”. 
o Definitionen av termen “P-Notes, Participatory Notes” breddas. 
o Definitionen av termerna “kinesiska A-aktier” och “Stock Connect” ändras och omfattar nu även aktier noterade på Shenzhen 

Stock Exchange respektive Hong Kong-Shenzhen Stock Connect. 
 

• I kapitel 3 “Inledning” ändras och uppdateras definitionen av “U.S. Persons” till viss del. 
 

• I kapitel 5 “Kapital”: 
o Beträffande ”registrerade andelar" står det nu att de ges ut i mindre delar med 3 decimaler. 
o En specificering läggs till beskrivningen av andelsklasser med prefixet ”M” för att understryka att månatliga utdelningar betalas 

kontant och därför inte återinvesteras. 
 

• I kapitel 6 “Handel med andelar”: 
o Avsnittet ”Begränsningar gällande insättningar och fondbyten” ändras för att specificera att delfonder och andelsklasser kan 

stängas för insättningar och byten utan föregående meddelande till andelsägarna. 
o Till följd av att rådets direktiv 2003/48/EG (sparandedirektivet) upphävts tas alla hänvisningar till direktivet bort i avsnittet 

”Bytesavgift” i 6.3.1. 
o Avsnitt 6.1.3. “Reglering av köp” ändras delvis med hänsyn till bankhelgdagar i samband med betalning av köp. 
o Avsnitt 6.2.2. “Reglering av försäljning” ändras delvis med hänsyn till bankhelgdagar i samband med betalning vid försäljning. 
o Vidare ändras även delvis avsnitt 6.3.2. “Reglering av byte” med hänsyn till bankhelgdagar i samband med betalning av byte. 

• I kapitel 8 “Placeringsbegränsningar” 
o i avsnitt II 

i) specificeras uppgiften om den förväntade belåningsgraden ytterligare enligt följande: “Om den förväntade 
belåningsgraden i ovanstående tabell anges som en högstanivå kan den faktiska belåningsgraden överstiga ovan 
nämnda nivå under en begränsad tidsperiod”. 

ii) För delfonder där den angivna förväntade belåningsgraden är den högsta förväntade belåningsgraden specificeras att 
den nivån "inte förväntas överstiga den högsta förväntade nivån även om nivån kan variera väsentligt över tid”. 

o I avsnitt III inkluderas särskilda upplysningar om användningen av in- och utlåning av värdepapper, återköpsavtal, köp- och 
återförsäljningsavtal och totalavkastningsswappar. 
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• I kapitel 9 “Riskinformation” 
o ändras avsnittet om ”Risker med valutasäkrade andelsklasser” och lydelsen “Säkringsstrategin kan skydda investeraren i 

den/de valutasäkrade andelsklassen/andelsklasserna mot en minskning i värdet när det gäller de underliggande 
portföljinnehavens valutaexponering i förhållande till den valutasäkrade andelsklassens denomineringsvaluta, men det kan 
lika väl hända att investeraren går miste om en ökning i valutavärdet för de underliggande portföljinnehaven” ersätts av 
“Valutasäkringen i de säkrade andelsklasserna har ingen korrelation med valutaexponeringen för delfondens portföljinnehav". 

o Vidare ändras avsnitten ”Särskilda risker förknippade med investeringar i Kina som särskilt rör bolagets aktiedelfonder” och 
“Risker förknippade med handel i kinesiska A-aktier via Stock Connect” medan avsnittet "Risker förknippade med styrelsen i 
små och medelstora företag och/eller börsindexet ChiNext" läggs till. 

 
• I kapitel 11 “Förvaltare” uppdateras adressen för förvaltaren Nordea Investment Management AB. 

 
• I kapitel 14 ”Förvaringsinstitut” 

o adderas en särskild upplysning för de fall då lagen på en lokal marknad kräver att tillgångar ska innehas av ett lokalt 
underförvaringsinstitut som inte uppfyller förvaringsinstitutets due diligence-krav. En sådan delegering kan fortfarande vara 
möjlig om förvaringsinstitutet får anvisningar av förvaltningsbolaget och investerarna informeras innan de investerar. Denna 
information görs tillgänglig för investerare tillsammans med uppgifter om risker med delegeringen på 
webbplatsen www.nordea.lu. 

o En specifik upplysning om förvaring av säkerheter läggs till: ”Säkerhet till förmån för en fond i samband med överföring av 
äganderätt ska innehas av förvaringsinstitutet, dess motsvarighet eller av underförvaringsinstitut. Säkerhet till förmån för en 
fond i form av till exempel panträtt eller annan säkerhetsrätt kan innehas av ett tredjepartsförvaringsinstitut som är föremål 
för fullgod tillsyn och som inte har någon koppling till utställaren av säkerheten.” 

 
• I kapitel 17 “Avgifter och utgifter” tas hänvisningen bort till rådets direktiv 2003/48/EG (sparandedirektivet), som upphävts. 

 
• Som en följd av upphävandet av rådets direktiv 2003/48/EG (sparandedirektivet) tas alla hänvisningar till direktivet bort i kapitel 18 

”Skatt”, medan upplysningar om automatiskt informationsutbyte uppdateras för att spegla den senaste tillgängliga lagstiftningen. 
 

• I kapitel 26 “Representanter och betalningsombud utanför Luxemburg” uppdateras namnen på representanten och 
betalningsombudet i Danmark, och för Finland samt Norge uppdateras informationen om betalningsombuden. Vidare uppdateras 
även adressen till representanten i Sverige. 

 
• I kapitel 27 “Motparter” i avsnittet om OTC-derivat görs följande ändringar: 

o Morgan Stanley Capital Services (MSCS) tas bort; 
o Natixis, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA läggs till. 
 

Andelsägare som inte godkänner ändringarna enligt ovan kan kostnadsfritt lösa in sina andelar, med undantag för lokala 
transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som är oberoende av bolaget och 
förvaltningsbolaget. Sådana anvisningar måste ha inkommit skriftligen till Nordea Bank S.A. (administrationsombud) på nedanstående 
adress senast den 24 april 2017 kl. 15:30 CET. 
 
En uppdaterad version av prospektet daterat april 2017 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte eller Nordea Bank S.A. på  
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg, och på webbplatsen www.nordea.lu, i Download Centre under ”KIID/Prospectus”, 
så snart som tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella versionen eller om tillgängligt på lokala Nordea-
webbplatser. 
 
Fetstilta termer i det här meddelandet ska ha samma innebörd som i prospektet om inte sammanhanget fordrar något annat. 
 
Om du har frågor om ovanstående ändringar rekommenderas du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea 
Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50 - 1. 
 
 
Luxemburg, mars 2017 
Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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