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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 
 
 
 

Andelsägarna (andelsägarna) i Nordea 1, SICAV (bolaget) informeras härmed om att ett nytt prospekt 
(prospektet) kommer att utfärdas i syfte att bland annat införa följande ändringar som gäller från den 
31 maj 2018: 

 
 

Ändringar i prospektet som är relevanta för andelsägare i obligationsdelfonder: 
 

I EU:s kommande förordning 2017/1131 om penningmarknadsfonder kommer uttrycket "bevara 
kapital" att vara indikativt för en penningmarknadsfond. I avsnittet om mål och placeringsinriktning för 
obligationsdelfonderna ändras formuleringen "Delfondens mål är att bevara andelsägarnas kapital…" 
i syfte att undvika eventuella missförstånd. Den nya formuleringen lyder enligt följande: "Delfondens 
mål är att ansvarsfullt investera andelsägarnas kapital". 
 
 

Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i: 
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 
 
I avsnittet om mål och placeringsinriktning för varje delfond förtydligas respektive delfonds 
huvudsakliga investeringsområde. 

 
 

Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i: 
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 
 
Förutom att investera direkt i kinesiska räntepapper via CIBM kan delfonderna även investera via 
Bond Connect. 

 
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity 
Fund 
 
Förvaltningsavgiften sänks med 0,15 procent för C-andelsklassen och I-andelsklassen. 
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Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund 
– USD Hedged och i Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund 
 
Det förtydligas att andelsägare i andra andelsklasser än privata andelar och I-andelsklasser hänvisas 
till kapitel 16 "Avgifter och utgifter" i prospektet för information om villkoren för resultatbaserade 
ersättningar och hur de tillämpas. 
 
 
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund 
Det förtydligas att delfondens mål är att uppnå så god totalavkastning som möjligt och att uppnå en 
avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen på den amerikanska 
obligationsmarknaden. 
 
 
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i alla delfonder 

 

• Följande termer har lagts till eller förtydligats i ordlistan: 
"Tillväxtmarknad", "Frontiermarknader", "Institutionell investerare", "Amerikansk investerare", 
"Värderingsdag", "Soft Closure", "Hard Closure". 

 

• Med förbehåll för andelsägarnas godkännande vid den extraordinära andelsägarstämman som 
hålls den 17 maj 2018 för att besluta om de föreslagna ändringarna av bolagets bolagsordning i 
enlighet med den reviderade luxemburgska bolagslagen av den 10 augusti 2016, ska 
årsstämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, och datumet ska anges i 
kallelsen till stämman. 

 

• Ett närmare förtydligande om säkring av andelsklasser läggs till: "Bolaget kan bland annat 
använda valutaterminer eller icke leveransbara valutaterminer i syfte att genomföra 
valutasäkringen." 
Andelsklasser med prefixet "T" stängdes för nya investerare per den 30 juli 2017, och för befintliga 
investerares tilläggsinvesteringar stängs dessa andelsklasser per den 30 juli 2018. 

 

• Det förtydligas att tidsfristen för erhållande av begäran om teckning, inlösen och/eller byte är "före 
kl. 15.30 CET". Tidigare var det "före eller på slaget kl. 15.30 CET". 
Betalningen ska göras via banköverföring och i den aktuella andelsklassens referensvaluta, utom 
i de fall då referensvalutan är en icke leveransbar valuta. Då ska betalningen göras i delfondens 
basvaluta. 
Avräkningsdag för uttag och byte är i princip den tredje bankdagen efter den dag då ordern 
godkändes. Styrelsen eller dess representanter kan besluta att skjuta upp avräkningsdagen på 
grund av bankhelgdagar. Vidare görs ett tillägg till ovanstående om att styrelsen kan skjuta upp 
avräkningsdagen för uttag och byte om avräkningsdagen är en bankdag då andelsvärdet för den 
aktuella delfonden inte beräknas i enlighet med definitionen av värderingsdag. 
 

• Ett ytterligare förtydligande införs om att prospektet kommer att uppdateras i händelse av en 
betydande förändring i fråga om användningen av finansiella derivatinstrument. Detta gäller bland 
annat transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar enligt EU:s 
förordning 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för 
värdepappersfinansiering och om återanvändning, eller annan tillämplig lag, författning eller 
administrativ praxis. 
 
De tillgångar som är godtagbara i fråga om totalavkastningsswappar är i linje med de 
investeringar som är godtagbara för respektive delfond och i enlighet med delfondens mål och 
placeringsinriktning. 
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• En delfond kan behöva ställa säkerheter till motparter. För detta ändamål kan delfonden köpa 
eller använda tillgångar som inte ingår i dess huvudsakliga investeringsområde inom ramen för 
de begränsningar som fastställs i delfondens bilaga. Till dessa tillgångar hör bland annat aktier, 
kontanter och statsobligationer. 

 

• Följande riskvarningar har lagts till i avsnittet med riskinformation: 
- Risker med investeringar via Bond Connect. 
- Information om risker förknippade med valutasäkrade andelsklasser läggs till. Ett 

förtydligande görs om att en översäkrad position som uppstår i en säkrad andelsklass inte får 
överstiga 105 procent av andelsvärdet för den säkrade andelsklassen, och att en 
undersäkrad position som uppstår i en säkrad andelsklass inte får understiga 95 procent av 
andelsvärdet för den säkrade andelsklassen. 
Användningen av finansiella instrument i syfte att säkra valutarisker kan spridas till andra 
andelsklasser. En lista över andelsklasser som är förknippade med spridningsrisk finns på 
www.nordea.lu 

 

• När det gäller institutionella andelsklasser (utom I-andelsklasser) kan förvaltningsbolaget, före 
den första investeringen, besluta att ta ut en resultatbaserad ersättning eller inte, samt bestämma 
vilken resultatbaserad ersättning som ska gälla för andelsklassen. 
 

• Listan över förvaltningsbolagets verksamhetschefer och listan över styrelseledamöterna i Nordea 
1, SICAV, har uppdaterats. 

 
 
Den uppdaterade versionen av prospektet daterat maj 2018 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, från 
Nordea Investment Funds S.A. på 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg eller 
på webbplatsen www.nordea.lu så snart tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella 
versionen. Om tillgängligt kan det även erhållas via Nordeas lokala 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, den 25 april 2018 
Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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