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") kommer att utfärdas i syfte att bland annat införa följande ändringar som gäller från den
19 november 2018:
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond
Fund:
Delfondens namn ändras till Nordea 1 – Renminbi Bond Fund och omdirigeras mot investeringar
på den bredare marknaden för obligationer noterade i renminbi snarare än mot högränteobligationer
noterade i renminbi. Delfondens belåningsgrad och riskexponering är oförändrade.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund USD Hedged:
Avsnittet om delfondens mål och placeringsinriktning förtydligas och inbegriper nu även avsnittet om
kreditbetyg.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – US Total Return Bond Fund:
För närvarande är det inte klart hur EU:s förordning 2017/2402
("värdepapperiseringsförordningen") kommer att påverka investeringsfonder med hemvist i EU. I
syfte att minska risken att en investering i företagsutgivna värdepapperiserade bolån begränsas eller
förbjuds i enlighet med värdepapperiseringsförordningen, sänks gränsen för den minsta andel som
ska vara investerad i sådana värdepapper från 50 till 30 procent: Hit hör värdepapper som antingen
är i) utgivna, garanterade eller säkrade av en säkerhet som garanteras av den amerikanska
regeringen, amerikanska myndigheter eller bolag med statligt ägande eller som ii) består av
företagsutgivna värdepapperiserade bolån med ett kreditbetyg på lägst AA-/Aa3 (eller motsvarande)
från ett kreditvärderingsinstitut eller annan likvärdig och nationellt erkänd organisation i USA
(NRSRO), eller som enligt förvaltarens bedömning har motsvarande kreditkvalitet.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund:
För närvarande är det inte klart hur värdepapperiseringsförordningen kommer att påverka
investeringsfonder med hemvist i EU. I syfte att minska risken att en investering i företagsutgivna
värdepapperiserade bolån begränsas eller förbjuds i enlighet med värdepapperiseringsförordningen,
sänks gränsen för den minsta andel som ska vara investerad i sådana värdepapper från 35 till
20 procent: Hit hör värdepapper som antingen är i) utgivna, garanterade eller säkrade av en
säkerhet som garanteras av den amerikanska regeringen, amerikanska myndigheter eller bolag med
statligt ägande eller som ii) består av företagsutgivna värdepapperiserade bolån med ett kreditbetyg
på lägst AA-/Aa3 (eller motsvarande) från ett kreditvärderingsinstitut eller annan likvärdig och
nationellt erkänd organisation i USA (NRSRO), eller som enligt förvaltarens bedömning har
motsvarande kreditkvalitet.
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Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – North American All Cap Fund:
Delfonden ändrar namn till Nordea 1 – North American Stars Equity Fund och omstruktureras till
en internt förvaltad Nordea Stars-produkt med ESG-fokus. Delfondens placeringsinriktning ändras
för att förtydliga att den kommer att investera sina tillgångar med tonvikt på företagens förmåga att
följa internationella standarder avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Vidare kommer
den att investera i företag som är undervärderade i förhållande till sin förmåga att generera ett
långsiktigt kassaflöde. Delfonden får placera i derivat som en del av sin placeringsstrategi, till
exempel genom att använda terminer för att snabbt och billigt kunna öka eller minska exponeringen i
händelse av stora flöden. Delfondens belåningsgrad och riskexponering är oförändrade.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Global Climate Environment
Fund:
I syfte att säkerställa en enhetlig strategi för alla globala tematiska fonder ingår nu även följande text
i avsnittet om delfondens mål och placeringsinriktning: "Delfonden investerar sina tillgångar med
särskilt fokus på företag verksamma inom alternativa energiresurser och miljöskydd".
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund, Nordea 1 –
Alpha 10 MA Fund och Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund:
Följande förtydligas:
- Beskrivningen av volatilitetsintervallerna förtydligas i avsnittet om mål och
placeringsinriktning för de tre delfonderna.
- Alla tre Alpha-delfonder kan använda derivat för att uppnå en effektiv förvaltning.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund
och Nordea 1 – Stable Return Fund:
Det förtydligas att delfonderna kan använda derivatinstrument för att uppnå en effektiv förvaltning.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Danish Kroner Reserve, Nordea
1 – Norwegian Kroner Reserve, Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve:
I EU:s förordning 2017/1131 (om penningmarknadsfonder) kommer uttrycket "behålla kapital" att
vara indikativt för en penningmarknadsfond. På samma sätt kan ordet "reserv" anspela på att
delfonderna används som en kontantreserv och potentiell penningmarknadsfond. För att undvika
missförstånd har följande tillägg gjorts:
-

-

I avsnittet om mål och placeringsinriktning för delfonderna ändras formuleringen "Delfondens
mål är att bevara andelsägarnas kapital…" till "Delfondens mål är att ansvarsfullt investera
andelsägarnas kapital".
Delfondernas namn ändras till Nordea 1 – Danish Short-Term Bond Fund, Nordea 1 –
Norwegian Short-Term Bond Fund och Nordea 1 – Swedish Short-Term Bond Fund.
Delfondernas mål och placeringsinriktning ändras för att förtydliga att delfonderna är
normala obligationsfonder som kan investera i räntepapper med en kvarvarande löptid på
mer än 2 år.
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Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i följande delfonder:
Nordea 1 – Alpha 10 MA Fund
Nordea 1 – Alpha 15 MA Fund
Nordea 1 – Alpha 7 MA Fund
Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund
Nordea 1 – Chinese Equity Fund
Nordea 1 – European Long Short Equity Fund
Nordea 1 – Emerging Consumer Fund
Nordea 1 – Emerging Market Focus Equity Fund
Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund
Nordea 1 – European Focus Equity Fund
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund
Nordea 1 – European Stars Equity Fund
Nordea 1 – European Value Fund
Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
Nordea 1 – Global Disruption Fund
Nordea 1 – Global Dividend Fund
Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund
Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund
Nordea 1 – Global Impact Themes Fund
Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund
Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund - USD Hedged
Nordea 1 – Global Opportunity Fund
Nordea 1 – Global Portfolio Fund
Nordea 1 – Global Small Cap Fund
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund
Nordea 1 – Indian Equity Fund
Nordea 1 – Latin American Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 – North American All Cap Fund
Nordea 1 – North American Small Cap Fund
Nordea 1 – North American Value Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund
Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 – Stable Return Fund
Nordea 1 – Stars Long Short Equity Fund
Andelsägarna informeras om att nämnda delfonder kan gynnas av vissa skattelättnader i fråga om
beskattningsbara intäkter från investeringar i fonder. Detta gäller förutsatt att delfonderna klassas
antingen som "blandfonder" eller "aktiefonder" i enlighet med den tyska investeringsskattelagen från
2018. Mer information finns i bifogad bilaga 1, som medföljer det nya prospektet daterat
november 2018.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund
- USD Hedged och Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund:
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Ett förtydligande införs om att dessa delfonder kan använda referensräntor som Euribor och Libor för
att beräkna resultatbaserade ersättningar enligt betydelsen i EU:s förordning 2016/1011
("benchmarkförordningen"). I enlighet med benchmarkförordningen har vi inkluderat följande
information i kapitel 3 i det nya prospektet:
i.
Administratörer av referensvärden i EU vars index används av företaget gynnas av
övergångsbestämmelserna i benchmarkförordningen, och finns därför kanske ännu inte med
i registret. Så snart sådan information är tillgänglig görs en uppdatering om huruvida ett
referensvärde finns med i registret.
ii.
Förvaltningsbolaget upprätthåller en skriftlig plan som beskriver vilka åtgärder som ska
vidtas om nämnda referensräntor väsentligt skulle förändras eller om de upphör att
tillhandahållas. På begäran kan den skriftliga planen erhållas utan kostnad från
förvaltningsbolagets säte.
Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i alla delfonder:
Följande termer har lagts till:
"Benchmarkförordning", "Allmän dataskyddsförordning (GDPR) och "Personuppgifter".
Det uppdaterade prospektet kommer att spegla regleringsmässiga uppdateringar, förtydliganden,
mindre formateringsändringar och andra redigeringar.
Avräkningsdag för uttag är i princip den tredje bankdagen efter den värderingsdag då ordern
godkändes (men ska inte överstiga 8 (åtta) bankdagar). Styrelsen eller dess representanter kan
dock i exceptionella fall besluta att skjuta upp avräkningsdagen till nästa praktiskt möjliga bankdag,
till exempel om delfondens likviditet inte är tillräcklig för att genomföra en viss betalning.
Det förtydligas att avräkningsdag för byte i princip är den tredje bankdagen efter den dag då bytet
godkändes (men ska inte överstiga 8 (åtta) bankdagar). Styrelsen eller dess representanter kan
emellertid besluta att skjuta upp avräkningsdagen till nästa praktiskt möjliga bankdag, till exempel på
grund av bankhelgdagar eller bankdagar då andelsvärdet förden 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.
Det uppdaterade prospektet speglar sammanslagningen mellan Nordea Bank AB (publ) (Nordea
Sweden) och Nordea Bank Abp (Nordea Finland) från och med den 1 oktober 2018.
Informationen om sammansättningen av styrelsen och verksamhetscheferna i Nordea Investment
Funds S.A. har uppdaterats efter godkännande från den luxemburgska tillsynsmyndigheten
("CSSF").
Andelsägare som inte godkänner ändringarna enligt ovan kan sälja sina andelar utan kostnad, 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 Investment Funds S.A. (administrationsombud) på nedanstående adress senast den
16 november 2018 kl. 15:30 CET.
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Den uppdaterade versionen av prospektet daterat november 2018 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets
säte, från Nordea Investment Funds S.A. på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg,
Storhertigdömet Luxemburg eller på webbplatsen www.nordea.lu så snart 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 12 oktober 2018
Styrelsen för Nordea 1, SICAV
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