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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 med verkan från den 15 mars 2019, och kommer omfatta följande 
förändringar: 

• Observera att det uppdaterade prospektet har gjorts om till ett nytt enhetligt och modulärt format med 
avsikten att vara mer lättbegripligt och omfattande för såväl placerare som andra som kan komma att läsa 
det, till exempel förmedlare, tjänsteleverantörer och tillsynsmyndigheter. Det innehåller inte några väsentliga 
produktförändringar. Även om fondens riskprofiler och investerarprofiler har stöpts om och tydliggjorts, finns 
det inte några väsentliga förändringar av riskprofiler och typen av investerare som fonden vänder sig mot.  

• Informationen om sammansättningen av verksamhetscheferna i Nordea Investment Funds S.A. har 
uppdaterats efter godkännande från den luxemburgska tillsynsmyndigheten ("CSSF"). 

• Bolaget har utsett Financial Express Limited till bolagets facilitetsagent i Storbritannien per den 
1 november s2018. 

• Bolaget har utsett Maples Fund Services (Irland) Limited till bolagets facilitetsagent i Irland per den 
19 december 2018. 

• Efter en uppdatering av den tyska investeringsskattelagen (GITA) har prospektet uppdaterats. Syftet är att 
tydliggöra andelen tillgångar som löpande placeras i aktier och som gör att sådana fonder kan godtas som 
antingen ”aktiefond” eller ”blandfond”, vilket kan medföra att placerare som är beskattningsbara i Tyskland 
kan få en delvis skattelättnad för placeringar i sådana fonder. Vid tidpunkten för detta nya prospekt är 
nivåerna 50 procent för att godtas som aktiefond och 25 procent för att godtas som blandfond. 

Fetstilta termer i det här meddelandet ska ha samma innebörd som i prospektet om inte sammanhanget 
fordrar något annat. 
 
Den uppdaterade versionen av prospektet daterat mars 2019 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. 
 
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 14 mars 2019 
Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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