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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE 

 

Härmed informeras du i egenskap av andelsägare i Nordea 1, SICAV om att ett nytt prospekt för Nordea 1, 

SICAV kommer att utfärdas i december 2021 inklusive följande viktiga ändringar som träder i kraft den 14 

december 2021 (”ikraftträdandedatumet”): 

1. Viktiga förändringar 

1.1 som gäller alla andelsägare 

För fonder som tillämpar grundläggande hållbarhetssäkring i linje med artkel 6 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelateradeupplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”SFDR”) visas följande information om EU:s taxonomi: ”De 
investeringar som ligger till grund för denna finansiella produkt tar inte hänsyn till EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara investeringar”.  
 
För fonder som främjar hållbarhetsegenskaper enligt artikel 8 i SFDR anges följande information: ”Fonden 
åtar sig inte att investera i hållbara investeringar och de upplysningar som krävs enligt artikel 6 i EU:s 
taxonomi gäller därför inte”. 
 
Placeringsinriktningen för fonder som investerar i företagsobligationer och säkerställda obligationer ändras 
i viss mån genom att hänvisningar till ”år” stryks i sammanhang som rör modifierad duration. 
 
I avsnittet ”Riskinformation” har följande riskvarningar uppdaterats i förtydligande syfte. 
- ”Kreditrisk” har uppdaterats och inkluderar nu specifika risker kopplade till investeringar i högräntepapper. 
- ”Säkringsrisk – valutasäkrade andelsklasser” har uppdaterats för att förtydliga att det inte är säkert att 
valutasäkringen lyckas, särskilt inte under perioder av marknadsvolatilitet. Resultatet för den valutasäkrade 
andelsklassen kan skilja sig mot motsvarande andelsklass i basvalutan främst på grund av ränteskillnader 
och kostnader kopplade till säkringsaktiviteten. 
- ”Juridiska risker” adderas för att beskriva risken att juridiska överenskommelser som Nordea 1, SICAV 
kan ingå med avseende på vissa derivat, instrument och tekniker avslutas till exempel på grund av konkurs, 
lagöverträdelse eller ändringar i skatte- eller redovisningslagstiftningen. 
- ”Likviditetsrisk” innehåller nu närmare information om under vilka omständigheter likviditetsrisk kan uppstå.  
 
För fonder som bedöms ha en betydande exponering mot likviditetsrisk inkluderas en likviditetsriskvarning 
i det fondspecifika avsnittet om riskinformation. 
 

Information om användning av transaktioner för värdepappersfinansiering i avsnittet om fondernas 

användning av instrument och tekniker, uppdateras för att förtydliga att i det fall fonden ingår 

återköpstransaktioner eller totalavkastningsswappar (”TRS”), däribland CFD-kontrakt, anges förväntad och 

högsta användning i avsnittet med relevant fondbeskrivning. En fond som inte ingår återköpstransaktioner 

per datumet för det aktuella prospektet (dvs. förväntad användning av återköpstransaktioner är ”ingen”), 

kan dock ingå återköpstransaktioner förutsatt att den högsta användningen av sådana transaktioner inte 

överstiger 100% av de totala tillgångarna och att avsnittet med relevant fondbeskrivning uppdateras så snart 
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det är möjligt. En fonds förväntade användning är en indikativ och inte reglerad gräns, och aktuell 

användning kan överstiga förväntad användning från tid till annan. Uppdaterad information om aktuell 

användning kan erhållas på begäran utan kostnad vid förvaltningsbolagets säte. 

 

Enligt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer för resultatbaserade avgifter 

där resutatbaserade avgifter beräknas baserat på utvecklingen i förhållande till ett jämförelseindex är vi 

skyldiga att ange namnet på jämförelseindexet och visa tidigare resultat i förhållande till detta. Under 

avsnittet ”Resultatbaserade avgifter” förtydligar vi att tidigare resultat visas, när det är tillgängligt, gentemot 

tröselnivån i det senaste faktabladet.  

 

Avsnittet om andelsklassens avgifter har anpassats för att förtydliga kostnadskonsekvenserna för 

valutasäkrade andelsklasser och bekräfta att driftskostnader inkluderar en central administrationsavgift, 

förvaringsavgift (avgifter för förvaring och andra liknande tjänster) och teckningsskatt (taxe d’abonnement). 

Förvaringstransaktionsavgifter och andra transaktionsrelaterade avgifter, såsom mäklararvoden och 

avgifter, stämpelskatt och liknande avgifter hör till ”Kostnader som inte ingår i ovannämnda”. Det sker ingen 

ökning vad gäller de totala avgifter som tas från varje fond.  

 

Under ”Swing pricing” har den maximalt tillämpliga justeringsfaktorn höjts från 1,75% till 2,00% av vad 
andelsvärdet annars skulle vara för alla andelsklasser i fonden i enlighet med regulatoriska riktlinjer och 
marknadspraxis. Under extraordinära förhållanden (såsom höga nettotransaktioner, hög 
marknadsvolatilitet, marknadsavbrott eller betydande ekonomisk nedgång, terrordåd eller krig (eller andra 
liknande omständigheter), pandemi eller annan hälsokris eller naturkatastrof) kan denna gräns tillfälligt öka 
för att skydda andelsägarnas intressen. Vid beslut om en höjning av justeringsfaktorn kommer andelsägarna 
att underrättas via ett meddelande. Information om swingfaktorn för en viss fond finns tillgänglig på begäran 
utan kostnad vid förvaltningsbolagets säte. 
 
Under ”Meddelanden och publikationer” förtydligas det att meddelanden, information och bekräftelser 
skickas till alla andelsägare till adressen i andelsägarregistret, antingen via vanlig post eller elektroniskt eller 
som en e-postlänk som är föremål för samtycke (om det krävs). 
 
Avsnittet om fondbolaget innehåller information om den juridiska efterträdaren (J.P. Morgan SE, 
Luxembourg Branch) till förvaringsinstitutet J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A till följd av en 
företagsomstrukturering som gäller från eller omkring den 22 januari 2022.   
 

Listan över förvaltningsbolagets styrelseledamöter och verksamhetschefer och listan över externa förvaltare 

har uppdaterats. 

 

Det uppdaterade prospektet innehåller regleringsmässiga uppdateringar, förtydliganden och mindre 
ändringar med avseende på formatering och 
redigering. 

  

http://www.nordea.lu/


 

 
Nordea 1, SICAV 
562, rue de Neudorf 
P.O. Box 782 
L-2017 Luxembourg 
Tel  + 352 27 86 51 00 
Fax + 352 27 86 50 11 
nordeafunds@nordea.com 
nordea.lu 
 
Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 

 
Open 

 

1.2 som bara gäller vissa andelsägare 

 

Ändringar gällande befintliga fonder 

 

Aktiefonder 

 

 

Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund Fonden investerar löpande mer än 50% av sina totala tillgångar 

i aktier och avser att klassificeras som en ”aktiefond” i enlighet 

med den tyska investeringsskattelagen. 

 

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

Avsnittet ”Hållbarhetsstrategi” för dessa fonder ändras för att 

förtydliga att fonden kan investera i verksamhet som bidrar till 

något av de sex miljömålen i EU:s taxonomi. Det finns ingen 

gräns att en minsta andel investeringar ska ske i enlighet med 

något specifikt miljömål eller aktivitet. 

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

Från den 1 september 2021 har förvaltningsavgifterna sänkts 
enligt följande: 
 

Andelsklass  Från Till 
 
I 0,850% 0,750% 
 
C 0,950% 0,850% 

 
F (högst) 0,950% 0,850% 

 

Nordea 1 – Global Gender Diversity 
Fund 
 

Fonden ändras från en artikel 8- till en artikel 9-fond enligt 

betydelsen i SFDR.  

 

Nordea 1 – Global Listed 
Infrastructure Fund 
 

Följande information har tagits bort från ”Implementering av 

hållbarhetsstrategin” under ”SFDR-relaterad information”: 

”Förvaltarna gör löpande en noggrann bedömning av tillämpliga 

åtgärder och uteslutningar. Detta görs med avseende på faktisk 

påverkan från aktuella uteslutningar och filter, däribland NAM:s 

filter för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Eventuella 

förändringar till följd av en sådan bedömning är avsedd att ske 

inom skälig tid och i investerarnas bästa intresse”.  

 

Texten ersätts av följande:  ”Företag utesluts baserat på sin 

exponering mot vissa aktiviteter som har valts bort på grund av 

hållbarhetsaspekter.” 
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Nordea 1 – Global Real Estate Fund 
 

I avsnittet ”Hållbarhetsstrategi” under ”SFDR-relaterad 
information” förtydligas att fondens direktinvesteringar screenas 
baserat på ESG-betyg. Genom tillämpning av minimikrav för 
ESG-betyg säkerställer man att företag med de lägsta ESG-
betygen utesluts. 
 

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

Nordea Investment Management AB ersätter den externa 

förvaltaren PGIM Inc. på ikraftträdandedatumet. 

 

Nordea 1 – European Small and Mid 
Cap Equity Fund 

Fondens placeringsinriktning ändras så att fonden kan investera 

minst 75% av sina totala tillgångar i aktier och aktierelaterade 

värdepapper utfärdade av företag som har sitt säte eller bedriver 

större delen av sin verksamhet i Europa och vars börsvärde (vid 

tiden för köpet) är högst 20 miljarder euro, eller ingår som 

komponenter i fondens jämförelseindex. 

 

Nordea 1 – Indian Equity Fund Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd utses till 

extern förvaltare per ikraftträdandedatumet och ersätter därmed 

Investment advisor ICICI Prudential Asset Management 

Company Ltd. 

 

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

Fonderna ändras från artikel 6- till artikel 8-fonder enligt 

betydelsen i SFDR. 

 

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

I syfte att undvika missförstånd och säkerställa en effektiv 

omprissättning av räntepapper med rörlig ränta föreslår vi att 

följande text tas bort från fondernas placeringsinriktning: ”För 

räntepapper med rörlig ränta gäller att räntan marknadsjusteras 

minst en gång om året i enlighet med emissionsvillkoren”.  

 

Obligationsfonder 

 

 

Nordea 1 – Conservative Fixed 

Income Fund 

Placeringsinriktningen har ändrats för att förtydliga att fonden 

kan investera upp till 25% av sina totala tillgångar i 

högräntepapper. 

 

Fondens förväntade bruttobelåningsgrad sänks från 300% till 

200%. 

Nordea 1 – Global Green Bond Fund Fondens placeringsinriktning uppdateras så att den större delen 

av fondens valutaexponering säkras till basvalutan, även om den 

också kan exponeras (genom investeringar eller kontanter) mot 

andra valutor. 
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Det jämförelseindex som fonden använder enbart i 

jämförelsesyfte ändras från Bloomberg Barclays MSCI Global 

Green Bond Index till Bloomberg MSCI Global Green Bond 

Index Total Return Hedged to EUR. 

 

Placeringsinriktningen har anpassats för att förtydliga fondens 

fokus på investeringar i gröna obligationer. 

 

”SFDR-relaterad information” ändras för att förtydliga att fonden 

kan investera i aktiviteter som bidrar till något av de sex miljömål 

som definieras i EU:s taxonomi. Det anges dock att det inte finns 

någon gräns för att en minsta andel investeringar ska ske i 

enlighet med något specifikt miljömål eller aktivitet, och att 

identifiering och utvärdering (av nivå för användning av 

behållning eller emittentnivå) gällande i vilken mån fondens 

hållbara investeringsmål uppnås sker baserat på tillgången till 

relevanta data. 

 

Nordea 1 – European Corporate 

Stars Bond Fund 

Namnet på jämförelseindexet som fonden använder endast för 

resultatjämförelse ändras från ICE BofA Euro Corporate 

Bonds Index till ICE BofA Euro Corporate Index. 

 

Meningen ”teamet bedriver också aktiv valutaförvaltning” tas 

bort eftersom fonden endast investerar i euro. 

 

Nordea 1 – European Covered Bond 

Opportunities Fund 

det förtydligas att den högsta användningen av 

återköpstransaktioner är 100% av de totala tillgångarna.  

 

Med tanke på det ökande antalet icke-europeiska emittenter 

som emitterar i euro ändras placeringsinriktningen för att 

spegla att fonden kan investera minst två tredjedelar av sina 

totala tillgångar i räntepapper som är noterade i europeiska 

valutor eller som är emitterade av offentliga myndigheter i 

Europa och i säkerställda obligationer som är noterade i 

europeiska valutor eller emitterade av offentliga myndigheter, 

eller av företag eller finansiella institutioner som har sitt säte 

eller bedriver större delen av sin verksamhet i Europa.  

 

Under ”Strategi” förtydligas det att fonden som en del av sin 

placeringsstrategi använder sälj- och återköpsavtal för att 

maximera exponeringen i syfte att öka fondens förväntade 

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

Med tanke på det ökande antalet icke-europeiska emittenter 

som emitterar i euro ändras placeringsinriktningen för dessa 

fonder för att spegla att fonden kan investera minst två 

tredjedelar av sina totala tillgångar i säkerställda obligationer 

som är noterade i europeiska valutor eller som är emitterade 

av företag eller finansiella institutioner som har sitt säte eller 

bedriver större delen av sin verksamhet i Europa. 

 

Nordea 1 – European High Yield 

Bond Fund 

Fonden kan investera i, eller vara exponerad för, villkorade 

konvertibla obligationer med upp till högst 20% av de totala 

tillgångarna. 

 

Nordea 1 – European Cross Credit Förvaltningsavgifterna sänktes från den 1 april 2021 enligt 
följande: 
 

Andelsklass  Från Till 
 
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 

Valutarisken har tagits bort från avsnittet om riskinformation 

eftersom fonden är exponerad främst mot US-dollar. 

 

Nordea 1 – Renminbi Bond Fund Från ikraftträdandedatumet ändras fondens namn till Nordea 1 

– Chinese Bond Fund. 

 

Förvaltningsavgifterna sänktes från och med den 1 juni 2021 
enligt följande: 
 

Andelsklass  Från Till 
 

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

 

 

Nordea 1 – Balanced Income Fund Fondens placeringsinriktning ändras för att bekräfta att fonden 

avser att uppnå en nettoaktieexponering på 0–25 procent av de 

totala tillgångarna. 

 

Nordea 1 – GBP Diversified Return 

Fund 

Fondens placeringsinriktning ändras för att förtydliga att fonden 

förutom att förse andelsägarna med en investeringstillväxt och 

relativt stabila intäkter avser att bevara kapitalet under en 

placeringshorisont på 3 år. 

 

 

 

 

2. Rätten att sälja och kontaktinformation  

Andelsägare som inte godkänner ändringarna enligt ovan kan kostnadsfritt lösa in sina andelar i enlighet 

med aktuellt förfarande som beskrivs i prospektet, med undantag för eventuella lokala transaktionsavgifter 

som lokala förmedlare debiterar för egen räkning och som är oberoende av Nordea 1, SICAV och 

förvaltningsbolaget. Sådana anvisningar måste ha inkommit skriftligen till Nordea Investment Funds S.A. 

(som administrationsombud) på nedanstående adress den 13 december 2021 före kl. 15.30 CET. 

Den uppdaterade versionen av prospektet daterat december 2021 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets 

säte eller från Nordea Investment Funds S.A. på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, 

Storhertigdömet Luxemburg, eller via webbplatsen www.nordea.lu, så snart CSSF har utfärdat den officiella 

versionen. I vissa fall kan det även erhållas via Nordeas lokala webbplatser.  

Professionella och institutionella andelsägare som har eventuella frågor om ovanstående ändringar bör 

kontakta sina ordinarie professionella rådgivare eller förmedlare, eller den lokala kundtjänsten via nordea.lu 

eller via nordeafunds@nordea.com. Privata investerare som har frågor om ovanstående ändringar bör 

kontakta sin ordinarie finansiella rådgivare. 

 

Luxemburg, den 12 november 2021  

Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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