Nordea 1, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable (vaihtuvapääomainen yhteissijoitusyritys).
R.C.S. Luxembourg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
(”Yhtiö”)

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE
Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiön osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että rahastoyhtiön
uusi rahastoesite (”rahastoesite”) tulee voimaan 16. joulukuuta 2016, jolloin rahastoesitteeseen sisällytetään
muun muassa jäljempänä ilmoitetut muutokset, tai yksittäisen muutoksen kohdalla erikseen ilmoitettuna
päivänä.
Nordea 1 – Alpha 15 -alarahaston osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset
Viittaus ”erittäin likvideihin johdannaisiin” sijoituskelpoisia varoja ja sijoituspolitiikkaa koskevassa
kohdassa on korvattu viittauksella ”johdannaisiin”, ja kyseinen kohta muutetaan muodosta:
”Alarahastolla voi olla sekä lyhyitä että pitkiä positioita. Alarahasto ei ota lainaksi arvopapereita tai käteistä
vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Lyhyitä positioita hankitaan ainoastaan erittäin likvidien johdannaisten
kautta.”
muotoon:
”Alarahastolla voi olla sekä lyhyitä että pitkiä positioita. Alarahasto ei ota lainaksi arvopapereita tai käteistä
vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Lyhyitä positioita hankitaan ainoastaan johdannaisten kautta.”
Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund -alarahaston osuudenomistajia koskevat
rahastoesitteen muutokset
Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund -alarahaston nimeksi muutetaan Nordea 1 – Flexible Fixed
Income Plus Fund.
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund -alarahaston seuraavien osuuslajien hallinnointipalkkiota
nostetaan seuraavasti:
o P-osuudet ja E-osuudet: 0,6000 %:sta 1,2000 %:iin substanssiarvosta
o C-osuudet: 0,4000 %:sta 0,7500 %:iin substanssiarvosta
o I-osuudet: 0,30000 %:sta 0,6500 %:iin substanssiarvosta
Alarahaston sijoitustavoitetta muutetaan muodosta:
”Alarahasto pyrkii säilyttämään osuudenomistajan pääoman ja tavoittelee samalla tuottoa, joka ylittää
maailman lyhytaikaisten markkinoiden tuoton.”
muotoon:
”Sijoitusprosessi perustuu aktiiviseen taktiseen ja strategiseen omaisuuslajihajautukseen, voimakkaaseen
hajautukseen pääasiassa korkotuotteiden sisällä käyttämällä vipuvaikutusta sekä valuuttariskien aktiiviseen
hallintaan. Salkunhoitajan tavoitteena on löytää tuoton ajureita käyttäen sekä pitkiä että lyhyitä positioita,
mukaan lukien negatiivinen duraatio, hajauttamalla positiot laajalti erilaisiin korkosijoituksiin. Lisäksi
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salkunhoitaja pyrkii sijoittamaan pienemmän osuuden alarahaston varoista osakeinstrumentteihin.”
Alarahaston sijoituskelpoisia varoja ja sijoituspolitiikkaa muutetaan muodosta:
”Tämä alarahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti ja vähintään kaksi kolmannesta kokonaisvaroistaan
velkasitoumuksiin, joko suoraan tai johdannaisten kautta. Velkasitoumusten liikkeeseenlaskijat voivat sijaita
missä maassa tahansa, myös kehittyvillä markkinoilla.”
muotoon:
”Alarahasto toteuttaa sijoitusstrategiaansa tekemällä sijoituksia maailmanlaajuisesti laajaan valikoimaan
korkotuotteita, osaketuotteita, omaisuuslajien alalajeja ja valuuttoja. Sijoitukset tehdään suorien
arvopaperisijoitusten kautta tai epäsuorasti johdannaisten kautta ja rajoitetusti rahastojen kautta.
Omaisuuslajeilla ja alalajeilla tarkoitetaan omaisuusryhmiä, jotka perustuvat sektoreihin, maantieteellisiin
alueisiin, luokituksiin, arvopaperilajeihin tai muihin kunkin sijoitusstrategian kannalta olennaisiin kriteereihin.
Yleisimmin käytettyjä instrumentteja ovat muun muassa
• valtionlainat
• inflaatiosuojatut joukkolainat
• yrityslainat (investment grade ja sub-investment grade, joista enintään 5 % voi olla joukkolainoja, joiden
takaisinmaksussa on ollut häiriö)
• kehittyvien markkinoiden joukkolainat, jotka noteerataan jonakin vakaana ja likvidinä valuuttana ja/tai
paikallisena valuuttana
• kiinteistövakuudelliset arvopaperit ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit (yhteensä enintään 20 %
alarahaston nettovaroista)
• vakuudelliset joukkolainat
• vaihtovelkakirjalainat (voivat sisältää rajoitetusti joukkolainoja, jotka on muunnettu osakkeiksi)
• futuurit ja termiinit
• luottoriskinvaihtosopimukset
• osakkeet
• rahamarkkinainstrumentit, mukaan lukien yritystodistukset ja talletustodistukset
• UCITS-direktiivin mukaiset rahastot ja/tai muut vaihtuvapääomaiset yhteissijoitusyritykset, mukaan lukien
vaihtuvapääomaiset indeksiosuusrahastot (enintään 10 %).”
Seuraava kappale on lisätty tämän alarahaston johdannaisia koskevaan kohtaan:
”Jotta alarahasto saavuttaisi sijoitustavoitteensa sekä riski- ja tuottoprofiilinsa, alarahaston salkun kaikkien
sijoitusten ja johdannaisten bruttosijoitusaste voi olla korkeampi kuin alarahaston nettovarallisuusarvo.”
Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund -alarahaston osuudenomistajia koskevat
rahastoesitteen muutokset
Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund -alarahaston nimeksi muutetaan Nordea 1 – Emerging
Market Bond Opportunities Fund.
Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund -alarahaston osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen
muutokset
Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund -alarahaston nimeksi muutetaan Nordea 1 – US Bond Opportunities
Fund.
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Kaikkien alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset
Riskejä koskevan osion otsikko muutetaan kaikkien alarahastojen osalta muodosta ”Riski” muotoon
”Riskiprofiili”.
Luvussa ”Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden määrittely” määriteltyä termiä ”perusvaluutta”
käytetään nyt johdonmukaisesti kaikissa alarahastoissa.
Luku 2 Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden määrittely
Luvussa 2 ”Rahastoesitteessä käytetyt termit ja niiden määrittely” termin ”Stock Connect” määritelmä on
muotoiltu uudelleen.
Luku 9 ”Erityisriskit”
Rahastoesitteen luvussa 9 ”Erityisriskit” kappaleet riskeistä, jotka liittyvät kiinalaisiin A-osuuksiin
sijoittamiseen Stock Connect -ohjelman kautta, on muotoiltu uudelleen.
Luku 12 Avustavat rahastonhoitajat
Capital Four Managementin, MacKay Shields LLC:n ja Cohen & Steers Capital Management, Inc.:n
rekisteröity osoite on muutettu.
Luku 24 Rekisteröity kotipaikka ja hallitukset
Thorben Sanderin asuinmaata ja asemaa on muutettu, Christophe Girondel on nimitetty rahastoyhtiön
uudeksi hallituksen jäseneksi.
Luku 26 Edustustot ja maksuagentit Luxemburgin ulkopuolella
Tietoagentin Saksassa, Société Générale S.A. Frankfurt Branchin nimi ja osoite on päivitetty.
Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä esitettyjä muutoksia, voivat lunastaa osuutensa maksutta,
lukuun ottamatta paikallisten, rahastoyhtiöstä ja hallinnointiyhtiöstä riippumattomien välittäjien mahdollisesti
perimiä paikallisia palvelumaksuja. Nordea Bank S.A:n tulee vastaanottaa tällainen toimeksianto kirjallisena
jäljempänä mainittuun osoitteeseen viimeistään 15. joulukuuta 2016 klo 15.30 CET mennessä.
Joulukuussa 2016 päivätyn rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta rahastoyhtiön
rekisteröidystä kotipaikasta tai Nordea Bank S.A.:sta osoitteesta 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, ja verkko-osoitteen www.nordea.lu ”KIID/Prospectus” -osion alla olevasta
Download Centre -latauskeskuksesta heti, kun Luxemburgin valvontaviranomainen (”CSSF”) on julkaissut
hyväksytyn, virallisen rahastoesitteen tai, mikäli saatavilla, paikallisilta Nordea-sivustoilta.
Osuudenomistajia, joilla on kysyttävää edellä mainittuihin muutoksiin liittyen, pyydetään ottamaan yhteyttä
omaan sijoitusneuvojaan tai Nordea Investment Funds S.A:n Client Relationship Services -osastoon, jonka
puhelinnumero on +352 43 39 50 - 1.
Luxemburgissa marraskuussa 2016
Nordea 1, SICAV:n hallitus
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