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ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE 
 

Nordea 1, SICAV -rahastoyhtiön (”yhtiö”) osuudenomistajille (”osuudenomistajat”) ilmoitetaan, että yhtiön 
uusi rahastoesite (”rahastoesite”) julkaistaan tarkoituksena sisällyttää muun muassa jäljempänä ilmoitetut 
1. tammikuuta 2018 voimaan tulevat muutokset: 

 
 

Nordea 1 – Stable Return Fund -alarahaston osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset 
 

Jotta Saksassa verotettavat osuudenomistajat voisivat hyötyä Saksan sijoitusverolain 
(Investmentsteuergesetz) uusista määräyksistä 1. tammikuuta 2018 alkaen, rahastoesitteessä 
täsmennetään, että vähintään yksi neljäsosa alarahaston kokonaisvarallisuudesta sijoitetaan 
osakkeisiin, jotka on listattu pörssiin tai joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla. 

 
 

Kaikkien alarahastojen osuudenomistajia koskevat rahastoesitteen muutokset 
 

Luvussa 5 ”Pääoma” mainitaan nyt, että C-osuuksia tarjotaan sekä yksityisille että institutionaalisille 

sijoittajille. Yksityissijoittajille näitä osuuksia voidaan tarjota ainoastaan sellaisten jakelukumppanien 
kautta, jotka tarjoavat omaisuudenhoitopalveluita tai sijoitusneuvontaa riippumattomasti. Niitä 
voidaan tarjota myös jakelukumppanien kautta maissa, joissa kannustimien vastaanottaminen ja 
pidättäminen on kielletty sääntelytoimella sekä sellaisten jakelukumppanien kautta, jotka tarjoavat ei-
riippumatonta sijoitusneuvontaa ja jotka eivät asiakkaidensa kanssa sovittujen palkkiojärjestelyjen 
perusteella saa vastaanottaa tai pidättää komissioita (Euroopan unionissa toimivien 
jakelukumppanien osalta nämä palvelut on määritetty rahoitusmarkkinadirektiivissä II). Lisäksi 
salkunhoitaja ei suorita minkäänlaisia komissiopohjaisia maksuja näistä osuuksista edes siinä 
tapauksessa, että tällaisten maksujen vastaanottaminen ei ole lain mukaan kielletty 
rahoitusvälittäjiltä ja jakelukumppaneilta. 
Hallinnointiyhtiö voi päättää milloin tahansa hyväksyä merkintöjä, vaihtoja ja lunastuksia 
rahoitusvälittäjiltä, jakelukumppaneilta tai vastaavilta, mikäli kyseiset kumppanit eivät halua tai lakien 
tai määräysten vuoksi voi vastaanottaa komissiopohjaisia maksuja tai vastaavia. 
Vähimmäissijoitusvaatimus on poistettu. 
 
D-osuuksien kuvausta on lisäksi muutettu tarkoituksena täsmentää, että institutionaaliset sijoittajat 
voivat merkitä näitä osuuslajeja hallinnointiyhtiön harkinnan mukaan. Osuudenomistajan on tätä 
varten pyydettävä hallinnointiyhtiöltä kirjallinen suostumus etukäteen ennen osuuslajin osuuksien 
ensimmäistä merkintää. Lisäksi salkunhoitaja ei suorita minkäänlaisia komissiopohjaisia maksuja 
näistä osuuksista edes siinä tapauksessa, että tällaisten maksujen vastaanottaminen ei ole lain 
mukaan kielletty rahoitusvälittäjiltä ja jakelukumppaneilta. 

 
Tammikuussa 2018 päivätty rahastoesitteen päivitetty versio on saatavana maksutta yhtiön rekisteröidystä 
kotipaikasta tai Nordea Investment Funds S.A.:lta osoitteesta 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, 
Grand Duchy of Luxembourg, ja verkkosivuston www.nordea.lu osion ”KIID/Prospectus” alla olevasta 
Download Centre -latauskeskuksesta heti, kun Luxemburgin valvontaviranomainen (”CSSF”) on julkaissut 
hyväksytyn, virallisen rahastoesitteen tai, mikäli saatavilla, paikallisilta Nordea-sivustoilta. 
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Suluissa selitetyillä termeillä on tässä ilmoituksessa sama merkitys kuin niille on annettu rahastoesitteessä, 
ellei asiayhteys muuta edellytä. 
 
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. 
 
Luxemburg, 15. joulukuuta 2017 
Nordea 1, SICAV:n hallitus 
 

mailto:nordea@nordea.lu
http://www.nordea.lu/

