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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders (de "aandeelhouders") van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap") meegedeeld dat op 18 maart
2016 een nieuw prospectus van de vennootschap (het "prospectus") van kracht wordt, tenzij hierna voor afzonderlijke wijzigingen een
andere datum wordt gespecificeerd, om in het prospectus onder meer de hieronder samengevatte wijzigingen op te nemen.


Global Stable Equity Fund – Unhedged
De naam van het deelfonds wordt gewijzigd in "Global Stable Equity Fund" om de naamconventie in overeenstemming te brengen
met andere niet-afgedekte deelfondsen.



Unconstrained Bond Fund
De naam van dit deelfonds word respectievelijk gewijzigd in "Unconstrained Bond Fund – USD Hedged" om de naamconventie in
overeenstemming te brengen met andere afgedekte deelfondsen.



Emerging Market Bond Fund, North American All Cap Fund, Norwegian Equity Fund, US Corporate Bond Fund
Voor deze deelfondsen wordt de strategie voor valuta-afdekking nu als volgt beschreven: "Het deelfonds kan door beleggingen
en/of posities in contanten zijn blootgesteld aan andere valuta's dan de basisvaluta." Dit is geen verandering van
beleggingsbeleid.



Emerging Market Blend Bond Fund, Flexible Fixed Income Fund, Renminbi High Yield Bond Fund, Stable Return Fund,
Voor deze deelfondsen wordt de strategie voor valuta-afdekking nu als volgt beschreven: "Het deelfonds kan door beleggingen
en/of posities in contanten zijn blootgesteld aan andere valuta's dan de basisvaluta. Het deelfonds zal in zijn beleggingsstrategie
actief gebruikmaken van deze valutablootstelling." Dit is geen verandering van beleggingsbeleid.



European Covered Bond Fund, European Cross Credit FundEuropean High Yield Bond Fund, Low Duration US High
Yield Bond Fund, US High Yield Bond Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Unconstrained Bond Fund (dat
wordt gewijzigd in Unconstrained Bond Fund – USD Hedged)
Voor deze deelfondsen wordt de strategie voor valuta-afdekking nu als volgt beschreven: "Het deelfonds kan door beleggingen
en/of posities in contanten zijn blootgesteld aan andere valuta's dan de basisvaluta. In dit deelfonds worden de meeste
valutaposities afgedekt naar de basisvaluta." Dit is geen verandering van beleggingsbeleid.



Climate and Environment Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, European Value
Fund, Global High Yield Bond Fund, Nordic Equity Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity
Fund, Global Dividend Fund, Global Stable Equity Fund – Unhedged (dat wordt gewijzigd in Global Stable Equity Fund)
Voor deze deelfondsen wordt de strategie voor valuta-afdekking nu als volgt beschreven: "Het deelfonds zal door beleggingen
en/of posities in contanten zijn blootgesteld aan andere valuta's dan de basisvaluta." Dit is geen verandering van
beleggingsbeleid.



Norwegian Bond Fund, Norwegian Kroner Reserve
Voor deze deelfondsen wordt de strategie voor valuta-afdekking nu als volgt beschreven: "Het deelfonds kan door beleggingen
en/of posities in contanten zijn blootgesteld aan andere valuta's dan de basisvaluta. De belangrijkste valutapositie van dit
deelfonds is in de basisvaluta." Dit is geen verandering van beleggingsbeleid.



Nieuwe beleggingsbeheervergoeding voor C-aandelen in de volgende deelfondsen:
Deelfondsen

C-aandelen
voorheen

US Corporate Bond Fund
Flexible Fixed Income Fund,
European Cross Credit Fund, European High Yield Bond Fund
Emerging Market Bond Fund
Low Duration US High Yield Bond Fund, US High Yield Bond Fund
Unconstrained Bond Fund (dat wordt gewijzigd in Unconstrained Bond Fund – USD Hedged)
Emerging Market Blend Bond Fund
Climate and Environment Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity
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0,4000%
0,4000%
0,5500%
0,7000%
0,7500%
0,8000%
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0,8500%
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nieuwe
vergoedingen
0,4500%
0,5000%
0,6000%
0,7500%
0,8000%
0,7500%
0,9000%
0,9500%

Fund, European Value Fund, Global Dividend Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged,
Global Stable Equity Fund – Unhedged (to change to Global Stable Equity Fund), North American
All Cap Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Return Fund
Emerging Markets Small Cap Fund
Nordic Equity Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Renminbi High Yield Bond Fund, Stable Emerging
Markets Equity Fund

0,9500%
1,0000%

1,0500%
1,1000%



Uit de toepassing van het beleggingsbeleid van de volgende deelfondsen is gebleken dat hun verwachte hefboomeffect als volgt
moet worden aangepast:
Deelfondsen
Verwachte hefboomwerking (in
Verwachte hefboomwerking (in % van
% van de intrinsieke waarde) als de intrinsieke waarde) volgens de
som van de nominale bedragen
commitment approach
weergegeven
US Corporate Bond Fund
250%
250%
US High Yield Bond Fund
120%
120%
Unconstrained Bond Fund
300%
300%
(dat wordt gewijzigd in
Unconstrained Bond Fund – USD Hedged)
Het hogere verwachte hefboomeffect zal in voorkomend geval niet resulteren in een hoger risiconiveau van de betreffende
deelfondsen.



In hoofdstuk 5. "Aandelenkapitaal" van het prospectus, sectie 5.3. "Afdekking", wordt de alinea over valuta-afdekking verduidelijkt.



In hoofdstuk 9. "Bijzondere risicowaarschuwingen" van het prospectus wordt de alinea over "risico's in verband met valutaafdekking" verduidelijkt.



In hoofdstuk 10. "Beheermaatschappij" van het prospectus
o wordt de presentatie van de beleggingsbeheervergoeding voor D-aandelen en Q-aandelen gewijzigd; die wordt vastgesteld
zoals ze in rekening wordt gebracht;
o wordt er meer informatie over het beloningsbeleid opgenomen, in overeenstemming met de richtlijn 2014/91/EU van 23 juli 2014
betreffende icbe's wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft (de "ICBE V-richtlijn").



Sinds 4 januari 2016 heeft de sub-beleggingsbeheerder Pramerica Investment Management Limited zijn naam gewijzigd in PGIM
Limited.



In hoofdstuk 14. "Depotbank" van het prospectus wordt er informatie over de depotbank opgenomen, in overeenstemming met de
ICBE V-richtlijn.



Hoofdstuk 24. "Statutaire zetel en raad van bestuur" wordt onder andere vermeld dat Ninni Franceschi Snorre Storset heeft
vervangen als lid van de raad van bestuur van de beheermaatschappij.

Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos (behalve eventuele
belastingen) laten inkopen, tenzij er buiten de vennootschap en de beheermaatschappij om door lokale tussenpersonen
transactiekosten in rekening worden gebracht. Deze terugkoopaanvraag moet in overeenstemming met de voorwaarden van het
prospectus worden ingediend en uiterlijk op 17 maart 2016 om 15.30 uur ontvangen zijn door Nordea Bank S.A. (als
administratiekantoor) op het onderstaande adres.
Een bijgewerkte versie van het prospectus van maart 2016 kunt u kosteloos verkrijgen op de statutaire zetel van de vennootschap of bij
Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en op de website www.nordea.lu, onder
Download Centre, in de tab "KIID/Prospectus" en bij de financiële dienst in België, zodra de Luxemburgse toezichthouder ("CSSF") het
prospectus officieel heeft goedgekeurd.
De termen die in dit bericht met een hoofdletter geschreven worden, hebben de betekenis zoals beschreven in het prospectus, tenzij de
context anders vereist.
Aandeelhouders die nog vragen over de bovenstaande wijzigingen hebben, kunnen contact opnemen met hun financieel adviseur of
met Nordea Investment Funds S.A., Client Service, tel. +352 43 39 50 - 1.
U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens
kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands, en in het Engels op het kantoor van de financiële dienst in België: J.P. Morgan
Europe Limited, Brussels Branch (Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Brussels) of op de website www.nordea.lu.
U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L’Echo evenals op de financiële dienst in
België.
De huidige roerende voorheffing bedraagt 27%.
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De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

Luxemburg, februari 2016
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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