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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders (de "aandeelhouders") van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap") meegedeeld dat op 23 november
2015 een nieuw prospectus van de Vennootschap (het "prospectus") van kracht wordt, tenzij hierna voor afzonderlijke wijzigingen een
andere datum wordt gespecificeerd, met de bedoeling om in het prospectus onder meer de hieronder samengevatte wijzigingen op te
nemen.


Nordea 1 –Emerging Market Bond Fund
In het beleggingsbeleid van deze deelfondsen is de verwijzing naar beleggingen van maximaal 10% van hun netto-activa via Stock
Connect verwijderd.



Nordea 1 – Nordic Equity Fund
Er wordt verduidelijkt dat dit deelfonds in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik kan maken van derivaten voor
afdekkingsdoeleinden of om technieken voor efficiënt portefeuillebeheer toe te passen; de referentie-index voor dit deelfonds wordt
gewijzigd van MSCI Nordic – Net Return Index in MSCI Nordic – 10/40 Index (Net Dividends Reinvested).



Nordea 1 – North American All Cap Fund
De onder "In aanmerking komende activa en beleggingsbeleid" gespecificeerde minimale inleg van de totale activa in aandelen en
aandelengerelateerde effecten van dit deelfonds wordt gewijzigd van twee derde in drie vierde; de F-aandelen en de bijbehorende
beschrijving van de prestatievergoeding met betrekking tot de F-aandelen worden in hoofdstuk 5 "Aandelenkapitaal" en in de
beschrijving van dit deelfonds onder "Vergoedingen ten laste van het deelfonds" uit het prospectus verwijderd.



Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund
De formulering die de rating van dit deelfonds beschrijft, wordt gewijzigd in: "Zolang hierboven niet anders vermeld, kan dit
deelfonds beleggen in effecten met gelijk welke rating, inclusief effecten zonder rating".



Hoofdstuk 3 "Inleiding" van het prospectus bevat nu de informatie met betrekking tot de "CRS", de Common Reporting and Due
Diligence Standard die de OESO heeft ontwikkeld om een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële
rekeninginformatie te introduceren, en met betrekking tot de DAC, Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot
wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied; het deel
betreffende de verkrijgbaarheid in Italië wordt verplaatst naar hoofdstuk 16 "Verdelers en nominee(s)".



In hoofdstuk 5 "Aandelenkapitaal" van het prospectus wordt nu gespecificeerd dat Aandelenklassen met voorvoegsel "J" "in
principe" beschikbaar zullen zijn voor inwoners van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden en dat Aandelenklassen met
voorvoegsel "M" "in principe" beschikbaar zullen zijn voor inwoners van Hongkong en Singapore.



In hoofdstuk 6 "Handel in aandelen" van het prospectus wordt nu verduidelijkt dat de inschrijving op aandelen van een deelfonds
wordt opgeschort wanneer de berekening van de intrinsieke waarde ervan wordt opgeschort en dat de omwisseling van aandelen
van een deelfonds wordt opgeschort wanneer de berekening van de intrinsieke waarde ervan wordt opgeschort; in verband met de
"soft closure" en "hard closure" wordt nu verduidelijkt dat "de raad van bestuur op elk moment kan besluiten om een deelfonds of
aandelenklasse te sluiten en geen verdere inschrijvingen en omwisselingen van aandelen te aanvaarden (i) van beleggers die al in
het genoemde deelfonds of in de genoemde aandelenklasse hebben belegd ("soft closure"), of (ii) van geen enkele belegger ("hard
closure")".



In hoofdstuk 8 "Beleggingsbeperkingen" van het prospectus wordt nu verduidelijkt dat beleggen in meerdere deelfondsen van
hetzelfde paraplufonds toegestaan is.



In hoofdstuk 9 "Risicowaarschuwingen" van het prospectus worden in de disclaimer met betrekking tot de aan China gerelateerde
risico's nu de bijzondere risico's gespecificeerd die relevant zijn voor de aandelendeelfondsen en voor de obligatiedeelfondsen.



In hoofdstuk 16 "Verdelers en nominee(s)" van het prospectus wordt nu verduidelijkt dat Nordea Investment Funds S.A. optreedt
als hoofdverdeler en dat Nordea Funds Ltd. is aangesteld als verdeler voor Noorwegen; het deel met betrekking tot de
verkrijgbaarheid in Italië wordt toegevoegd vanuit hoofdstuk 3 "Inleiding".
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In hoofdstuk 19 "Belasting van de vennootschap en van de aandeelhouders" van het prospectus wordt nu verduidelijkt hoe de
Vennootschap tracht te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd door de CRS, de "Common Reporting and Due
Diligence Standard" die de OESO heeft ontwikkeld, en door de DAC, Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014.



Hoofdstuk 26 "Vertegenwoordigers & betalingsgemachtigden buiten Luxemburg" wordt gewijzigd om de fusie van State Street
Bank SpA met State Street Bank GmbH weer te geven; de nieuwe wettelijke naam van de Italiaanse betalingsgemachtigde is State
Street Bank GmbH – Succursale Italia.

Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen
belastingen) laten inkopen, tenzij er buiten de Vennootschap en de beheermaatschappij om
transactiekosten in rekening worden gebracht. Deze terugkoopaanvraag moet in overeenstemming
prospectus worden ingediend en uiterlijk op 20 november 2015 om 15.30 uur ontvangen zijn
administratiekantoor) op het onderstaande adres.
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Een bijgewerkte versie van het prospectus van november 2015 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 in 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 25%.
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.

Luxemburg, 15 oktober 2015
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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