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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders van Nordea 1, SICAV (de "aandeelhouders") meegedeeld dat met ingang van 21 april 2015 het
nieuwe prospectus van de Vennootschap (het "prospectus") van kracht wordt, tenzij hierna voor afzonderlijke wijzigingen een andere
datum wordt aangegeven:


Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – European Value Fund, Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Euro
Hedged, Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged, Nordea 1 – Nordic Equity Fund, Nordea 1 – North American All Cap
Fund
Net als alle andere aandelendeelfondsen kunnen deze deelfondsen maximaal 10% van hun totale activa beleggen in ICBE's,
en/of andere open ICB's, waaronder open ETF’s.



Nordea 1 – Norwegian Bond Fund
Het deelfonds heeft een andere referentie-index: de "OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index".



Nieuwe beleggingsbeheervergoeding voor I-aandelen van Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund:
Deelfonds
Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund



I-aandelen
0,65%

Nieuwe beleggingsbeheervergoeding voor C-aandelen en D-aandelen van een aantal deelfondsen:
Deelfondsen

C-aandelen

D-aandelen
(exC1-aandelen)

0,40%
0,55%

tot 0,40%
Tot 0,55%

0,75%

Tot 0,75%

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund
Nordea 1 – European Cross Credit Fund
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
Nordea 1 –European High Yield Bond Fund II
Nordea 1 – Low Duration US High Yield Bond Fund
Nordea 1 – US High Yield Bond Fund


In hoofdstuk 2, "Termen en definities van dit prospectus", is aan de definitie van "Voorwaardelijk Converteerbare Obligaties"
toegevoegd dat voor dergelijke effecten onder meer geldt dat ze kunnen worden uitgegeven door banken of financiële
instellingen.



In hoofdstuk 5, "Aandelenkapitaal", van het prospectus:
- De benaming van C1-aandelen en PQ-aandelen is veranderd in respectievelijk D-aandelen en Q-aandelen.
- Duration-afdekking: Tegen renterisico afgedekte aandelen worden nu voorzien van het voorvoegsel "T" (voorheen:
achtervoegsel "T"). Dientengevolge wordt de benaming van BPT-aandelen en BIT-aandelen gewijzigd in respectievelijk TBaandelen en TBI-aandelen.
- De presentatie is vereenvoudigd: cumulatieve kenmerken (voorvoegsel "B"), distributiekenmerken (voorvoegsels "A", "J" en
"M"), valuta-afdekking (voorvoegsel "H") en duration-afdekking (voorvoegsel "T") worden gepresenteerd als kenmerken van de
bestaande aandelen.
- Minimale eerste inleg:
i) P-aandelen, Q-aandelen, E-aandelen en Y-aandelen: niet meer van toepassing;
ii) C-aandelen: verhoogd tot EUR 75.000;
iii) X-aandelen verhoogd tot EUR 25.000.000;
iv) Z-aandelen: de minimale eerste inleg en volgende inlegbedragen worden op aanvraag verstrekt en zijn afzonderlijk met
de cliënt overeen te komen.
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v) Particuliere aandelen en institutionele aandelen: voor financiële tussenpersonen, distributiepartners e.d. kan op verzoek
en onder bepaalde voorwaarden van een minimale eerste inleg worden afgezien.
- Wijziging in de geschiktheidscriteria:
i) C-aandelen: worden alleen aangeboden via bepaalde financiële tussenpersonen, distributiepartners e.d. die namens hun
cliënt beleggen en deze hiervoor een advies- of vergelijkbare provisie aanrekenen. Voor deze aandelen wordt geen
enkele vorm van commissie uitbetaald.
ii) Q-aandelen: zijn beschikbaar, na goedkeuring van de beheermaatschappij, als een entiteit van Nordea zich in een
specifieke situatie bevindt.
- Introductie van twee nieuwe vormen van dividenddistributie:
i) Distributie-aandelen met voorvoegsel "J": deze aandelen voor institutionele beleggers zijn alleen beschikbaar voor
inwoners van Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen, en komen in aanmerking voor een jaarlijks dividend.
ii) Distributie-aandelen met voorvoegsel "M": deze aandelen voor institutionele en particuliere beleggers zijn alleen
beschikbaar voor inwoners van Hongkong en Singapore, en komen in aanmerking voor een maandelijks dividend.


In hoofdstuk 6. "Handel in aandelen" van het prospectus staat nu vermeld dat de Vennootschap zich het recht voorbehoudt om
een inschrijving geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook te weigeren.



In hoofdstuk 8. "Beleggingsbeperkingen" van het prospectus staat nu vermeld dat deelfondsen in het kader van hun algemene
beleggingsbeleid betreffende schuldeffecten niet meer dan 10% van hun activa in voorwaardelijk converteerbare obligaties mogen
beleggen indien dit voor een bepaald deelfonds niet uitdrukkelijk wordt vermeld.



In hoofdstuk 9. "Risicowaarschuwingen" van het prospectus komen de risico's die verbonden zijn aan beleggingen in China nu
aan de orde. Gewezen wordt op de beperkende voorwaarden van Chinese A-aandelen, het risico t.a.v. Chinese Obligaties en het
valutarisico verbonden aan de Chinese Renminbi.



In hoofdstuk 19. "Belasting van de Vennootschap en van de aandeelhouders" van het prospectus staat nu vermeld dat
Luxemburg met ingang van 1 januari 2015 geen bronbelasting meer inhoudt, maar de automatische gegevensuitwisseling
toepast.



Aan hoofdstuk 21."Distributie" van het prospectus is de mogelijkheid van tussentijdse dividendbetaling opgenomen.
Aandeelhouders dienen zich te informeren over de fiscale gevolgen van dividendbetalingen.



In hoofdstuk 25. "Statutaire zetel & Raden van Bestuur" wordt gemeld dat Dhr. Allan Polack zich per 12 februari 2015 terugtrekt
uit de raad van bestuur van de Vennootschap en van Nordea Investment Funds S.A.

Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos laten inkopen, tenzij er buiten
de Vennootschap en de beheermaatschappij om door lokale tussenpersonen transactiekosten in rekening worden gebracht. Daartoe
moet een schriftelijke instructie aan Nordea Bank S.A. worden gericht en uiterlijk 20 april 2015 om 15.30 uur MET zijn ontvangen op het
onderstaande adres.
Een bijgewerkte versie van het prospectus, van april 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 Luxembourg, 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.
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.
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.
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Luxemburg, 16 maart 2015
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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