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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Geachte Aandeelhouder,
Wij richten ons tot u in uw hoedanigheid van Aandeelhouder van Nordea 1, SICAV (het Fonds).
1. Verandering van administratiekantoor
Er is besloten om de centrale administratieactiviteiten, die momenteel door Nordea Bank S.A. worden
uitgevoerd, met ingang van 1 mei 2017 door de beheermaatschappij van het Fonds, Nordea Investment
Funds S.A. (de "Beheermaatschappij") te laten verrichten.
Ten gevolge van deze overdracht zal de Beheermaatschappij deze taak niet langer laten uitvoeren door
Nordea Bank S.A., maar zal zij deze centrale administratietaken rechtstreeks uitoefenen, zoals in detail
beschreven in het prospectus van het fonds (het "Prospectus").
2. Gevolgen voor de aandeelhouders
Wij delen de aandeelhouders mee dat vanuit operationeel oogpunt er geen wijzigingen zullen zijn van de
centrale administratieactiviteiten, omdat de betrokken mensen, de afdelingen en systemen ongewijzigd
zullen blijven.
Deze wijziging is kostenneutraal voor de beleggers.
3. Verdere informatie
De wijziging van administratiekantoor wordt opgenomen in de volgende versie van het Prospectus, dat u
kosteloos kunt verkrijgen op de statutaire zetel, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Groothertogdom
Luxemburg, zodra de Luxemburgse toezichthouder (CSSF) het Prospectus officieel heeft goedgekeurd.
Aandeelhouders die vragen hebben over het bovenstaande, kunnen contact opnemen met hun financieel
adviseur of met Nordea Investment Funds S.A., Client Service, tel. [+352 43 39 50 - 1] evenals op de de
financiële dienst in België.
De termen die in dit bericht met een hoofdletter geschreven worden, hebben de betekenis zoals beschreven
in het prospectus, tenzij de context anders vereist.
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: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch
(Rue de Loxum, 25, B-1000 Brussels) of op de website www.nordea.lu.
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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 30%.
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.
Luxemburg, mei 2017
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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