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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
NORDEA 1 – STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht NORDEA 1

Luxemburg, 10 januari 2017

Geachte Aandeelhouder,
Sinds de oprichting van Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund ("SEMEF") op 3 oktober 2011
heeft dit deelfonds in de loop der jaren aanzienlijke kapitaalstromen aangetrokken en het heeft intussen zijn
maximumniveau bereikt.
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap") heeft besloten tot een soft closure voor
onbepaalde tijd van SEMEF (de "soft closure") met ingang van 1 februari 2017, zodat de
beleggingsbeheerder SEMEF efficiënt kan blijven beheren en bestaande SEMEF-aandeelhouders voordeel
kunnen blijven halen uit de prestaties van SEMEF. Dit betekent dat inschrijvingen op en omwisselingen van
SEMEF-aandelen door beleggers die nog geen aandeelhouder zijn van SEMEF met ingang van 1 februari
2017 niet meer in behandeling worden genomen. Als bestaande SEMEF-aandeelhouder kunt u echter nog
steeds inschrijven op SEMEF-aandelen en uw aandelen in SEMEF omwisselen.
De soft closure wordt heroverwogen zodra blijkt dat inschrijvingen door nieuwe beleggers in SEMEF op
zodanige wijze beheerd kunnen worden dat dit niet ten koste gaat van de belangen van bestaande SEMEFaandeelhouders.
Als u vragen hebt of aanvullende inlichtingen wilt in verband met bovenstaande informatie, verwijzen wij u
naar hoofdstuk 6 "Handel in aandelen", sectie "Beperkingen op inschrijvingen en omwisselingen" van het
prospectus van de vennootschap en naar de "Press Releases"-pagina op www.nordea.lu of, indien van
toepassing, op de lokale websites van Nordea. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw financieel
adviseur of met Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Service op het nummer +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: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch
(Rue de Loxum, 25, B-1000 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.
Hoogachtend,
De raad van bestuur
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