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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders (de "aandeelhouders") van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap")
meegedeeld dat een nieuw prospectus van de vennootschap (het "prospectus") zal worden gepubliceerd
om met ingang van 1 januari 2018 onder meer de hieronder weergegeven wijzigingen op te nemen.
Voor aandeelhouders van Nordea 1 – Stable Return Fund relevante wijzigingen in het prospectus
Om Duitse belastingplichtige aandeelhouders vanaf 1 januari 2018 te laten profiteren van de nieuwe
bepalingen van de Duitse belastingwet inzake beleggingen (Investmentsteuergesetz), wordt
verduidelijkt dat ten minste een vierde van het totale vermogen van het deelfonds wordt belegd in
aandelen die genoteerd staan op een effectenbeurs of worden verhandeld op een
gereglementeerde markt.

Voor aandeelhouders van alle deelfondsen relevante wijzigingen in het prospectus
Hoofdstuk 5. "Aandelenkapitaal" is gewijzigd om weer te geven dat Klasse C-aandelen beschikbaar
zijn voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Alleen distributiepartners die op
onafhankelijke basis portefeuillebeheer- en/of beleggingsadviesdiensten verlenen, kunnen deze
aandelen aan particuliere beleggers aanbieden. Ze komen ook in aanmerking voor en zijn
toegankelijk via distributiepartners in landen waar de regelgeving het ontvangen en inhouden van
vergoedingen verbiedt, en voor distributiepartners die niet-onafhankelijk beleggingsadvies geven en
die op grond van individuele vergoedingsregelingen met hun klanten geen commissies mogen
ontvangen en inhouden (voor distributiepartners in de Europese Unie worden deze diensten
vastgesteld door MiFID II). Bovendien keert de beheermaatschappij geen commissie voor deze
aandelen uit, ook niet als het een financieel tussenpersoon of een distributiepartner niet wettelijk
verboden is om dergelijke betalingen te ontvangen.
De beheermaatschappij kan te allen tijde besluiten om inschrijvingen, omwisselingen en terugkopen
te aanvaarden van financiële tussenpersonen, distributiepartners e.d. die om wettelijke of
regelgevende redenen niet in aanmerking komen voor het uitbetalen van een commissie of deze niet
wensen te ontvangen.
De minimale eerste inleg is geschrapt.
Ook de beschrijving van Klasse D-aandelen is gewijzigd om te verduidelijken dat deze
aandelenklassen beschikbaar zijn voor institutionele beleggers na goedkeuring door de
beheermaatschappij en nadat een schriftelijke overeenkomst is gesloten met de
beheermaatschappij, voorafgaand aan de eerste inschrijving van de aandeelhouder op een
dergelijke aandelenklasse. Bovendien keert de beheermaatschappij geen commissie voor deze
aandelen uit, ook niet als het een financieel tussenpersoon of een distributiepartner niet wettelijk
verboden is om dergelijke betalingen te ontvangen.
De bijgewerkte versie van het prospectus, van januari 2018, kunt u kosteloos verkrijgen op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L2220 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, en vindt u, indien beschikbaar, op de lokale websites van
Nordea.
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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.
De 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, BE-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 30%.
De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.
Luxemburg, 15 december 2017
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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