Nordea 1, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht
R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders (de "aandeelhouders") van Nordea 1, SICAV (de "vennootschap")
meegedeeld dat op 23 oktober 2017 een nieuw prospectus van de vennootschap (het "prospectus") van
kracht wordt, tenzij hierna voor afzonderlijke wijzigingen een andere datum wordt gespecificeerd, om in het
prospectus onder meer de hieronder samengevatte wijzigingen op te nemen.
Wijzigingen in het prospectus die relevant zijn voor aandeelhouders van:
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund,
Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
De volgende alinea is toegevoegd aan de sectie "In aanmerking komende activa" om aan te geven dat de
deelfondsen rechtstreeks kunnen beleggen in Chinese schuldbewijzen via de China Interbank Bond Market
(CIBM).
Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – Flexible Fixed Income
Plus Fund
De naam van het deelfonds Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund wordt gewijzigd in
Nordea 1 – Balanced Income Fund;
Er staat nu duidelijk vermeld dat het beleggingsbeleid van het deelfonds niet voorziet in een negatieve
duration.
Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – Multi-Asset Fund



De naam van het deelfonds Nordea 1 – Multi-Asset Fund wordt gewijzigd in Nordea 1 – Alpha 10 MA
Fund.
De doelstelling van het deelfonds is verduidelijkt. Het beleggingsbeleid is aangepast om de binnen het
deelfonds gehanteerde beleggingsstrategieën beter weer te geven.

Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – Stable Emerging
Markets Equity Fund
De beleggingslimiet voor Chinese A-aandelen via Stock Connect is verhoogd van 10% naar 25% van de
totale activa van het deelfonds.
Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – European Value Fund
De naam van de sub-beleggingsbeheerder van het deelfonds in Zwitserland is veranderd van European
Value Partners AG in Mensarius AG.
Voor aandeelhouders van alle deelfondsen relevante wijzigingen in het prospectus


In hoofdstuk 2. "Termen en definities in dit prospectus"
o De definitie van de term "Azië" omvat nu ook "Bangladesh" en "Pakistan".
o De definities van de termen "ChiNext","CIBM" en "small- en midcaps" zijn toegevoegd.
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Hoofdstuk 6. "Handel in aandelen" is gewijzigd om weer te geven dat alle orders voortaan moeten
worden uitgevoerd in de referentievaluta van de aandelenklasse waarin de aandeelhouders beleggen,
en alle betalingen (voor inschrijvingen, terugkopen) moeten worden verricht in de referentievaluta van
de betreffende aandelenklasse. Omwisselingen zijn alleen toegestaan tussen aandelenklassen met
dezelfde referentievaluta.



In hoofdstuk 8. "Beleggingsbeperkingen"
o is de subsectie "Deelnemingsrechten van vennootschappen met veranderlijk kapitaal" gewijzigd om
aan te geven dat een beheervergoeding in rekening kan worden gebracht voor beleggingen in
deelnemingsrechten van andere ICBE's of ICB's die worden beheerd door de beheermaatschappij.
o De beschrijvingen van de hefboomwerking voor deelfondsen die de Valuta at Risk-methode
hanteren om hun totale blootstelling te berekenen, zijn gewijzigd om de in het prospectus vermelde
cijfers beter te beschrijven.
o De naam van sectie VI is veranderd in "Maatschappelijk verantwoord beleggen" en de sectie is
gewijzigd om de milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten van de aandelenselectie voor
alle deelfondsen beter weer te geven.

Aan hoofdstuk 9. "Bijzondere risicowaarschuwingen" is een nieuwe sectie toegevoegd: "Risico verbonden
aan beleggingen via CIBM".


In Hoofdstuk 25. "Vertegenwoordigers & betalingsgemachtigden buiten Luxemburg":
o het adres van de betalingsgemachtigde voor Italië BNP Paribas Securities Services is bijgewerkt.
o de vertegenwoordiger en betalingsgemachtigde voor Zwitserland is gewijzigd van Nordea Bank S.A.
Swiss subsidiary in BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich.
o de naam van de vertegenwoordiger in Polen is bijgewerkt.

Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos
(behalve eventuele belastingen) 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 Investment Funds S.A. (als administratiekantoor) of aan de financiële dienst in België
worden gericht en uiterlijk 20 oktober 2017 om
15.30 uur (MET) zijn ontvangen op het onderstaande adres.
Een bijgewerkte versie van het prospectus, van oktober 2017, kunt u kosteloos verkrijgen op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij Nordea Investment Funds 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, en vindt u, indien beschikbaar, op de lokale websites
van Nordea.
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.

Pagina 2 van 3
Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg

Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220-Luxembourg

De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.
De essentiële beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.
Luxemburg, 15 september 2017
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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