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Nordea 1, SICAV 
Société d’Investissement à Capital Variable 

R.C.S. Luxembourg B 31442 
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg 

(bolaget) 

 
MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 

 
Andelsägarna i Nordea 1, SICAV (andelsägarna) informeras härmed om att ett nytt prospekt för bolaget 
(prospektet) träder i kraft den 16 december 2016 (såvida inte annat datum fastställs för enskilda senare 
ändringar) i syfte att bland annat införa de ändringar som sammanfattas nedan. 
 

Prospektändringar som gäller för andelsägarna i Nordea 1 - Alpha 15 

 

 Hänvisningen till "mycket likvida derivat" i avsnittet om godkända tillgångsslag och placeringsinriktning 
har ersatts med "Derivat" och ändras från: 

 

“Delfonden kan både köpa och samtidigt blanka värdepapper. Delfonden lånar varken värdepapper eller 
kontanter för att skapa hävstång. All blankning görs genom mycket likvida derivat.” 
 
Till: 
 
“Delfonden kan både köpa och samtidigt blanka värdepapper. Delfonden lånar varken värdepapper eller 
kontanter för att skapa hävstång. All blankning sker uteslutande genom derivat.” 
 
Prospektändringar som gäller för andelsägarna i Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund 

 

 Delfonden Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund byter namn till Nordea 1 – Flexible Fixed 
Income Plus Fund. 

 

 Förvaltningsavgiften för följande andelsklasser i Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund ökar på 
följande sätt: 

o P-andelar och E-andelar: från 0,6000 % till 1,2000 % av andelsvärdet 
o C-andelar: från 0,4000 % till 0,7500 % av andelsvärdet 
o I-andelar: från 0,30000 % till 0,6500 % av andelsvärdet 

 

 Delfondens investeringsmål har ändrats från: 
 
“Målet med förvaltningen av delfonden är att bevara andelsägarnas kapital och samtidigt uppnå en 
avkastning som är högre än de globala kortfristiga obligationsmarknaderna”. 
 
Till: 
 
“Förvaltningen är inriktad på aktiv tillgångsfördelning, både taktisk och strategisk, en god riskspridning främst 
mellan olika räntepapper genom hävstångsexponering samt aktiv valutahantering. Fondförvaltaren ska 
sträva efter att uppnå hög avkastning genom att både köpa och blanka värdepapper, inklusive negativ 
duration, inom ett brett spektrum av räntepapper. Dessutom ska fondförvaltaren se till att en mindre del av 
delfonden placeras i aktier”. 
 

 Delfondens godkända tillgångsslag och placeringsinriktning har ändrats från: 
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”Minst två tredjedelar av delfondens totala tillgångar skall placeras globalt i räntepapper, direkt eller indirekt 
genom derivat. Emittenter av sådana räntepapper kan vara belägna i vilket land som helst, däribland 
tillväxtmarknader.” 
 

Till: 
 
”Delfonden innehåller räntepapper och aktier av många olika slag som emitterats världen över samt 
internationella valutor och underliggande tillgångsslag. Delfonden har såväl direkta innehav som indirekta 
innehav genom derivat eller, i begränsad utsträckning, andelar i andra fonder. Urvalen sker utifrån sektorer, 
geografiska områden, kreditbetyg, typ av värdepapper eller andra relevanta kriterier. 
 
Delfonden placerar främst i: 
 
• statsobligationer, 
• realränteobligationer, 
• företagsobligationer (både med hög och låg kreditvärdighet, där högst 5 procent av obligationerna kan ha 
utgivits av emittenter som ställt in sina betalningar), 
• obligationer från tillväxtländer i hårda och/eller nationella valutor, 
• högst 20 procent av delfondens nettomedel kan placeras i en total kombination av bostadsobligationer och 
värdepapperiserade krediter”, 
• säkerställda obligationer, 
• konvertibler (som i begränsad utsträckning kan omfatta obligationer som konverterats till aktier), 
• terminer, 
• kreditderivat, 
• aktier 
• penningmarknadsinstrument, bland annat företagscertifikat och bankcertifikat, 
• fondföretag och/eller värdepappersfonder (UCI) och börsnoterade fonder (högst 10 %).” 
 

 Följande stycke har lagts till i avsnittet “Derivat” för denna delfond: 
 
”För att uppnå placeringsmålet och få rätt balans mellan risk och avkastning kan värdet på delfondens 
sammantagna innehav och derivat överstiga delfondens andelsvärde.” 
 
Prospektändringar som gäller för andelsägarna i Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund 

 
Delfonden Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund byter namn till Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Opportunities Fund. 

 
Prospektändringar som gäller för andelsägarna i Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund 

 
Delfonden Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund byter namn till Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund. 

 
Prospektändringar som gäller för andelsägarna i alla delfonder 

 

 Rubriken i avsnittet om risk har ändrats för alla delfonder från "Risk" till "Riskprofil". 
 

 Termen "Basvaluta" som definieras i kapitlet "Ordlista" används nu konsekvent för samtliga delfonder. 
 

 Kapitel 2. Ordlista 

I kapitel 2 ”Ordlista” har definitionen av termen ”Stock Connect" omarbetats. 

 

 Kapitel 9. “Riskinformation” 

I kapitel 9 "Riskinformation" i prospektet har styckena om risker avseende handel med kinesiska A-
aktier via Stock Connect omarbetats. 
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 Kapitel 12. Externa förvaltare 

Sätet för Capital Four Management, MacKay Shields LLC och Cohen & Steers Capital Management, Inc. 

har ändrats. 

 

 Kapitel 24. Säte och styrelser 

Thorben Sander har bytt tjänst och bosättningsland, Christophe Girondel har utsetts till ny 

styrelseledamot i bolaget. 

 

 Kapitel 26. Representanter och betalningsombud utanför Luxemburg 
Namn och adress för informationsombudet i Tyskland, Société Générale S.A. Frankfurt Branch har 
uppdaterats. 
 

Andelsägare som inte godkänner ändringarna enligt ovan kan kostnadsfritt lösa in sina andelar, med 
undantag för lokala transaktionsavgifter som lokala förmedlare eventuellt debiterar för egen räkning och som 
är oberoende av bolaget och förvaltningsbolaget. Sådana anvisningar måste ha inkommit skriftligen till 
Nordea Bank S.A. på nedanstående adress senast den 15 december 2016 kl. 15:30 CET. 
 
En uppdaterad version av prospektet daterat december 2016 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte 

eller Nordea Bank S.A. på 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg, och på webbplatsen 

www.nordea.lu, i Download Centre under ”KIID/prospekt”, så snart tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) 

har utfärdat den officiella versionen, eller, om den är tillgänglig, på Nordeas lokala webbplats. 

Andelsägare som har frågor om ovanstående ändringar rekommenderas att kontakta sin finansiella 
rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburg, november 2016 
Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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