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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARE 

 

Som andelsägare i Nordea 1, SICAV, informeras du härmed om att ett nytt prospekt kommer utfärdas för 

Nordea 1, SICAV i augusti 2022 med följande viktiga förändringar som gäller från den 1 augusti 2022 

("ikraftträdandedagen"): 

1. Viktiga förändringar 

1.1 som gäller alla andelsägare 

Följande ändringar har gjorts med anledning av kraven i den slutliga rapporten med utkast till tekniska 
standarder (så kallade "nivå 2-åtgärder") för innehåll, metoder och presentation för redovisning enligt EU:s 
förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster ("SFDR") 
(2019/2088): 
 

i. Avsnittet om SFDR-relaterad information i fondbeskrivningarna har tagits bort och fondernas 
miljömässiga och sociala egenskaper, eller hållbarhetsmål, beskrivs detaljerat i mallen för 
upplysningar som lämnas innan avtal om finansiella produkter ingås ("Tilläggen") i enlighet med 
nivå 2-åtgärderna. Tilläggen inkluderas som "Bilaga 1" till prospektet. 

ii. För artikel 8- och artikel 9-fonder har inget specifikt index valts som referensvärde för att fastställa 
om fonderna är anpassade till de miljömässiga och/eller sociala egenskaper eller hållbarhetsmål 
som de främjar. I avsnittet om jämförelseindex i fondbeskrivningen förtydligas det därför att 
jämförelseindexet inte är anpassat till fondens respektive miljömässiga och sociala egenskaper eller 
hållbarhetsmål. Närmare information om hur artikel 9-fonder uppnår sina hållbarhetsmål beskrivs i 
tillägget.  

iii. Information om hållbarhetsrisker och hur sådana risker integreras i vår beslutsprocess inkluderas 
under den allmänna riskinformationen (där hållbarhetsrisker belyses specifikt för Kina och tillväxt- 
och frontiermarknader) i avsnitten om policy för ansvarsfulla investeringar i prospektet och i 
fondbeskrivningarna.  

 
Upplysningar om fondernas användning av transaktioner för värdepappersfinansiering ("SFT") enligt 
betydelsen i förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och 
om återanvändning justeras på följande sätt: 
 

i. Vilka typer av transaktioner för värdepappersfinansiering som fonderna kan använda och deras 
inneboende risker, och förvaltningsbolagets riskpolicy för att minska motpartsrisk i samband med 
användning av sådana instrument och tekniker förtydligas i avsnittet om fondernas användning av 
instrument och tekniker i prospektet.  

ii. Uppgiften om högsta tillåtna användning (0-100%) av de totala tillgångarna i återköpstransaktioner 
eller omvända återköpstransaktioner flyttas från avsnittet om fondernas användning av instrument 
och tekniker i prospektet. I de fall fonden avser använda transaktioner för värdepappersfinansiering 
anges förväntade och maximalt tillåtna nivåer i fondbeskrivningarna. 
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Uppdaterad information har lagts till i avsnitten "Placeringsinriktning" och "Riskinformation" i 
fondbeskrivningarna för fonder som kan investera i, eller vara exponerade mot, bostadsobligationer och 
tillgångssäkrade krediter (ABS/MBS). 
 
Det förtydligas att V-andelsklassen som är säkrad till brasilianska real är tillgänglig för institutionella 
investerare (inklusive företag för kollektiva investeringar) etablerade i Brasilien och att handelsorder för V-
andelsklassen måste mottas av överföringsombudet före kl. 10.30 CET en värderingsdag för att kunna 
behandlas samma dag. Eventuell handelsorder för V-andelsklasser som mottas på eller efter klockslaget 
10.30 CET hanteras nästa tillämpliga värderingsdag. 
 
Under "Säkrings- och smittorisk" i avsnittet om riskinformation i prospektet bekräftas att en uppdaterad lista 
av fonder med andelsklasser som kan påverkas av smittorisk kan erhållas på begäran och utan kostnad 
från förvaltningsbolagets säte. 
 
Information och villkor om överlåtelse av ägandeskap av andelar till en annan investerare finns i avsnittet 
"Köpa, byta, sälja eller överlåta andelar" i prospektet.  
  
Som en följd av ikraftträdandet av EU:s förordning 2019/1156 och EU:s direktiv 2019/1160 om 
gränsöverskridande distribution av fonder och införlivandet av lagstiftningen med belgisk lag har BNP 
Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch, beslutat att upphöra med sina tjänster som 
fondrepresentant och betalningsombud per den 31 mars 2022, och har därmed tagits bort från listan över 
lokala representanter och betalningsombud. 
  
Med anledning av en sammanslagning inom koncernen den 1 oktober 2022 kommer BNP Paribas Securities 

Services SCA slås samman med sitt moderbolag BNP Paribas SA. Därmed kommer namnet på den 

schweiziska representanten och betalningsombudet ändras från BNP Paribas Securities Services, Paris, 

Succursale de Zurich till BNP Paribas, Paris, Zurich branch. 

Listan över lokala representanter och betalningsombud har uppdaterats. Listan över externa förvaltare har 

uppdaterats. 

 

Vidare innehåller det uppdaterade prospektet uppdateringar, förtydliganden, mindre formateringsändringar 
och andra redigeringar. 
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1.2 som bara gäller vissa andelsägare 

 

Ändringar gällande befintliga fonder 

 

Aktiefonder 

 

 

Nordea 1 – Global Climate and 

Social Impact Fund  

 

Nordea 1 - Global Climate 

Engagement Fund  

 

Nordea 1 – Global Social 

Empowerment Fund  

 

Nordea 1 – Global Gender Diversity 

Fund  

 

Förvaltningsavgifterna höjs enligt följande från och med 
prospektets ikraftträdandedatum: 
 

Andelsklass  Från Till 
 
 
E 1,500% 1,750% 
 
P 1,500% 1,750% 
 
Q (max) 1,500% 1,750% 

 

Nordea 1 – European Small and Mid 
Cap Equity Fund  
 

Fonden byter namn till Nordea 1 - European Small and Mid 

Cap Stars Equity Fund efter ändringarna i samband med 

införandet av Nordeas Starsstrategi som innebär ett åtagande 

att använda NAM:s egen ESG-modell för att analysera och 

välja ut investeringar som speglar fondens ESG-egenskaper.  

 

Förvaltningsavgifterna ändras enligt följande från och med 
prospektets ikraftträdandedatum: 
 

Andelsklass  Från Till 
 
I 0,850% 0,750% 
 
C 0,950% 0,850% 
 
E 1,300% 1,500% 

 
F (högst) 0,950% 0,850% 
 
N 0,850% 0,750% 
 
P  1,300% 1,500% 
 
Q (max) 1,300% 1,500% 
 

 

Obligationsfonder 
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Nordea 1 – Emerging Market Bond 
Fund 
 
 

Förvaltningsavgifterna sänktes enligt följande från den 17 
december 2021:  
 

Andelsklass  Från Till 
 
C 0,750% 0,650% 
 
F 0,650% 0,500% 
 
I 0,650% 0,500% 
 

 

Nordea 1 – Emerging Market Bond 

Opportunities Fund 

Förvaltningsavgifterna sänktes enligt följande från den 17 
december 2021:  

 
Andelsklass  Från Till 
 
C 0,900% 0,800% 
 
F 0,800% 0,700% 
 
I 0,800% 0,700% 
 

  

Nordea 1 - Emerging Markets Debt 
Total Return Fund 
 

Fondens förväntade belåningsgrad sänks från 600% till 300%. 

Nordea 1 - Emerging Stars Bond 
Fund 
 

Fondens förväntade belåningsgrad sänks från 200% till 70%. 

 

Efter en årlig översyn sänks den rekommenderade 

innehavsperioden från 5 till 3 år. 

 

Nordea 1 - Emerging Stars Local 
Bond Fund  
 

Fondens förväntade belåningsgrad sänks från 200% till 100%. 

Nordea 1 – European Covered Bond 
Opportunities Fund 
 

Fondens förväntade belåningsgrad höjs från 250% till 450%. 

 

Fondens användning (i % av de totala tillgångarna) av 

återköpstransaktioner och omvända återköpstransaktioner 

ändras från 90% (förväntad) till 100% (maximalt tillåten)  

 

Nordea 1 - European Financial Debt 
Fund 
 

Fondens förväntade belåningsgrad sänks från 250% till 120%. 
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Nordea 1 - Flexible Credit Fund  
 

Fondens förväntade belåningsgrad sänks från 200% till 80%. 

 

På grund av fondens flexibla investeringsstrategi i fråga om 

kreditbetygskvalitet ändras fondens placeringsinriktning för att 

förtydliga att utöver att fonden kan investera i värdepapper 

oavsett kreditbetyg finns det "ingen gräns vad gäller kreditrisk 

och fonden kan vara helt investerad i högräntepapper". 

 

Det klargörs att fondens användning, uttryckt i % av de totala 

tillgångarna, av totalavkastningsswappar kan vara 0-20% 

(förväntad) och 40% (maximalt tillåten)  

 

Nordea 1 - European Inflation Linked 
Bond Fund  

Jämförelseindexets namn ändras från Bloomberg Barclays Euro 

Government Inflation-Linked Bond Index till Bloomberg Euro 

Government Inflation-Linked Bond Index. 

Nordea 1 – Long Duration US Bond 
Fund  
 

Efter en årlig översyn höjs den rekommenderade 

innehavsperioden från 3 till 5 år. 

 

Jämförelseindexets namn ändras från Bloomberg Barclays 

Series-E US Govt 10+ Yr Bond Index till Bloomberg Series-E US 

Govt 10+ Yr Bond Index. 

 

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund  Jämförelseindexets namn ändras från Bloomberg Barclays 
Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index till Bloomberg 
Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index. 
 

Nordea 1 - US Corporate Bond  
Fund  
 
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond 
Fund 
 

Jämförelseindexet ändras från Bloomberg Barclays US Credit 
Index till Bloomberg US Credit Index. 
 

Absolutavkastningsfonder 

 

 

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund  Det klargörs att fondens användning, uttryckt i % av de totala 

tillgångarna, av totalavkastningsswappar kan vara 0-20% 

(förväntad) och 100% (maximalt tillåten). 

 

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Det klargörs att fondens användning, uttryckt i % av de totala 

tillgångarna, av totalavkastningsswappar kan vara 50% 

(förväntad) och 250% (maximalt tillåten). 

 

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Det klargörs att fondens användning, uttryckt i % av de totala 

tillgångarna, av totalavkastningsswappar kan vara 125% 

(förväntad) och 400% (maximalt tillåten). 
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Nordea 1 - Global Equity Market 

Neutral Fund  

Fonden ändras från en artikel 6- till en artikel 8-fond enligt 
betydelsen i SFDR. Investeringsstrategin ändras inte men 
fonden kommer att följa NAM:s policy för fossila bränslen i linje 
med Parisavtalet och tobaksbaserad screening. 
 

Blandfonder 

 

 

Nordea 1 – GBP Diversified Return 

Fund 

Det klargörs att fondens användning, uttryckt i % av de totala 

tillgångarna, av totalavkastningsswappar kan vara 0-10% 

(förväntad) och 20% (maximalt tillåten). 

Nordea 1 – Stable Return Fund  Det klargörs att fondens användning, uttryckt i % av de totala 

tillgångarna, av totalavkastningsswappar kan vara 0-10% 

(förväntad) och 20% (maximalt tillåten). 

 

 

2. Rätten att sälja och kontaktinformation  

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan sälja sina andelar i enlighet med gällande 

förfarande som beskrivs i prospektet, utan avgifter med undantag för eventuella lokala transaktionsavgifter 

som lokala förmedlare debiterar för egen räkning och som är oberoende av förvaltningsbolaget. Sådana 

anvisningar måste ha inkommit skriftligen till Nordea Investment Funds S.A. (som administrationsombud) 

på nedanstående adress den 30 juli 2022 före kl. 15.30 CET. 

Den uppdaterade versionen av prospektet daterat augusti 2022 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte 

eller från Nordea Investment Funds S.A. på adressen 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, 

Storhertigdömet Luxemburg, eller via webbplatsen www.nordea.lu, så snart CSSF har utfärdat den officiella 

versionen. I vissa fall kan det även erhållas via Nordeas lokala webbplatser.  

Professionella och institutionella andelsägare som har eventuella frågor om ovanstående ändringar bör 

kontakta sina ordinarie professionella rådgivare eller förmedlare, eller den lokala kundtjänsten via nordea.lu 

eller nordeafunds@nordea.com. Privata investerare som har frågor om ovanstående ändringar bör kontakta 

sin ordinare finansiella rådgivare. 

 

Luxemburg, den 29 juni 2022  

Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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