
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa
dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Nordea 1 – Global Dividend Fund, andelsklass BP-SEK
ISIN-kod: LU0772951785
Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A., ett bolag i Nordea Bank AB (publ)-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig värdeutveckling. Delfondens
strategi för aktieval syftar till att hitta företag och aktier med starka
balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter.
Delfonden investerar globalt och minst 2/3 av dess medel placeras i aktier
över hela världen. Delfonden kan också köpa andra värdepapper som
följer kursutvecklingen för ett eller flera sådana företag. Det kan vara
derivat, aktiewarranter samt amerikanska och globala depåbevis.
Delfondens medel får även placeras i andra överlåtbara värdepapper.
Delfonden kan placera upp till 10 procent av sina medel i andra fonder,
däribland värdepappersfonder och börsnoterade fonder.
Delfonden får investera högst 10 procent av de totala tillgångarna i
kinesiska A-aktier via Stock Connect.
Delfonden får ha en viss andel likvida medel.
Delfonden kommer att exponeras för andra valutor än basvalutan genom
investeringar och/eller kontantinnehav.
Delfonden får använda derivat* för att:
- lindra effekterna av negativa valutakursförändringar**,
- skydda sig mot risken för ofördelaktiga marknadsrörelser**, eller
- istället för direkta placeringar i värdepapper.
* Ett derivat är ett värdepapper vars värde är kopplat till en
underliggande vara.
** Delfonden kan besluta att eliminera dessa risker helt eller delvis, eller
att replikera riskerna i jämförelseindexet.

Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar syftar till att skapa ”
avkastning med ansvar”. Denna policy tillämpas aktivt i förvaltningen
genom analyser av miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor, normbaserad
granskning och aktivt ägarskap.
Delfonden kan delta i värdepapperslåneprogram.
Uttag ur delfonden kan normalt ske alla vardagar. Delfonden kan vara
olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Delfonden har inget jämförelseindex. Fonden kan fritt välja de
värdepapper som den tror på.
Den här andelsklassen ger ingen kontantutdelning. Inkomster från
fondens investeringar återinvesteras.
Delfonden är noterad i USD. Investeringar i andelsklassen regleras i SEK.
Fluktuationer mellan USD/SEK kan leda till att andelsklassens
avkastning i SEK avviker väsentligt från delfondens avkastning i USD.

Risk/avkastningsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Lägre risker Högre risker

Lägre avkastning Högre avkastning

Indikatorn visar hur stora svängningarna i delfondens andelsvärde har
varit under de senaste fem åren. Delfonden tillhör kategori 5. Det innebär
att köp av andelar i delfonden är förenat med medelrisk för sådana
svängningar.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av
samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på fondföretagets
framtida riskprofil. Kategorin kan ändras i framtiden.

Följande risker bedöms också som viktiga, men speglas inte i
riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:
2 Motpartsrisk: En motpart kanske inte betalar likviden från delfondens

försäljning av värdepapper eller inte levererar de värdepapper som
delfonden köpt.

2 Händelserisk: Oförutsägbara händelser, t.ex. devalveringar, politiska
händelser etc.

2 Likviditetsrisk: Värdepapper i delfonden kan säljas till ett lägre pris
än vad de är värderade till på grund av otillräcklig likviditet i
marknaden.

2 Operativa risker: Fel eller förseningar i affärsprocesser kan påverka
delfonden negativt.

2 Risk med Kina: Investeringar i Fastlandskina kan innebära en högre
risk för ekonomisk förlust, inte minst på grund av medföljande
driftsmässiga och myndighetsrelaterade risker, jämfört med länder
som vanligen bedöms vara mer utvecklade.
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Avgifter

Avgifterna används för att täcka fondens kostnader för förvaltning, marknadsföring och försäljning. Avgifterna dras från ditt innehav och minskar
värdet på ditt sparande.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift högst 5.00%

Inlösenavgift högst 1.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/
innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter 1.83%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Delfonden har ingen prestationsbaserad
avgift.

Insättnings- och uttagsavgifterna i tabellen är maximiavgifter. Du kan i
vissa fall betala mindre – kontakta din finansiella rådgivare eller
distributör.
Den årliga avgift som anges här är en uppskattning. En uppskattning
används eftersom andelsklassen har funnits i mindre än ett helt
kalenderår. Fondföretagets årsrapport för varje räkenskapsår innehåller
närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Den årliga avgiften kan
variera från ett år till ett annat. Den täcker inte prestationsrelaterade
avgifter och transaktionskostnader, såsom mäklararvode till tredje part
och bankavgifter för värdepapperstransaktioner.
För mer information om avgifter, vänligen se kapitel 17 i fondens
prospekt, vilket finns tillgängligt på www.nordea.lu.

Tidigare resultat

Historik saknas eftersom andelsklassen har sålts under en alltför kort tid.

%

2 Delfonden lanserades 2015 och andelsklassen 2016.

Praktisk information

2 Nordea 1, SICAV är ett fondbolag med paraplystruktur vars fonder
ger ut en eller flera andelsklasser. Detta faktablad har tagits fram för
en andelsklass. Varje fond i Nordea 1, SICAV svarar ensamt för sina
tillgångar och skulder, vilket innebär att fonderna inte påverkar
varandra.

2 Ytterligare information om Nordea 1, SICAV framgår av fondbolagets
prospekt, och hel- och halvårsrapporter. Dessa finns kostnadsfritt på
vår hemsida:

Hemsida: www.nordea.lu 
Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Andra andelsklasser finns tillgängliga för denna fond. Mer
information finns på www.nordea.lu. Du kan byta dina andelar i den
här fonden mot andelar i andra Nordea 1-fonder. Mer information
finns i prospektet för Nordea 1, SICAV.

2 Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.nordea.lu. 
Gå till [Nordea Investment Funds S.A./Funds/Fund codes & share
classes], klicka på [Fund codes & share classes table] och välj fond och
andelsklass.

2 Nordea Investment Funds S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondens prospekt.

2 Skatter: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland
kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

2 En sammanfattning av den senaste versionen av ersättningspolicyn
finns tillgänglig på www.nordea.lu. Policyn inkluderar en beskrivning
av hur ersättningar och förmåner beräknas och information om de
personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner,
däribland medlemmarna i ersättningskommittén, om det finns en
sådan. Investerarna kan kostnadsfritt erhålla ett exemplar av gällande
ersättningspolicy från förvaltningsbolagets säte.

Nordea 1, SICAV är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs finansinspektion, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Nordea Investment Funds S.A. är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2016-04-05.
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