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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 
 

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

 

 Alla delfonder 
o Avsnitten "Avgifter som betalas direkt av investeraren", "Avgifter som tas ut av lokala förmedlare", "Avgifter som tas ur 

delfonden" och "Totalkostnad (TER)" flyttas från varje delfond till kapitel 17 "Avgifter och kostnader". 
o Avsnittet "Osäkerhetsfaktorer" tas bort från varje delfond och ersätts med en allmän lista med osäkerhetsfaktorer i 

början av kapitel 4 "Bolagets delfonder", som gäller för alla delfonder. 
o Den rekommenderade placeringshorisonten i avsnittet "Fondspararprofil" som finns under varje delfond tas bort. 

Faktabladet med basfakta för investerare innehåller mer information. 
 

 African Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (tidigare Climate and Environment Equity Fund), Emerging 
Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Stars Equity Fund, Global Portfolio Fund, Global Real 
Estate Fund, Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Latin American Equity Fund, North 
American All Cap Fund, Norwegian Equity Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund 
För dessa delfonder införs möjligheten att använda derivat i syfte att uppnå en effektiv fondförvaltning. 

 

 African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (tidigare 
Climate and Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging 
Markets Small Cap Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Value Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend 
Fund, Global Opportunity Fund, Global Small Cap Fund, Global Stable Equity – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, 
Indian Equity Fund, Latin American Equity Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Stable 
Emerging Markets Equity Fund 
Gränsen för lägsta insättning för dessa delfonder höjs från två-tredjedelar i aktier till tre-fjärdedelar. 
 

 African Equity Fund, Asian Focus Equity Fund, Chinese Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (tidigare 
Climate and Environment Equity Fund), Danish Bond Fund, Emerging Consumer Fund, Emerging Market Blend Bond Fund, 
Emerging Market Bond Fund, Emerging Market Corporate Bond Fund, Emerging Market Hard Currency Bond Fund, 
Emerging Market Local Debt Fund, Emerging Market Local Debt Fund Plus, Emerging Markets Focus Equity Fund, 
Emerging Stars Equity Fund, European Corporate Bond Fund, European Corporate Bond Fund Plus, European Cross 
Credit Fund, European Diversified Corporate Bond Fund, European Financial Debt Fund, European Focus Equity Fund, 
European High Yield Bond Fund, European High Yield Bond Fund II, European Small and Mid Cap Equity Fund, 
European Value Fund, Global Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Ideas Equity Fund, Global Dividend 
Fund, Global Opportunity Fund, Global Real Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, Global Stable Equity Fund – 
Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, Indian Equity Fund, International High Yield Bond 
Fund - USD Hedged, Latin American Equity Fund, Low Duration US High Yield Bond Fund, Nordic Corporate Bond Fund 
– Euro Hedged, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, North American All Cap 
Fund, North American High Yield Bond Fund, North American Value Fund, Norwegian Bond Fund, Norwegian Equity 
Fund, Renminbi High Yield Bond Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro 
Hedged, Swedish Bond Fund, Unconstrained Bond Fund – USD Hedged, US Core Plus Bond Fund, US Corporate Bond 
Fund, US High Yield Bond Fund 
Uppgiften om att dessa delfonder kan investera i "andra överlåtbara värdepapper" tas bort från avsnittet "Tillgångsslag och 
placeringsinriktning" för varje delfond och ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i prospektet (gäller för alla 
delfonder). Där står det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i prospektet (däribland 
andra överlåtbara värdepapper). Denna justering avser således inte att förändra delfondernas möjligheter att investera i "andra 
överlåtbara värdepapper". 
 

 African Equity Fund, Alpha 15, Asian Focus Equity Fund, Global Climate and Environment Fund (tidigare Climate and 
Environment Equity Fund), Emerging Consumer Fund, Emerging Stars Equity Fund, European Focus Equity Fund, 
European Small and Mid Cap Equity Fund, European Value Fund, GBP Diversified Return Fund, Global Ideas Equity 
Fund, Global Dividend Fund, Global Opportunity Fund, Global Real Estate Fund, Global Short Duration Bond Fund, 
Global Small Cap Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund, Global Stars Equity Fund, 
Indian Equity Fund, Nordic Equity Fund, Nordic Equity Small Cap Fund, Nordic Ideas Equity Fund, Nordic Stars Equity 
Fund, North American All Cap Fund, North American Small Cap Fund, North American Value Fund, Norwegian Equity 
Fund, Stable Emerging Markets Equity Fund, Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged, Stable Return Fund 
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Enligt kapitel 8.I.C "Andelar i öppna fondföretag" i prospektet får ingen av bolagets delfonder placera mer än 10 procent av sina 
totala tillgångar i UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, däribland börsnoterade fonder (ETF). Denna gräns finns även i 
"Tillgångsslag och placeringsinriktning" för de ovanstående delfonderna. För att undvika att information upprepas tas 
beskrivningen av denna gräns bort från varje delfond, men behålls i kapitel 8.I.C. Denna justering avser således inte att förändra 
delfondernas tillgångsslag och placeringsinriktning. 
 

 Alpha 15 
Listan med de vanligaste finansiella instrument som delfonderna använder när de placerar uppdateras och innefattar nu även 
räntepapper samt penningmarknadsinstrument, däribland företagscertifikat och bankcertifikat. När det gäller räntepapper klargörs 
det också att högst 20 procent av delfondens nettotillgångar får placeras i en kombination av värdepapperiserade krediter och 
bostadsobligationer. 
 

 Asian Focus Equity Fund, Global Dividend Fund, Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Global Stable Equity Fund 
Informationen om att investerare ska vara medvetna om att delfondernas utveckling på grund av sin placeringsstrategi kan skilja 
sig markant från den allmänna marknadsutvecklingen (enligt jämförelseindexet) och att sådana avvikelser kan bestå under långa 
perioder har tagits bort från avsnittet “Fondspararprofil” för dessa delfonder. 
 

 Chinese Equity Fund 
Uppgiften om att delfonden kan placera "högst 10 procent av de totala tillgångarna i UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, 
bland annat börsnoterade fonder (ETF), investeringar i Storkina och, bland annat, i kinesiska A-aktier" tas bort från avsnittet 
"Tillgångsslag och placeringsinriktning" i denna delfond och ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i 
prospektet (gäller för alla delfonder). Där står det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i 
prospektet (bland annat UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, däribland börsnoterade fonder (ETF)). Dessutom framgår 
gränsen på 10 procent i kapitel 8.I.C i prospektet. Denna justering avser således inte att förändra delfondernas 
placeringsinriktning. 
 

 Climate and Environment Equity Fund 
Delfondens namn ändras till "Global Climate and Environment Fund". 

 

 Danish Mortgage Bond Fund 
Följande information tas bort från avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning" i denna delfond: "25 procent av delfondens 
totala tillgångar kan placeras i konvertibler och andra aktierelaterade räntepapper." 

 

 Emerging Market Local Debt Fund 
Följande ordalydelse tas bort från avsnittet "Förvaltningsmål" i denna delfond: "Delfonden använder jämförelseindexet som 
jämförelsenorm i investeringssyfte." Vidare läggs följande information till i avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning": 
"Delfonden kan placera högst 10 procent av sina totala tillgångar i värdepapperiserade krediter." 

 

 Emerging Markets Focus Equity Fund, Emerging Markets Small Cap Fund 
Uppgiften om att delfonderna kan placera "högst 10 procent av de totala tillgångarna i UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, 
bland annat börsnoterade fonder (ETF), investeringar i företag som är verksamma på tillväxtmarknader" tas bort från avsnittet 
"Tillgångsslag och placeringsinriktning" i dessa delfonder och ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i 
prospektet (gäller för alla delfonder). Där står det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i 
prospektet (bland annat UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, däribland börsnoterade fonder (ETF)). Dessutom framgår 
gränsen på 10 procent i kapitel 8.I.C i prospektet. Denna justering avser således inte att förändra delfondernas 
placeringsinriktning. 

 

 Emerging Markets Small Cap Fund 
Följande information tas bort från avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning" i denna delfond: "Delfondens medel kan också 
placeras i andra överlåtbara värdepapper utgivna i olika valutor av inhemska och utländska låntagare som inte uppfyller 
ovannämnda villkor. I den sistnämnda kategorin ingår företag med ett börsvärde på över 5 miljarder US-dollar." Informationen 
ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i prospektet som gäller för alla delfonder. Där står det att varje 
delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i prospektet (vilket omfattar de ovan nämnda värdepappren). 
Denna justering avser således inte att förändra delfondernas möjligheter att investera i de ovan nämnda värdepappren. 
 

 Emerging Stars Equity Fund 
Följande jämförelseindex läggs till för att mäta delfondens utveckling: "MSCI Emerging Markets Net Return Index." 
 

 European Covered Bond Fund 
Uppgiften om att denna delfond kan investera i "säkerställda obligationer från hela världen" och "obligationer utgivna av stater, 
statliga myndigheter, kommuner och överstatliga organ" tas bort från avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning" i denna 
delfond och ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i prospektet som gäller för alla delfonder. Där står det 
att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i prospektet (vilket omfattar de ovan nämnda 
värdepappren). Denna justering avser således inte att förändra delfondernas möjligheter att investera i de ovan nämnda 
värdepappren. 
 

 European High Yield Bond Fund II 
I avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning" för denna delfond klargörs det att minst två-tredjedelar av de totala tillgångarna 
ska investeras i högränteobligationer, villkorade konvertibla obligationer och kreditderivat, utgivna i euro eller GBP (tillägget är 
understruket). 
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 Flexible Fixed Income Fund 
Delfondens investeringsmål har ändrats från: 
"Målet med förvaltningen av delfonden är att ge kunderna en diversifierad exponering mot obligationsmarknader världen över och 
samtidigt ge högre avkastning än den korta bankräntan. Förvaltaren strävar efter att hålla delfonden marknadsneutral under en 
börscykel. Förvaltningen är inriktad på aktiv tillgångsfördelning, både taktisk och strategisk, en god riskspridning mellan olika 
räntepapper och aktiv valutahantering." 
Till 
"Denna delfond avser att erbjuda en god riskspridning mellan olika räntepapper och regioner. Med hjälp av aktiv förvaltning avser 
delfonden att bevara kapital och ge högre avkastning än den korta bankräntan under en börscykel. Målet är att bygga en relativt 
fri obligationsprodukt som är utformad för de konstanta förändringarna inom räntepappersområdet såsom sjunkande och stigande 
räntor eller förändrade ränteskillnader. Delfonden kommer att använda en aktiv valutahantering för att begränsa risken utan att 
sänka den förväntade avkastningen." 
 

 Global High Yield Bond Fund 
Delfondens jämförelseindex ändras från "Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index" till "BofA Merrill Lynch Developed 
Markets High Yield Constrained Index". 
 

 Global Portfolio Fund 
Uppgiften om att delfonden kan placera "högst 10 procent av de totala tillgångarna i UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, 
bland annat börsnoterade fonder (ETF), som direkt eller indirekt placerar i aktier" tas bort från avsnittet "Tillgångsslag och 
placeringsinriktning" i denna delfond och ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i prospektet (gäller för alla 
delfonder). Där står det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i prospektet (bland annat 
UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, däribland börsnoterade fonder (ETF)). Dessutom framgår gränsen på 10 procent i 
kapitel 8.I.C i prospektet. Denna justering avser således inte att förändra delfondernas placeringsinriktning. 
 

 Global Short Duration Bond Fund 
- Förvaltningsavgiften för följande andelsklasser höjs: 

 P-andelar och E-andelar: från 0,50 % till 0,60 % av andelsvärdet 

 C-andelar: från 0,35 % till 0,40 % av andelsvärdet 

 I-andelar: från 0,25 % till 0,30 % av andelsvärdet 
- Vidare ändras mätmetoden för marknadsrisk från åtagandebaserad metod till absolut VaR-metod med följande förväntade 
belåningsgrad: 

 

Delfond Mätmetod för 
marknadsrisk 

Förväntad belåningsgrad 
(i % av 
fondförmögenheten) i 
nominella tal (*) 

Förväntad belåningsgrad (i 
% av fondförmögenheten) 
enligt åtagandebaserad 
metod (*) 

Global Short Duration 
Bond Fund 

Absolut VaR 300 % 200 % 

 
 

 International High Yield Bond Fund - USD Hedged, North American High Yield Bond Fund, US Total Return Bond Fund 
Uppgiften om att delfonderna kan placera "högst 10 procent av de totala tillgångarna i börsnoterade fonder (ETF)" tas bort från 
avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning" i dessa delfonder och ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i 
kapitel 4 i prospektet (gäller för alla delfonder). Där står det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i 
kapitel 8.I.A i prospektet (bland annat UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, däribland börsnoterade fonder (ETF)). Dessutom 
framgår gränsen på 10 procent i kapitel 8.I.C i prospektet. Denna justering avser således inte att förändra delfondernas 
placeringsinriktning. 
 

 Latin American Equity Fund 
- Uppgiften om att delfonden kan placera "högst 10 procent av de totala tillgångarna i börsnoterade-fonder (ETF) som 
huvudsakligen investerar i företag som är verksamma i Latinamerika" tas bort från avsnittet "Tillgångsslag och 
placeringsinriktning" i denna delfond och ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i prospektet (gäller för alla 
delfonder). Där står det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i prospektet (bland annat 
UCITS-fonder och/eller andra UCI-fonder, däribland börsnoterade-fonder (ETF). Dessutom framgår gränsen på 10 procent i 
kapitel 8.I.C i prospektet. Denna justering avser således inte att förändra delfondernas placeringsinriktning. 
- Vidare sänks förvaltningsavgiften för denna delfond enligt följande: 

 P-andelar och E-andelar: från 1,85 % till 1,60 % av andelsvärdet 
 

 North American Small Cap Fund 
Följande information tas bort från avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning" i denna delfond: "Delfondens medel kan också 
placeras i andra överlåtbara värdepapper som inte uppfyller ovannämnda villkor. I den sistnämnda kategorin ingår företag med ett 
börsvärde på över 5 miljarder US-dollar." Informationen ersätts med en beskrivning i de inledande styckena i kapitel 4 i prospektet 
som gäller för alla delfonder. Där står det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i 
prospektet (vilket omfattar de ovan nämnda värdepappren). Denna justering avser således inte att förändra delfondernas 
möjligheter att investera i de ovan nämnda värdepappren. 
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 Norwegian Equity Fund 
Avsnittet "Tillgångsslag och placeringsinriktning" i denna delfond justeras för att klargöra att delfonden ska investera minste tre-
fjärdedelar av de totala tillgångarna i aktier och aktierelaterade värdepapper som emitteras av företag med säte eller som är 
börsnoterade eller med huvuddelen av sin verksamhet i Norge (tillägget är understruket). 

 

 Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged 
Delfondens placeringsinriktning har ändrats från: 
"Delfonden strävar efter att ha en lång exponering mot företag med stabila avkastningsmönster och stabila fundamenta i form av 
en stabil resultatutveckling, utdelning och kassaflöde) samt en attraktiv värdering. Delfonden kan antingen göra en direktplacering 
i aktierna, använda derivat eller, i begränsad utsträckning, köpa andelar i börsnoterade fonder. 
 
Förvaltaren strävar också efter att blanka aktieindex eller bolag som han/hon anser vara övervärderade. Blankning sker med 
derivat som bedöms kunna: 
– eliminera den systematiska risken, helt eller delvis, och 
– höja delfondens avkastning." 

 till 
“Delfonden använder olika aktierelaterade strategier för att ge positiv avkastning och samtidigt behålla en negativ korrelation till 
aktiemarknaden. Området för potentiella aktierelaterade strategier som används för delfonden omfattar, men är inte begränsat till, 
en strategi för avvikelser från låg risk och en momentum-strategi. Strategin för avvikelser från låg risk riktar sig mot företag med 
stabila fundamenta och en riskpremie som är högre än vad som kan motiveras av företagens systematiska marknadsrisk. I 
nästföljande steg elimineras sedan den systematiska marknadsrisken genom att korta ned aktieindex. Momentum-strategin 
används för att ge skydd mot kursnedgångar genom att korta ned positioner i aktieterminer på marknader där riskaversionen 
bedöms vara hög. Strategierna implementeras med direktplaceringar i aktier genom derivat, eller i begränsad utsträckning genom 
att placera i börsnoterade fonder." 

 

 US Core Plus Bond Fund 
Det klargörs att värdepapperiserade krediter, i vilka delfonden kan investera upp till 20 procent av de totala tillgångarna, kan 
omfatta "CLO-obligationer". 

 

 US Total Return Bond Fund 
Det klargörs att värdepapperiserade krediter, i vilka delfonden kan investera upp till två-tredjedelar av de totala tillgångarna, kan 
omfatta "CLO-obligationer". 

 

 I kapitel 4 “Bolagets delfonder” förtydligas det att varje delfond kan investera i sådana tillgångar som fastställs i kapitel 8.I.A i 
prospektet och ska följa de allmänna regler och begränsningar som fastställs i kapitel 8. Varje delfonds investering ska ske i 
enlighet med dess investeringsmål, placeringsinriktning och reglerna gällande specifika tillgångsslag enligt vad som fastställs för 
varje delfond i detta kapitel. 

 

 I kapitel 8 "Placeringsbegränsningar" finns det ytterligare information om värdepapperslån, återköpsavtal och 
totalavkastningsswappar osv. Vidare har information om säkerheter samlats i det nya delavsnittet "Förvaltning av säkerheter". 
 

 I kapitel 9 "Riskinformation" finns det ytterligare information om risker relaterade till värdepapperslån, återköpsavtal, köp- och 
återförsäljningsavtal och förvaltning av säkerheter. 
 

 I kapitel 10 “Förvaltningsbolag” klargörs det att en sammanfattning av ersättningspolicyn finns på www.nordea.lu och att det i 
policyn finns 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. 
 

 I kapitel 13 "Förvaringsinstitut", finns det information om att förvaringsinstitutet har delegerat depåförvaringen av bolagets 
tillgångar i Sverige till Nordea Bank AB (publ), tillgångar i Finland till Nordea Bank Finland Plc, tillgångar i Norge till Nordea Bank 
Norge ASA och tillgångar i Danmark till Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc, Nordea 
Bank Norge ASA och Nordea Bank Danmark A/S ingår i samma koncern som förvaltningsbolaget och därför kan det finnas 
intressekonflikter mellan deras olika aktiviteter och deras åtaganden och skyldigheter gentemot bolaget och dess andelsägare. I 
avsnitt 10 "Förvaltningsbolag" i prospektet finns information om hur intressekonflikter hanteras. Vidare finns det nu en lista med 
förvaringsinstitutets ombud på www.nordea.lu i Download Centre. 
 

 Kapitel 17 har bytt namn från "Bolagets utgifter" till "Avgifter och kostnader", och i detta kapitel har man samlat den information 
som finns i prospektet om avgifter som betalas direkt av investeraren/andelsägaren samt om avgifter som tas ur bolaget. Vidare 
förtydligas det som ett undantag från den allmänna regeln att den högsta årliga avgiften som betalas till förvaringsinstitutet inte 
ska överstiga 0,125 procent av den aktuella delfondens andelsvärde, att förvaringsavgiften för African Equity Fund inte kommer 
att överstiga 0,200 procent. 
 

 I kapitel 23 ”Säte och styrelser” beaktas, bland annat, att Nils Bolmstrand har lämnat bolagets och förvaltningsbolagets styrelse 
och att Ninni Franceschi har utsetts till ny medlem i bolagets styrelse och att Brian Stougård Jensen har utsetts till ny medlem i 
förvaltningsbolagets styrelse. 
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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. Sådan uttagsorder måste lämnas i enlighet med villkoren i prospektet och inkomma till Nordea Bank S.A. (som 
administrationsombud) på nedanstående adress senast den 22 augusti 2016 klockan 15:30 CET. 
 
En uppdaterad version av prospektet daterat augusti 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/Prospectus”, 
så snart som tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella versionen. 
 
Fetstilta termer i det här meddelandet ska ha samma innebörd som i prospektet om inte sammanhanget fordrar något annat. 
 
Om du har frågor om ovanstående ändringar rekommenderas du kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea 
Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50 - 1. 
 
Luxemburg, juli 2016 
Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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