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MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 
 

Andelsägarna (andelsägarna) i Nordea 1, SICAV (bolaget) informeras härmed om att ett nytt prospekt 
(prospektet) kommer att utfärdas i syfte att bland annat införa följande ändringar som gäller från den 
1 januari 2018: 

 
 

Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i Nordea 1 – Stable Return Fund 
 

För att tyska skattepliktiga andelsägare ska kunna gynnas av de nya bestämmelserna i den tyska 
investeringsskattelagen (Investmentsteuergesetz) från den 1 januari 2018 införs ett förtydligande att 
minst en fjärdedel av delfondens totala tillgångar investeras i aktier som är börsnoterade eller 
handlas på en reglerad marknad. 

 
 

Ändringar i prospektet relevanta för andelsägare i alla delfonder 
 

Kapitel 5 "Aktiekapital" har uppdaterats med uppgifter om att C-andelar kan köpas av både privata 

och institutionella investerare. Till privata investerare erbjuds dock dessa andelar enbart via 
distributionspartner som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster och/eller investeringsrådgivning på 
oberoende grund. De är också tillgängliga för och genom distributionspartner i länder där det enligt 
lag är förbjudet att ta emot och behålla incitament samt för distributionspartner som tillhandahåller 
icke oberoende investeringsrådgivning och som enligt enskilda avgiftsarrangemang med kunderna 
inte får acceptera eller behålla några provisioner (för distributionspartner inom Europeiska unionen 
definieras dessa tjänster av Mifid 2-direktivet). Förvaltningsbolaget betalar inte några 
provisionsbaserade ersättningar för dessa andelar även om de finansiella mellanhänderna eller 
distributionspartnerna inte är förbjudna enligt lag att ta emot sådana betalningar. 
Förvaltningsbolaget kan när som helst besluta att acceptera insättningar, byten och uttag från 
finansiella mellanhänder eller distributionspartner, eller liknande, som, genom lag eller annan 
bestämmelse, inte har rätt till eller inte önskar motta provisionsbaserade ersättningar eller liknande. 
Det lägsta insättningsbeloppet tas bort. 
 
Vidare ändras också beskrivningen av D-andelarna för att tydliggöra att dessa andelsklasser kan 
köpas av institutionella investerare enligt förvaltningsbolagets beslut samt kravet att andelsägarens 
första insättning i en sådan andelsklass ska föregås av ett skriftligt avtal med förvaltningsbolaget. 
Förvaltningsbolaget betalar inte några provisionsbaserade ersättningar för dessa andelar även om 
de finansiella mellanhänderna eller distributionspartnerna inte är förbjudna enligt lag att ta emot 
sådana betalningar. 

 
Den uppdaterade versionen av prospektet daterat januari 2018 kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, 
från Nordea Investment Funds S.A. på 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg eller på 
webbplatsen www.nordea.lu, i Download Centre under "KIID/Prospectus", så snart tillsynsmyndigheten i 
Luxemburg (CSSF) har utfärdat den officiella versionen. Om tillgängligt kan det även erhållas via Nordeas 
lokala webbplatser. 
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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, den 15 december 2017 
Styrelsen för Nordea 1, SICAV 
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