Nordea 1, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
(de "Vennootschap")

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Hierbij wordt de aandeelhouders van Nordea 1, SICAV (de "aandeelhouders") meegedeeld dat met ingang
van 16 december 2016 het nieuwe prospectus van de Vennootschap (het "prospectus") van kracht wordt,
tenzij hierna voor afzonderlijke wijzigingen een andere datum wordt aangegeven:
Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – Alpha 15


De verwijzing naar "zeer liquide derivaten" in het hoofdstuk "In aanmerking komende activa en
beleggingsbeleid" is vervangen door "Derivaten" en de tekst is gewijzigd van:

"Het deelfonds kan zowel short- als long-posities innemen. Het deelfonds zal geen effecten of cash lenen om
een hefboomeffect te creëren. Short-posities zullen enkel via het gebruik van zeer liquide derivaten worden
verworven."
In:
"Het deelfonds kan zowel short- als long-posities innemen. Het deelfonds zal geen effecten of cash lenen om
een hefboomeffect te creëren. Short-posities zullen enkel via het gebruik van derivaten worden verworven."
Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – Global Short Duration
Bond Fund


De naam van het deelfonds Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund wordt gewijzigd in
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund.



Van de volgende aandelenklassen van Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund is de
beheervergoeding als volgt verhoogd:
o P-aandelen en E-aandelen: van 0,6000% naar 1,2000% van de IW
o C-aandelen: van 0,4000% naar 0,7500% van de IW
o I-aandelen: van 0,30000% naar 0,6500% van de IW



De beleggingsdoelstelling van dit deelfonds is gewijzigd van:

"Het deelfonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en tegelijkertijd een hogere
opbrengst te bieden dan de internationale markten voor kortlopende obligaties."
In:
"Het beleggingsproces is gebaseerd op actieve assetallocatie, zowel tactisch als strategisch, een sterke
spreiding over hoofdzakelijk vastrentende activaklassen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het
hefboomeffect, en actief valutabeheer. De beleggingsbeheerder zoekt in een breed universum van
vastrentende waarden naar rendementsaanjagers in de vorm van zowel long- als short-posities, met inbegrip
van een negatieve duration. Daarnaast beoogt de beleggingsbeheerder een kleiner gedeelte van het
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deelfonds in aandeleninstrumenten te beleggen."


Het hoofdstuk "In aanmerking komende activa en beleggingsbeleid" van dit deelfonds is gewijzigd van:

"Dit deelfonds belegt wereldwijd en belegt minimaal twee derde van zijn totale activa direct, of indirect via het
gebruik van derivaten, in schuldinstrumenten. De emittenten van dergelijke schuldinstrumenten kunnen in elk
willekeurig land, met inbegrip van de opkomende landen, gevestigd zijn."
In:
Het deelfonds voert zijn beleggingsstrategie uit door wereldwijd posities te nemen in een brede reeks
vastrentende activaklassen, aandelenklassen, activasubklassen en valuta's door direct of indirect (via het
gebruik van derivaten) te beleggen in effecten en in beperkte mate in fondsen. Activaklassen en
activasubklassen hebben betrekking op een groep van activa uit gemeenschappelijke sectoren, regio's,
ratings, effectencategorieën of andere criteria die van belang zijn voor de opbouw van elke
beleggingsstrategie.
De meest gebruikte instrumenten zijn onder meer:
• staatsobligaties;
• inflatiegekoppelde obligaties;
• bedrijfsobligaties (investment grade en lager, met eventueel maximaal 5% noodlijdende obligaties);
• schuldbewijzen van opkomende markten in harde en/of lokale valuta's;
• maximaal 20% van de nettoactiva van dit deelfonds kan worden belegd in een combinatie van MBS en
ABS";
• gedekte obligaties;
• converteerbare obligaties (waaronder in beperkte mate in aandelen omgezette obligaties);
• futures en termijncontracten;
• credit default swaps;
• aandelen
• geldmarktinstrumenten, inclusief handelspapier en depositobewijzen;
• ICBE's en/of andere open ICB's, met inbegrip van open ETF's, met een maximum van 10%."


Aan het hoofdstuk over derivaten van dit deelfonds is de volgende paragraaf toegevoegd:

"Om te beantwoorden aan de beleggingsdoelstellingen en het risico- en rendementsprofiel van het
deelfonds, kan de brutoblootstelling over alle portefeuilleparticipaties en derivaten van het deelfonds meer
bedragen dan de intrinsieke waarde van het deelfonds."
Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – Emerging Market Blend
Bond Fund
De naam van het deelfonds Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund wordt gewijzigd in
Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund.
Voor aandeelhouders relevante wijzigingen in het prospectus van Nordea 1 – US Core Plus Bond
Fund
De naam van het deelfonds Nordea
Nordea 1 – US Bond Opportunities Fund.
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Voor aandeelhouders van alle deelfondsen relevante wijzigingen in het prospectus


Voor alle deelfondsen is de titel van het hoofdstuk over risico's gewijzigd van "Risico" in "Risicoprofiel".

Pagina 2 van 3
Nordea 1, SICAV

562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg

Tel + 352 43 39 50 – 1
Fax + 352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg No B 31442, Registered office: 562, rue de Neudorf, L-2220-Luxembourg



De in het hoofdstuk "Termen en definities in dit Prospectus" gedefinieerde term "Basisvaluta" wordt nu
consequent voor alle deelfondsen gebruikt.



Hoofdstuk 2. Termen en definities in dit prospectus
In hoofdstuk 2 "Termen en definities in dit prospectus" is de definitie van de term "Stock Connect"
gewijzigd.



Hoofdstuk 9. "Risicowaarschuwingen"
In hoofdstuk 9 "Risicowaarschuwingen" van het prospectus is de paragraaf over de erkenning van
risico's bij het handelen in Chinese A-aandelen via Stock Connect gewijzigd.



Hoofdstuk 12. Sub-beleggingsbeheerders
Het adres van de statutaire zetel van Capital Four Management, MacKay Shields LLC en
Cohen & Steers Capital Management, Inc. is gewijzigd.



Hoofdstuk 24. Maatschappelijke zetel & raad van bestuur
Het land van vestiging en de positie van Thorben Sander zijn gewijzigd en Christophe Girondel is
benoemd tot lid van de raad van bestuur van de vennootschap.



Hoofdstuk 26. Vertegenwoordigers & betalingsgemachtigden buiten Luxemburg
De naam en het adres van het Informatiekantoor, Société Générale S.A., vestiging te Frankfurt, is
geactualiseerd.

Aandeelhouders die niet met de bovenstaande wijzigingen akkoord gaan, kunnen hun aandelen kosteloos
laten inkopen, tenzij er buiten de vennootschap en de beheermaatschappij om door lokale tussenpersonen
transactiekosten in rekening worden gebracht. Daartoe moet een schriftelijke instructie aan
Nordea Bank S.A. worden gericht en uiterlijk 15 december 2016 om 15.30 uur MET zijn ontvangen op het
onderstaande adres.
Een bijgewerkte versie van het prospectus, van december 2016, kunt u kosteloos verkrijgen op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf,
L-2220 Luxemburg, Groothertogdom Luxembourg, en op de website www.nordea.lu, onder
Download Centre, in de tab "KIID/Prospectus", zodra de Luxemburgse toezichthouder (CSSF) het
prospectus officieel heeft goedgekeurd, of – indien beschikbaar – op de lokale websites van Nordea.
Aandeelhouders die nog vragen over de bovenstaande wijzigingen hebben, kunnen contact opnemen met
hun financieel adviseur of met Nordea Investment Funds S.A., Client Service, tel. +352 43 39 50 - 1.
Luxemburg, november 2016
De raad van bestuur van Nordea 1, SICAV
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