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(de "Vennootschap")

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND

Luxemburg, 30 november 2017

Geachte Aandeelhouder,

Op 6 september 2016 werd u meegedeeld dat de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van
Bestuur") had besloten (i) tot een soft closure voor onbepaalde tijd van NORDEA 1 - STABLE RETURN
FUND ("SRF") met ingang van 7 september 2016 (de "Soft Closure") en (ii) om de dagelijkse inschrijvingen
en omwisselingen in het SRF te beperken tot een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) of het
equivalent daarvan per belegger (de "Daglimiet van 1 miljoen").
Het doel van de Daglimiet van 1 miljoen was om de belangen van de bestaande aandeelhouders te
beschermen als gevolg van capaciteitsbeperkingen op het moment van soft closure van het SRF teneinde
afzonderlijke grote inschrijvingen op het SRF te ontmoedigen en zo een hard closure van het SRF te
voorkomen.
De Raad van Bestuur heeft de situatie opnieuw beoordeeld en erkent dat de omvang van de terugkopen in
combinatie met de Daglimiet van 1 miljoen het vermogen onder beheer op een niveau heeft gebracht
waarop de Daglimiet van 1 miljoen kan worden opgeheven.
Als gevolg daarvan heeft de Raad van Bestuur, in de overtuiging dat de Daglimiet van 1 miljoen niet langer
nodig is om de belangen van de aandeelhouders te beschermen, besloten om de Daglimiet van 1 miljoen
met ingang van 1 december 2017 op te heffen.
Dit besluit heeft echter geen invloed op de Soft Closure, die nog steeds van kracht is. Dit betekent dat het
SRF nog steeds gesloten is voor nieuwe aandeelhouders.
De situatie zal regelmatig opnieuw worden beoordeeld en de Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor
om naar eigen goeddunken de Daglimiet van 1 miljoen of enig andere limiet opnieuw in te stellen in geval
het fonds in de toekomst te snel groeit.
Als u vragen hebt of aanvullende inlichtingen wilt in verband met bovenstaande informatie, verwijzen wij u
naar hoofdstuk 6 "Handel in aandelen", sectie "Beperkingen op inschrijvingen en omwisselingen" van het
prospectus van de vennootschap en naar de "Press Releases"-pagina op www.nordea.lu of, indien van
toepassing, op de lokale websites van Nordea. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw financieel
adviseur of met Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Service op het nummer +352 43 39 50-1.

Hoogachtend,
De raad van bestuur
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Bijlage
Bijlage 1: Kennisgeving aan de aandeelhouders van het SRF van 6 september 2016;
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