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Fonda nosaukums / ISSIN Apraksts Valūta 

Nordea 1 - Global Stable 
Equity Fund - Euro 
Hedged BI  

(LU0351545669) 

Fonda mērķis ir saglabāt ieguldīto kapitālu un nodrošināt augstu ienesīgumu, ko sniedz 
pasaules lielākie uzņēmumi ar stabilu ieguldījumu atdevi nākamajos gados. Stratēģija 
paredz, ka lielākā daļa no fonda aktīviem tiek izvietota 100-150 dažādu nozaru uzņēmumu 
akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kuri izvēlēti saskaņā ar stabilo ieguldīšanas (Stable 
equities investment process) pieeju, kas paredz, ka akciju cena ieguldījuma veikšanas brīdī 
ir zemāka vai vienāda ar to patieso vērtību un vēsturiski bija mazāk svārstīga nekā finanšu 
tirgus kopumā. Ar atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu tiek pasargāti (hedžēti) 
vismaz 90% fonda aktīvu no iespējamā valūtas riska. Fonds piemērots pieredzējušiem un 
prasīgiem ieguldītājiem, kuri vēlas naudas līdzekļus izvietot ilgtermiņā un gatavi pieņemt 
būtiskas īstermiņa vērtības svārstības. Ieteicamais minimālais ieguldījuma periods ir 5 gadi. 
Fonda pārvaldnieks rezultātu novērtēšanai un ieguldījuma struktūras ierobežošanai var 
izmantot etalona indeksu. 

EUR 

Nordea 1 - Emerging Stars 
Equity Fund BI 
(LU0602539271) 

Fonda mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu. Stratēģija paredz, ka lielākā daļa 
no fonda aktīviem tiek izvietota dažādu nozaru uzņēmumu akcijās un citos kapitāla 
vērtspapīros, kuri tika emitēti galvenokārt Jaunattīstības valstīs. Uzņēmumi tiek izvēlēti, 
vērtējot globālā mēroga nozīmi, izaugsmes potenciālu, kā arī spēju izpildīt starptautiskos 
vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības standartus. Fonds piemērots pieredzējušiem un 
prasīgiem ieguldītājiem, kuri vēlas naudas līdzekļus izvietot ilgtermiņā un gatavi pieņemt 
būtiskas īstermiņa vērtības svārstības. Ieteicamais minimālais ieguldījuma periods ir 5 gadi. 
Fonda pārvaldnieks rezultātu novērtēšanai un ieguldījuma struktūras ierobežošanai var 
izmantot etalona indeksu. 

EUR 

Nordea 1 - European Value 
Fund BI  

(LU0229519557) 

Fonda mērķis ir saglabāt ieguldīto kapitālu un nodrošināt augstu ienesīgumu, atlasot 
ieguldījumiem lielus un atzītus Eiropas uzņēmumus ar izteikti lētām akciju cenām. Stratēģija 
paredz, ka lielākā daļa no fonda aktīviem tiek izvietota dažu nozaru uzņēmumu akcijās un 
citos kapitāla vērtspapīros, kas atrodas vai darbojas kādā no Eiropas valstīm. Uzņēmumi tiek 
izvēlēti saskaņā ar jauno vērtību ieguldīšanas (Value investment concept) pieeju, kas paredz 
salīdzināt kompānijas pašreizējo zemo akciju cenu ar tās patieso vērtību, ņemot vērā 
kompānijas ilgtermiņa darbības izaugsmes potenciālu un sagaidāmo ienesīgumu. Fonds 
piemērots pieredzējušiem un prasīgiem ieguldītājiem, kuri vēlas naudas līdzekļus izvietot 
ilgtermiņā un gatavi pieņemt būtiskas īstermiņa vērtības svārstības. Ieteicamais minimālais 
ieguldījuma periods ir 5 gadi. Fonda pārvaldnieks rezultātu novērtēšanai un ieguldījuma 
struktūras ierobežošanai var izmantot etalona indeksu. 

EUR 

Nordea 1 - Flexible Fixed 
Income Fund BI 
(LU0915363070) 

Fonda mērķis ir piedāvāt pieeju plašam parāda vērtspapīru klāstam pasaulē un nodrošināt 
ienesīgumu, kas pārsniedz atdevi no naudas uzkrājumiem. Stratēģija paredz, ka lielākā daļa 
no fonda aktīviem tiek izvietota obligācijās un citos parāda vērtspapīros tiešā veidā vai 
pastarpināti caur atvasinātiem un strukturētiem instrumentiem, saglabājot neitrālu pozīciju 
pret tirgu gan ekonomikas lejupslīdes, gan augšupejas laikā. Ieguldījumu process balstās uz 
aktīvu stratēģisko un taktisko izvietošanu, kā arī paredz daudzveidīgu parāda vērtspapīru 
atlasi neatkarīgi no to valūtas, veida, kredītreitinga vai reģiona. Fonds piemērots 
pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem svarīgi sadalīt naudas līdzekļus starp dažāda riska 
investīciju fondiem un kuri gatavi pieņemt mērenas īstermiņa vērtības svārstības. Ieteicamais 
minimālais ieguldījuma periods ir 3 gadi. Fonda pārvaldnieks rezultātu novērtēšanai un 
ieguldījuma struktūras ierobežošanai var izmantot etalona indeksu. 

EUR 

Nordea 1 - Emerging Market 
Bond Fund BI 
(LU0772925276) 

Fonda mērķis ir saglabāt ieguldīto kapitālu un nodrošināt riskam atbilstošu ienesīgumu, kuru 
var piedāvāt parāda finanšu instrumenti Jaunattīstības tirgos. Stratēģija paredz, ka lielākā 
daļa no fonda aktīviem tiek izvietota obligācijās un citos parāda vērtspapīros ar fiksēto vai 
mainīgo ienākumu, ko emitē Latīņamerikā, Austrumeiropā, Āfrikā, Āzijā un Tālos austrumos 
strādājošie uzņēmumi un valsts iestādes ar novērtēto spēju atmaksāt aizņemtos līdzekļus 
tuvu investīciju klases (IG investment grade) zemākajam līmenim. Fonds piemērots 
pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem svarīgi sadalīt naudas līdzekļus starp dažāda riska 
investīciju fondiem un kuri gatavi pieņemt mērenas īstermiņa vērtības svārstības. Ieteicamais 
minimālais ieguldījuma periods ir 5 gadi. Fonda pārvaldnieks rezultātu novērtēšanai un 
ieguldījuma struktūras ierobežošanai var izmantot etalona indeksu. 

EUR 

Nordea 1 - European 
Covered Bond Fund BI  

(LU0539144625) 

Fonda mērķis ir saglabāt ieguldīto kapitālu un nodrošināt stabilu ienesīgumu, kas pārsniedz 
vidējo obligāciju atdevi Eiro zonā. Stratēģija paredz, ka lielākā daļa no fonda aktīviem tiek 
izvietota obligācijās un citos parāda vērtspapīros eiro valūtā, ko emitē dažādu valstu 
valdības, uzņēmumi, pašvaldības, bankas vai hipotekārās institūcijas ar drošu, investīciju 
klases (IG investment grade) līmenī novērtēto spēju atmaksāt aizņemtos līdzekļus. Fonds 
piemērots pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem svarīgi sadalīt naudas līdzekļus starp dažāda 
riska investīciju fondiem un kuri gatavi pieņemt mērenas īstermiņa vērtības svārstības. 
Ieteicamais minimālais ieguldījuma periods ir 2 gadi. Fonda pārvaldnieks rezultātu 
novērtēšanai un ieguldījuma struktūras ierobežošanai var izmantot etalona indeksu. 

EUR 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Fonda nosaukums / ISSIN Apraksts Valūta 

Nordea 1 - US Corporate 
Bond Fund BI 
(LU0772964416) 

Fonda mērķis ir saglabāt ieguldīto kapitālu un nodrošināt stabilu ienesīgumu, kas pārsniedz 
vidējo atdevi no ASV korporatīvajām obligācijām. Stratēģija paredz, ka lielākā daļa no fonda 
aktīviem tiek izvietota obligācijās un citos parāda vērtspapīros, ko emitē ASV uzņēmumi ar 
drošu, investīciju klases (IG investment grade) līmenī novērtēto spēju atmaksāt aizņemtos 
līdzekļus. Fonds piemērots pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem svarīgi sadalīt naudas 
līdzekļus starp dažāda riska investīciju fondiem un kuri gatavi pieņemt būtiskas īstermiņa 
vērtības svārstības. Ieteicamais minimālais ieguldījuma periods ir 5 gadi. Fonda pārvaldnieks 
rezultātu novērtēšanai un ieguldījuma struktūras ierobežošanai var izmantot etalona indeksu. 

EUR 

Nordea 1 - Global Bond 
Fund BI  

(LU0539145515) 

Fonda mērķis ir saglabāt ieguldīto kapitālu un nodrošināt stabilu ienesīgumu, kas pārsniedz 
vidējo atdevi no obligācijām pasaulē. Stratēģija paredz, ka lielākā daļa no fonda aktīviem tiek 
izvietota obligācijās un citos parāda vērtspapīros, ko emitē starptautiskās finanšu 
organizācijas vai attīstīto valstu OECD grupas uzņēmumi, pašvaldības, bankas, valdības vai 
hipotekārās institūcijas ar drošu, investīciju klases (IG investment grade) līmenī novērtēto 
spēju atmaksāt aizņemtos līdzekļus. Fonds piemērots pieredzējušiem ieguldītājiem, kuriem 
svarīgi sadalīt naudas līdzekļus starp dažāda riska investīciju fondiem un kuri gatavi pieņemt 
mērenas īstermiņa vērtības svārstības. Ieteicamais minimālais ieguldījuma periods ir 2 gadi. 
Fonda pārvaldnieks rezultātu novērtēšanai un ieguldījuma struktūras ierobežošanai var 
izmantot etalona indeksu. 

EUR 

 

Šā dokumenta nākamajās lapās ir atspoguļota ieguldītājiem paredzētā informācija par katru ieguldījumu fondu atsevišķi. 

 



Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0351545669
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem kapitāla vērtības
pieaugumu ilgtermiņā.
Ieguldījumu pārvaldītājs, ievērojot turpmāk minētos ieguldījumu
ierobežojumu limitus, koncentrēsies uz akcijām, kurām vairāku gadu
perspektīvā ir stabilas atdeves potenciāls. Galvenais uzsvars tiks likts
uz akcijām ar stabiliem vēsturiskajiem finanšu rādītājiem un ar zemu
vai patiesu vērtējumu.
Apakšfonds iegulda visā pasaulē, un vismaz trīs ceturtdaļas no saviem
kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) tas ieguldīs ar akcijām
saistītos vērtspapīros.
Līdz 10% savu kopējo aktīvu (neietverot skaidru naudu) apakšfonds var
ieguldīt Ķīnas A-akcijās ar “Stock Connect” starpniecību.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus. Šajā apakšfondā vismaz 90% no portfeļa valūtas riska tiks
ierobežots pret apakšfonda pamatvalūtu.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu
vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura
vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu
izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā.
Apakšfonds nesalīdzinās savus rezultātus ne ar vienu etalona indeksu.
Tas var neierobežoti izvēlēties vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts EUR. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās arī EUR.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 4. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar vidēju šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

2 Ar Ķīnu saistīts risks: Salīdzinājumā ar valstīm, kas parasti tiek
uzskatītas par attīstītākām, ieguldījumi kontinentālajā Ķīnā var būt
saistīti ar augstāku finansiālo zaudējumu risku, tostarp – ar
operacionālo un regulējuma risku.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund - Euro Hedged, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 5.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu līdz 1.00%

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 1.03%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Ieejas un izejas izmaksas ir norādītas maksimālajās cenās. Atsevišķos
gadījumos maksa var būt mazāka – to Jūs varat noskaidrot pie finanšu
konsultanta vai izplatītāja.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 2007. gadā un akciju šķira – 2008.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 Apakšfonds nesalīdzinās savus rezultātus ne ar vienu

etalona indeksu.

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 01.10.2018.
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0602539271
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem kapitāla vērtības
pieaugumu ilgtermiņā.
Apakšfonds, ņemot vērā turpmāk uzskaitītos ieguldījumu ierobežojumus,
iegulda savus aktīvus uzņēmumos, pievēršot īpašu uzmanību to spējai
izpildīt starptautiskos vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības
standartus, un jo īpaši uzņēmumos, kuriem piemīt potenciāls pāraugt
jaunattīstības tirgus, piemēram, kļūstot par globālas nozīmes tirgus
dalībniekiem.
Apakšfonds iegulda visā pasaulē, un vismaz trīs ceturtdaļas no saviem
kopējiem aktīviem (neietverot skaidru naudu) tas ieguldīs ar akcijām
saistītos vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai kuru
saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta jaunattīstības tirgos.
Jaunattīstības tirgi ietver valstis, kas atrodas Latīņamerikā,
Austrumeiropā, Āzijā, Āfrikā vai Tuvajos Austrumos.
Līdz 25% savu kopējo aktīvu (neietverot skaidru naudu) apakšfonds var
ieguldīt Ķīnas A-akcijās ar “Stock Connect” starpniecību.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai tiks pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu
vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura
vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu
izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā.
Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības rezultātus ar "MSCI
Emerging Markets Net Return Index" indeksu, tas var neierobežoti
izvēlēties vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts USD. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās EUR. USD/EUR svārstību rezultātā akciju šķiras EUR valūtā
darbības rādītāji var ievērojami atšķirties no apakšfonda darbības
rādītājiem USD valūtā.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 6. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar augstu šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

2 Ar Ķīnu saistīts risks: Salīdzinājumā ar valstīm, kas parasti tiek
uzskatītas par attīstītākām, ieguldījumi kontinentālajā Ķīnā var būt
saistīti ar augstāku finansiālo zaudējumu risku, tostarp – ar
operacionālo un regulējuma risku.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 5.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu līdz 1.00%

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 1.06%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Ieejas un izejas izmaksas ir norādītas maksimālajās cenās. Atsevišķos
gadījumos maksa var būt mazāka – to Jūs varat noskaidrot pie finanšu
konsultanta vai izplatītāja.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji

Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund BI-EUR
MSCI Emerging Markets Net Return Index

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 2011. gadā un akciju šķira – 2011.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 Etalona indekss ir MSCI Emerging Markets Net Return

Index.
2 Apakšfonda etalona indekss tika ieviests 2016. gada

23. augustā. Līdz šim datumam apakšfonds nesalīdzināja
savas darbības rezultātus ne ar vienu etalona indeksu.

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 01.10.2018.
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – European Value Fund, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0229519557
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir nodrošināt akcionāriem kapitāla vērtības
pieaugumu ilgtermiņā.
Ieguldījumu pārvaldnieks iegulda vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi,
kas ir novērtēti ievērojami zemāk nekā to paredzamā pelnītspēja.
Vismaz trīs ceturtdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru
naudu) apakšfonds iegulda ar akcijām saistītos vērtspapīros, ko
emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība
galvenokārt tiek veikta Eiropā.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai tiks pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku. Atvasināts instruments ir
finanšu instruments, kura vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība.
Atvasināto instrumentu izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā.
Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības rezultātus ar “MSCI Europe
- Net Return Index” indeksu, tas var neierobežoti izvēlēties vērtspapīrus,
kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts EUR. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās arī EUR.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 5. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar vidēju šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – European Value Fund, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 5.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu līdz 1.00%

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 1.07%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Ieejas un izejas izmaksas ir norādītas maksimālajās cenās. Atsevišķos
gadījumos maksa var būt mazāka – to Jūs varat noskaidrot pie finanšu
konsultanta vai izplatītāja.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji

Nordea 1 – European Value Fund BI-EUR
MSCI Europe - Net Return Index

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 1989. gadā un akciju šķira – 2005.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 Etalona indekss ir MSCI Europe - Net Return Index.

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 01.10.2018.
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0915363070
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālu un
nodrošināt pozitīvu atdevi skaidrā naudā ieguldījumu cikla laikā.
Apakšfonda mērķis ir piedāvāt fiksēta ienākuma aktīvu šķiru un reģionu
pārdomātu diversifikāciju.
Tā mērķis ir izveidot neierobežotu obligāciju produktu, kas pielāgots
fiksēta ienākuma aktīvu nepārtraukti mainīgajai videi, piemēram,
procentu likmju kāpumam un kritumam, kā arī kredītriska starpības
izmaiņām.
Apakšfonds galvenokārt ieguldīs:
- valdību obligācijās,
- ar inflāciju saistītās obligācijās,
- korporatīvās obligācijās,
- jaunattīstības tirgu parāda obligācijās cietajās un/vai vietējās valūtās,
- nodrošinātās obligācijās,
- konvertējamās obligācijās,
- kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumos,
- atvērta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos.
Līdz 20% no saviem neto aktīviem apakšfonds var ieguldīt ar hipotēkām
un aktīviem nodrošinātos vērtspapīros.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus. Apakšfonds savā ieguldījumu stratēģijā aktīvi izmantos
valūtas riska ietekmi, lai mazinātu risku, nesamazinot prognozēto
atdevi.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu
vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura
vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu
izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 3 gadu periodā.
Apakšfonds nesalīdzinās savus rezultātus ne ar vienu etalona indeksu.
Tas var neierobežoti atlasīt vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts EUR. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās arī EUR.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 3. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar vidēju šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Kredītrisks: Zaudējumu risks, kas var rasties, ja parāda instrumenta
emitents nepilda savas saistības un neatmaksā apakšfondam kuponu
maksājumus un pamatsummu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 0.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu Nav

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 0.57%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Norādītās iestāšanās un izstāšanās maksas ir maksimālās summas.
Dažos gadījumos jums varētu būt jāmaksā mazāk — sazinieties ar savu
finanšu konsultantu vai izplatītāju, lai noskaidrotu faktiskās komisijas
maksas, kas attiecas uz jūsu ieguldījumu.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 2013. gadā un akciju šķira – 2013.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 Apakšfonds nesalīdzinās savus rezultātus ne ar vienu

etalona indeksu.

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 19.11.2018.
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0772925276
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālu un
nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi jaunattīstības valstu
obligāciju tirgos.
Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru
naudu) šis apakšfonds iegulda parāda vērtspapīros, ko emitējušas vai
nu publiskas institūcijas vai privāti aizņēmēji, kas reģistrēti vai kuru
saimnieciskā darbība galvenokārt tiek veikta jaunattīstības tirgos.
Šie vērtspapīri ir denominēti cietajās valūtās, piemēram, USD vai EUR.
Jaunattīstības tirgi ietver valstis, kas atrodas Latīņamerikā,
Austrumeiropā, Āzijā, Āfrikā vai Tuvajos Austrumos.
Līdz 10% savu kopējo aktīvu apakšfonds var ieguldīt ar aktīviem
nodrošinātos vērtspapīros.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu
vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura
vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu
izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 5 gadu periodā.
Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības rezultātus ar "JP Morgan
Emerging Markets Bond Index Global Diversified" indeksu, tas var
neierobežoti izvēlēties vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts USD. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās EUR. USD/EUR svārstību rezultātā akciju šķiras EUR valūtā
darbības rādītāji var ievērojami atšķirties no apakšfonda darbības
rādītājiem USD valūtā.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 4. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar vidēju šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Kredītrisks: Zaudējumu risks, kas var rasties, ja parāda instrumenta
emitents nepilda savas saistības un neatmaksā apakšfondam kuponu
maksājumus un pamatsummu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 0.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu Nav

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 0.86%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Norādītās iestāšanās un izstāšanās maksas ir maksimālās summas.
Dažos gadījumos jums varētu būt jāmaksā mazāk — sazinieties ar savu
finanšu konsultantu vai izplatītāju, lai noskaidrotu faktiskās komisijas
maksas, kas attiecas uz jūsu ieguldījumu.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.
Šis apakšfonds ir pakļauts "swing pricing" cenu veidošanas politikai.

Līdzšinējās darbības rādītāji

Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund BI-EUR
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 2012. gadā un akciju šķira – 2012.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 Etalona indekss ir JPM Emerging Markets Bond Index

Global Diversified.

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 19.11.2018.
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – European Covered Bond Fund, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0539144625
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālu un
nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi Eiropas segto obligāciju
tirgū.
Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru
naudu) šis apakšfonds iegulda segtajās obligācijās, ko emitējuši
uzņēmumi vai finanšu institūcijas, kas reģistrētas vai kuru saimnieciskā
darbība galvenokārt tiek veikta Eiropā.
Segtās obligācijas ir parāda vērtspapīri, kas ir nodrošināti ar hipotēkām
vai naudas plūsmu no citiem parādiem.
Vismaz divām trešdaļām apakšfonda vērtspapīru jābūt novērtētiem ar
minimālo reitingu A-/A3 vai līdzvērtīgu reitingu atbilstoši atzītas reitinga
aģentūras klasifikācijai. Ne vairāk kā 10% no kopējiem aktīviem
(neietverot skaidru naudu) var ieguldīt obligācijās ar reitingu, kas
zemāks par BBB-/Baa3, vai līdzvērtīgu reitingu atbilstoši atzītas reitinga
aģentūras klasifikācijai un/vai ar reitingu nenovērtētās obligācijās.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus. Šai apakšfondā vairums valūtas ekspozīciju ir hedžētas
pamatvalūtā.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu
vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura
vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu
izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 3 gadu periodā.
Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības rezultātus ar "iBoxx EUR
Covered Bond Index" indeksu, tas var neierobežoti izvēlēties
vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts EUR. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās arī EUR.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 2. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar zemāku šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Kredītrisks: Zaudējumu risks, kas var rasties, ja parāda instrumenta
emitents nepilda savas saistības un neatmaksā apakšfondam kuponu
maksājumus un pamatsummu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – European Covered Bond Fund, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 3.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu līdz 1.00%

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 0.43%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Ieejas un izejas izmaksas ir norādītas maksimālajās cenās. Atsevišķos
gadījumos maksa var būt mazāka – to Jūs varat noskaidrot pie finanšu
konsultanta vai izplatītāja.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji

Nordea 1 – European Covered Bond Fund BI-EUR
iBoxx EUR Covered Bond Index

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 1996. gadā un akciju šķira – 2011.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 2012. gada 30. janvārī tika mainīta apakšfonda ieguldījumu

politika.
Darbības rādītāji, kas diagrammā atspoguļo gada periodus
pirms šā datuma, tika sasniegti apstākļos, kādi vairs nav
spēkā.
Apakšfonda etalona indekss tika mainīts 2014. gada 7.
martā. Līdzšinējās darbības rādītāji, kas diagrammā
atspoguļo gada periodus pirms šā datuma, ir saistīti ar
apakšfonda iepriekšējiem etalona indeksiem: 50% “Iboxx
Germany”, 40% “Iboxx France” un 10% “Iboxx Spain” un
“Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index” līdz 2012.
gada 29. janvāris.

2 Etalona indekss ir "iBoxx EUR Covered Bond Index".

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 01.10.2018.
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – US Corporate Bond Fund, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0772964416
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālu un
nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi ASV korporatīvo
obligāciju tirgū.
Vismaz divas trešdaļas no saviem kopējiem aktīviem (neietverot skaidru
naudu) apakšfonds iegulda obligācijās un parāda instrumentos, ko
emitējuši privātie aizņēmēji, kas reģistrēti vai kuru saimnieciskā darbība
galvenokārt tiek veikta Amerikas Savienotajās Valstīs.
Līdz 20% no saviem kopējiem aktīviem (pēc skaidras naudas
atskaitīšanas) apakšfonds var ieguldīt ar aktīviem nodrošinātos
vērtspapīros.
Vismaz divām trešdaļām apakšfonda vērtspapīru jābūt novērtētiem ar
ilgtermiņa reitingu no AAA līdz BBB- vai līdzvērtīgu reitingu atbilstoši
atzītas reitinga aģentūras klasifikācijai.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu
vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura
vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu
izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 3 gadu periodā.
Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības rezultātus ar “Bloomberg
Barclays US Credit Index” indeksu, tas var neierobežoti izvēlēties
vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts USD. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās EUR. USD/EUR svārstību rezultātā akciju šķiras EUR valūtā
darbības rādītāji var ievērojami atšķirties no apakšfonda darbības
rādītājiem USD valūtā.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 4. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar vidēju šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Kredītrisks: Zaudējumu risks, kas var rasties, ja parāda instrumenta
emitents nepilda savas saistības un neatmaksā apakšfondam kuponu
maksājumus un pamatsummu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – US Corporate Bond Fund, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 0.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu Nav

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 0.56%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Norādītās iestāšanās un izstāšanās maksas ir maksimālās summas.
Dažos gadījumos jums varētu būt jāmaksā mazāk — sazinieties ar savu
finanšu konsultantu vai izplatītāju, lai noskaidrotu faktiskās komisijas
maksas, kas attiecas uz jūsu ieguldījumu.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.
Šis apakšfonds ir pakļauts "swing pricing" cenu veidošanas politikai.

Līdzšinējās darbības rādītāji

Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BI-EUR
Bloomberg Barclays US Credit Index

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 2010. gadā un akciju šķira – 2016.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 Etalona indekss ir “Bloomberg Barclays US Credit Index”.

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 19.11.2018.
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo fondu. Tas nav reklāmas materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai
palīdzētu jums izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski. Iesakām to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt informētu lēmumu par
ieguldījuma veikšanu.

Nordea 1 – Global Bond Fund, BI-EUR akciju šķira
ISIN: LU0539145515
Fondu pārvalda "Nordea Investment Funds S.A." – "Nordea Group" uzņēmums.

Mērķi un ieguldījumu politika

Apakšfonda mērķis ir saprātīgi ieguldīt akcionāru kapitālu un
nodrošināt atdevi, kas pārsniedz vidējo atdevi globālajā obligāciju tirgū.
Apakšfonds iegulda visā pasaulē, un vismaz divas trešdaļas savu kopējo
aktīvu (neietverot skaidru naudu) tas ieguldīs parāda vērtspapīros, ko
emitējušas publiskas institūcijas vai privāti aizņēmēji.
Apakšfonds līdztekus pamatvalūtai var būt pakļauts citu valūtu riskam,
veicot ieguldījumus un/vai veidojot skaidras naudas līdzekļu
uzkrājumus. Apakšfonds aktīvi izmantos šo valūtas ekspozīciju
investīciju stratēģijā.
Apakšfonds var izmantot atvasinātus instrumentus, lai īstenotu efektīvu
portfeļa pārvaldību vai samazinātu risku un/vai gūtu papildu kapitālu
vai ienākumus. Atvasināts instruments ir finanšu instruments, kura
vērtību nosaka tā pamataktīva vērtība. Atvasināto instrumentu
izmantošana rada izmaksas un risku.

Apakšfonds var piedalīties vērtspapīru aizdošanas programmā.
Jebkurš ieguldītājs var katru dienu pieprasīt atpirkt savas apakšfondā
ieguldītās akcijas. Šis apakšfonds varētu nebūt piemērots ieguldītājiem,
kuri plāno izņemt savu naudu 3 gadu periodā.
Lai gan apakšfonds salīdzina savas darbības rezultātus ar "JP Morgan
GBI Global - Total Return Index" indeksu, tas var neierobežoti izvēlēties
vērtspapīrus, kuros tas ieguldīs.
Šajā akciju šķirā netiek sadalītas dividendes. Atdeve no ieguldījumiem
tiek pārieguldīta.
Apakšfonds ir denominēts EUR. Par ieguldījumiem šajā akciju šķirā
norēķinās arī EUR.

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāku ienesīgumu Potenciāli lielāku ienesīgumu

Indikators atspoguļo cenu svārstību risku apakšfonda sertifikātos,
balstoties uz iepriekšējo 5 gadu svārstīgumu, un ierindo apakšfondu
noteiktā kategorijā 4. Tas nozīmē, ka vienību iegāde šajā apakšfondā ir
saistīta ar vidēju šādu svārstību risku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka 1. kategorija nenozīmē riskam nepakļautu
ieguldījumu.
Pagātnes dati, piemēram, dati, kas tiek izmantoti sintētiskā indikatora
aprēķināšanai, ne vienmēr sniedz uzticamu PVKIU nākotnes riska
profila atspoguļojumu, jo kategorija nākotnē var mainīties.

Turpmāk uzskaitītie riski lielā mērā attiecas uz PVKIU, taču sintētiskais
indikators tos atspoguļo nepietiekami un tas var radīt papildu
zaudējumus:
2 Darījumu partneru risks: Darījumu partneris (t.i., jebkura institūcija,

kas sniedz tādus pakalpojumus, kā aktīvu glabāšana vai darījumi ar
atvasinātiem instrumentiem vai citiem instrumentiem) var zaudēt
maksātspēju un var nespēt izpildīt savas saistības pret apakšfondu.

2 Kredītrisks: Zaudējumu risks, kas var rasties, ja parāda instrumenta
emitents nepilda savas saistības un neatmaksā apakšfondam kuponu
maksājumus un pamatsummu.

2 Atvasināto finanšu instrumentu risks: Atvasinātie finanšu
instrumenti tiek izmantoti, lai paaugstinātu, pazeminātu vai saglabātu
apakšfonda riska līmeni. Šie atvasinātie instrumenti ir atkarīgi no
bāzes aktīva vērtības. Nelielas izmaiņas bāzes aktīva cenā var
ievērojami mainīt atvasināto instrumentu cenu un radīt būtiskus
zaudējumus.

2 Notikumu risks: Apakšfondu var negatīvi ietekmēt tādi
neprognozējami notikumi, kā vērtības kritums, procentu likmju
pazemināšanās, politiskie notikumi utt.

2 Likviditātes risks: Atsevišķus aktīvus noteiktos apstākļos var būt grūti
pārdot par saprātīgu cenu, tādēļ tie var tikt pārdoti zem to vērtības.

Plašāka informācija par apakšfondam raksturīgajiem riskiem ir sniegta
Prospekta sadaļā “Īpašie riska apsvērumi.”
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Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
Nordea 1 – Global Bond Fund, BI-EUR

Maksas

Jūsu samaksātās maksas tiek izmantotas fonda darbības izdevumu, tai skaitā mārketinga un izplatīšanas izdevumu, segšanai. Šīs maksas samazina
jūsu ieguldījuma iespējamo izaugsmi.

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldīšanas

Komisijas maksa par parakstīšanos līdz 3.00%

Komisijas maksa par atpakaļpirkšanu līdz 1.00%

Šī ir maksimālā summa, ko var atskaitīt no jūsu naudas līdzekļiem,
pirms tie tiek ieguldīti / pirms tiek izmaksāta jūsu ieguldījuma
peļņa.
Maksas, ko iekasē no fonda gada laikā

Pastāvīgā maksa 0.43%

Maksas, ko iekasē no fonda konkrētos īpašos apstākļos

Komisijas maksa par fonda
vērtības pieaugumu

Šajā akciju šķirā netiek iekasēta
maksa par rezultātiem.

Ieejas un izejas izmaksas ir norādītas maksimālajās cenās. Atsevišķos
gadījumos maksa var būt mazāka – to Jūs varat noskaidrot pie finanšu
konsultanta vai izplatītāja.
Pašreizējo izdevumu rādītāju pamatā ir iepriekšējā gada izmaksas par
gadu, kas beidzās 2017. gada decembrī, un šie rādītāji katru gadu var būt
atšķirīg. Tas neietver ar darbības rezultātiem saistītas maksas un
darījumu komisijas, tai skaitā trešo pušu brokeru honorārus un banku
komisijas par vērtspapīru darījumiem.
Vairāk informācijas par izmaksām lūdzu skatīt fonda prospekta 16.
nodaļā, kas ir pieejams zem adreses www.nordea.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji

Nordea 1 – Global Bond Fund BI-EUR
JP Morgan GBI Global - Total Return Index

%

2 Šādi pagātnes darbības rezultāti ir tikai indikatīvi un var
netikt sasniegti nākotnē.

2 Akciju šķiras pagātnes darbības rezultāti tiek aprēķināti,
salīdzinot NAV ar NAV un izslēdzot sākotnējo un
atpakaļpirkšanas komisijas maksu.

2 Apakšfonds tika atvērts 1989. gadā un akciju šķira – 2010.
gadā.

2 Darbības rezultāti tiek atspoguļoti EUR.
2 Etalona indekss ir JP Morgan GBI Global - Total Return

Index.

Praktiska informācija

2 "Nordea 1, SICAV" ir galvenais fonds, ko veido atsevišķi apakšfondi,
kur katrs emitē vienu vai vairākas akciju šķiras. Šis ieguldītājiem
paredzētas pamatinformācijas dokuments ir sagatavots akciju šķirai.
Katra "Nordea 1, SICAV" apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirtas,
kas nozīmē, ka Jūsu ieguldījumus šajā apakšfondā ietekmēs tikai šā
apakšfonda peļņa un zaudējumi.

2 Sīkāka informācija par "Nordea 1, SICAV", tā prospektu un periodisko
pārskatu eksemplāri angļu valodā un dokumenti bez maksas ir
pieejami šajā vietnē.

Vietne: www.nordea.lu 
Turētājbanka: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Šim apakšfondam ir pieejamas citas akciju šķiras. Lūdzu, meklējiet
sīkāku informāciju vietnē www.nordea.lu. Savu ieguldījumu šā
apakšfonda akcijā(-ās) varat apmainīt pret ieguldījumu cita Nordea
1, SICAV, apakšfonda akcijā(-ās). Papildinformācija ir pieejama
Nordea 1, SICAV, Prospektā.

2 Šīs akciju šķiras dienas NAV cenas tiek publicētas tīmekļa vietnē
www.nordea.lu.

2 "Nordea Investment Funds S.A." var saukt pie atbildības, pamatojoties
uz jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs,
nepareizs vai nesaderīgs ar attiecīgajām PVKIU prospekta daļām.

2 Nodokļi: PVKIU piederības dalībvalsts tiesību akti nodokļu jomā var
ietekmēt ieguldītāja kā nodokļu maksātāja personīgo situāciju.

2 Atlīdzības politikas jaunākās spēkā esošās redakcijas kopsavilkums
ir pieejams vietnes www.nordea.lu sadaļā “Lejupielāžu centrs”. Šai
politikā norādīts, kā aprēķina atlīdzību un ieguvumus, iekļauta
informācija par atlīdzības un ieguvumu piešķiršanu atbildīgajām
personām, tostarp atlīdzības komitejas sastāvu, ja tāda ir izveidota.
Ieguldītāji var iegūt bezmaksas brošūru par šobrīd spēkā esošo
atlīdzības politiku Pārvaldes sabiedrības reģistrētajā birojā.

“Nordea 1, SICAV” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga Luksemburgas finanšu sektora uzraudzības komisija (Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF)).
“Nordea Investment Funds S.A.” ir pilnvarots Luksemburgā, un tā darbību uzrauga CSSF.
Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir pareiza un atjaunināta 01.10.2018.
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