Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van
zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund, aandelenklasse BP-NOK
ISIN: LU0078812822
De beheermaatschappij is Nordea Investment Funds S.A., een onderneming van Nordea Group.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
De doelstelling van het fonds is aandeelhouders kapitaalgroei op korte
tot middellange termijn te bieden.
Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het
effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden.
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties die in NOK luiden.
Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale
activa in schuldbewijzen die in NOK luiden en zijn uitgegeven door
overheden of vennootschappen. Het fonds kan beleggen in effecten
met een resterende looptijd van 2 jaar of langer. De gewogen
gemiddelde resterende looptijd in het fonds zal naar verwachting meer
dan 1 jaar bedragen. De rente van schuldbewijzen met variabele rente
wordt ten minste eenmaal per jaar afgestemd op de marktomstandigheden
volgens de voorwaarden die bij de uitgifte zijn vastgelegd.
Het fonds heeft voornamelijk posities in de basisvaluta, maar kan (door
beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld.
Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden
(om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt
portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een
financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een
onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of
risicovrij.

Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea
Asset Management.
Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen,
op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers
die van plan zijn hun geld binnen 1 jaar op te nemen.
De performance van het fonds wordt niet met een referentie-index
vergeleken. Het fonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen.
Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit
beleggingen worden herbelegd.
Het fonds is in NOK uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse
worden ook in NOK betaald.

Risico- en opbrengstprofiel
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Lager risico
Doorgaans lager rendement
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Hoger risico

Doorgaans hoger rendement

Op grond van de indicator, waarmee het risico op schommelingen in de
intrinsieke waarde van de aandelenklasse wordt gemeten op basis van
de volatiliteit over de laatste 5 jaar, is het fonds ingedeeld in categorie
1. Dat betekent dat aan de aankoop van deelnemingsrechten in het
fonds een lager risico op dergelijke schommelingen verbonden is.
Merk op dat categorie 1 niet betekent dat er sprake is van een risicoloze
belegging.
De historische gegevens die voor de berekening van de synthetische
indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van
het toekomstige risicoprofiel van de icbe, aangezien de categorie in de
toekomst kan veranderen.
De volgende risico's zijn van wezenlijke relevantie voor de icbe, maar
worden niet op adequate wijze bestreken door de synthetische
indicator. Zij kunnen resulteren in een hoger verlies:
2 Concentratierisico: Een fonds dat een groot deel van zijn vermogen
belegt in een beperkt aantal bedrijfstakken, sectoren of emittenten
of binnen een beperkte regio, kan meer risico inhouden dan een fonds
dat meer gespreid belegt.
2 Derivatenrisico: Kleine schommelingen in de waarde van een
onderliggend actief kunnen tot grote veranderingen in de waarde van
een derivaat leiden, waardoor derivaten in het algemeen zeer volatiel
zijn en het fonds is blootgesteld aan potentieel veel grotere verliezen
dan de kostprijs van het derivaat.
Voor meer informatie over de risico's van het fonds wordt verwezen
naar de sectie "Beschrijving van de risico's" in het prospectus.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de icbe, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken.
Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding

Tot 1.00%

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten
van uw belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen betaalt u wellicht minder – voor informatie over de
exacte vergoedingen die van toepassing zijn op uw belegging kunt u
contact opnemen met uw financieel adviseur of distributeur.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het
voorgaande jaar, voor het jaar dat in december 2019 afgesloten werd.
Het bevat geen aan prestaties gekoppelde vergoedingen en
transactiekosten, zoals externe makelaarskosten en bankkosten voor
effectentransacties.
Voor meer informatie over kosten verwijzen we naar het deel
"Vergoedingen van de aandelenklassen" van het prospectus van het
fonds, dat beschikbaar is op www.nordea.lu.

0.39%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
fonds worden onttrokken
In de aandelenklasse wordt
geen prestatievergoeding
Prestatievergoeding
aangerekend.

In het verleden behaalde resultaten
Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund BP-NOK
3-Month NIBOR - Total Return Index (tot en met 18-11-2018)

%

2 De prestaties uit het verleden dienen uitsluitend ter
indicatie; zij zullen in de toekomst mogelijk niet worden
behaald.
2 De prestaties van de aandelenklasse in het verleden zijn
berekend van NIW tot NIW, zonder instap- en
uitstapvergoeding.
2 Het fonds werd in 1997 geïntroduceerd, en de
aandelenklasse in 1997.
2 De getoonde prestaties zijn uitgedrukt in NOK.
2 De performance van het fonds wordt niet met een
referentie-index vergeleken. Tot en met 18 november 2018
werden de prestaties van het fonds vergeleken met de 3
Month NIBOR – Total Return Index.
2 Met ingang van 19/11/2018 werd de naam van het fonds
gewijzigd van Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve Fund
in Nordea 1 – Norwegian Short-Term Bond Fund en is het
beleggingsbeleid van het fonds gewijzigd. De weergegeven
rendementscijfers van vóór die datum werden behaald
onder omstandigheden die niet meer van toepassing zijn.

Praktische informatie
2 Nordea 1, SICAV is een paraplufonds dat bestaat uit afzonderlijke
fondsen die elk een of meer aandelenklassen uitgeven. Dit document
met essentiële beleggersinformatie is opgesteld voor een
aandelenklasse. De activa en passiva van elk fonds van Nordea 1,
SICAV zijn gescheiden, zodat uw belegging in dit fonds alleen de
invloed ondervindt van de winsten en verliezen in dit fonds.
2 Nadere informatie over Nordea 1, SICAV en exemplaren van het
prospectus en de periodieke verslagen zijn in het Engels beschikbaar
en kunnen kosteloos worden verkregen via de volgende homepage:
Website: www.nordea.lu
Bewaarder: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
2 Naast deze aandelenklasse omvat dit fonds ook andere
aandelenklassen. Raadpleeg www.nordea.lu voor meer informatie. U
mag uw belegging in één of meer aandelen van dit fonds omruilen
tegen een belegging in één of meer aandelen van een ander fonds
van Nordea 1, SICAV. Nadere informatie vindt u in het prospectus van
Nordea 1, SICAV.

2 De dagelijkse NIW van deze aandelenklasse wordt gepubliceerd op
de website www.nordea.lu.
2 Nordea Investment Funds S.A. kan alleen aansprakelijk gesteld
worden op basis van een verklaring in dit document die misleidend,
onjuist of niet in overeenkomst is met de relevante onderdelen van
het prospectus voor de icbe.
2 Belasting: de belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van
de icbe kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van
de belegger.
2 Een samenvatting van de meest recente versie van het
vergoedingsbeleid is beschikbaar in het "Download Centre" op
www.nordea.lu. Het beleid omvat naast een beschrijving van de wijze
waarop vergoedingen en voordelen worden berekend ook de
gegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor het
toekennen van de vergoedingen en voordelen, met inbegrip van de
samenstelling van het vergoedingscomité, indien er een
vergoedingscomité is. Een exemplaar van het huidige vergoedingsbeleid
is voor beleggers gratis verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van
de beheermaatschappij.

Nordea 1, SICAV is goedgekeurd in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "CSSF").
Nordea Investment Funds S.A. is goedgekeurd in Luxemburg en staat onder toezicht van de CSSF.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 02-03-2020.

2(2)

