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Informacje dla potencjalnych
inwestorów
Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem
W przypadku funduszy, podobnie jak w przypadku większości
inwestycji, przyszłe wyniki mogą różnić się od wyników
osiągniętych w przeszłości. Nie ma gwarancji, że jakikolwiek
fundusz osiągnie swoje cele inwestycyjne lub określony
poziom wyników.
Inwestycje w fundusze to nie lokaty bankowe. Wartość
inwestycji może się wahać, a inwestor może stracić
część lub całość zainwestowanych środków pieniężnych.
Poziomy dochodu także mogą rosnąć lub spadać (w ujęciu
procentowym lub w wartościach bezwzględnych). Żaden
fundusz w niniejszym prospekcie informacyjnym nie ma
charakteru gotowego planu inwestycyjnego i nie wszystkie
fundusze są odpowiednie dla wszystkich inwestorów.
Przed dokonaniem inwestycji w jakikolwiek fundusz inwestor
powinien zrozumieć ryzyko, koszty i warunki takiej inwestycji,
a także stopień, w jakim charakterystyka takiego funduszu
odpowiada jego własnej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka.
Potencjalny inwestor jest zobowiązany znać wszystkie
obowiązujące przepisy prawa, w tym wszelkie ograniczenia
dewizowe i ich przestrzegać oraz być świadomy potencjalnych
skutków podatkowych. Przed dokonaniem inwestycji
inwestorom zaleca się, aby zasięgnęli porady doradcy
inwestycyjnego, prawnego i podatkowego.
Różnica pomiędzy walutami papierów wartościowych w
portfelu czy walutami kategorii jednostek uczestnictwa a
walutą kraju inwestora może narazić inwestora na ryzyko
walutowe. Jeśli waluta kraju inwestora różni się od waluty
kategorii jednostek uczestnictwa, wyniki uzyskane przez
inwestora mogą znacznie odbiegać od wyników kategorii
jednostek uczestnictwa.

Kto może inwestować w fundusze?

Podmioty amerykańskie nie obejmują żadnego „podmiotu
spoza Stanów Zjednoczonych” w rozumieniu Reguły 4.7
amerykańskiej ustawy o giełdach towarowych, z późniejszymi
zmianami. Podatnicy amerykańscy, zgodnie z definicją
przyjętą dla celów amerykańskiego federalnego podatku
dochodowego, mogą zatem składać zlecenia subskrypcji
jednostek uczestnictwa spółki SICAV, o ile nie kwalifikują się
jako podmiot amerykański.
Więcej informacji na temat ograniczeń prawa własności
jednostek uczestnictwa można uzyskać kontaktując się ze
spółką (patrz poniżej).

Gdzie uzyskać informacje?
Podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji w fundusz,
inwestor powinien dokładnie zapoznać się z aktualnym
prospektem informacyjnym i odpowiednimi dokumentami
zawierającymi kluczowe informacje dla inwestorów
(„dokumenty KII”), a także z aktualnymi sprawozdaniami
finansowymi. Wszystkie te dokumenty są dostępne na
stronie internetowej nordea.lu. Złożenie zlecenia subskrypcji
jednostek uczestnictwa funduszy uznaje się za jednoznaczne
z przyjęciem warunków opisanych w tych dokumentach.
Wszystkie te dokumenty razem zawierają jedyne
zatwierdzone informacje na temat funduszy i spółki SICAV.
Informacje podane w niniejszym prospekcie informacyjnym
lub jakimkolwiek dokumencie dotyczącym spółki SICAV lub
funduszy mogły od daty ich publikacji ulec zmianie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi
niniejszego prospektu informacyjnego, dokumentów KII lub
sprawozdań finansowych, rozstrzygające znaczenie ma wersja
w języku angielskim.

Skrótowe oznaczenie walut

Rozpowszechnianie niniejszego prospektu informacyjnego,
oferowanie jednostek uczestnictwa do sprzedaży lub
dokonywanie inwestycji w jednostki uczestnictwa jest zgodne
z prawem wyłącznie tam, gdzie jednostki uczestnictwa
zostały dopuszczone do sprzedaży publicznej lub tam, gdzie
ich sprzedaż nie została zabroniona lokalnymi przepisami
prawa. Niniejszy prospekt informacyjny nie stanowi oferty
skierowanej do inwestora w jurysdykcji, w której jest to
prawnie niedozwolone ani w której osoba składająca taką
ofertę nie byłaby do tego uprawniona.

AUD Dolar australijski

HKD

Dolar hongkoński

BRL

JPY

Jen japoński

CAD Dolar kanadyjski

NOK

Korona norweska

CNH Juan renminbi w obrocie na
rynku zewnętrznym

PLN

Złoty polski

CNY Juan renminbi w obrocie na
rynku wewnętrznym

RMB

Juan chiński (w obrocie
na rynku wewnętrznym i
zewnętrznym)

DKK Korona duńska

SEK

Korona szwedzka

EUR Euro

SGD

Dolar singapurski

GBP Funt brytyjski

USD

Dolar amerykański

CHF

Real brazylijski

Frank szwajcarski

Jednostki uczestnictwa spółki SICAV nie mogą być
bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane w
Stanach Zjednoczonych. Z zastrzeżeniem odmiennej decyzji
zarządu spółki zarządzającej, podmioty amerykańskie nie
mogą składać zleceń subskrypcji jednostek uczestnictwa
spółki SICAV.
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Informacje na temat funduszy
Wszystkie fundusze opisane w niniejszym prospekcie

Zarząd spółki SICAV ponosi całkowitą

informacyjnym stanowią część spółki Nordea 1,

odpowiedzialność za jej działalność operacyjną oraz

SICAV, pełniącej w stosunku do nich rolę struktury

inwestycyjną, w tym za działalność inwestycyjną

parasolowej. Spółka SICAV oferuje inwestorom

wszystkich funduszy. Zarząd przekazał bieżące

dostęp do profesjonalnych usług aktywnego

zarządzanie funduszami spółce zarządzającej,

zarządzania inwestycjami, udostępniając szeroką

która z kolei przekazała niektóre swoje funkcje

gamę funduszy mających na celu zapewnienie

zarządzającym inwestycjami i dostawcom usług.

zysków i/lub długoterminowego wzrostu wartości

Zarząd zachowuje nadzór nad spółką zarządzającą.

przy jednoczesnej dywersyfikacji inwestycji celem
łagodzenia skutków wpływu ryzyka.

Więcej informacji na temat spółki SICAV, zarządu,
spółki zarządzającej oraz dostawców usług można

Według przepisów prawa, każdy fundusz może

znaleźć w końcowych sekcjach niniejszego prospektu

dokonywać inwestycji zgodnie z postanowieniami

informacyjnego, tj. w sekcji „Spółka SICAV” i sekcji

sekcji „Ogólne uprawnienia i ograniczenia inwestycji”

„Spółka zarządzająca”.

(str. „Ogólne uprawnienia i ograniczenia inwestycji”
on page 99), a jednocześnie ma obowiązek
przestrzegać zastrzeżeń wynikających z tej samej
sekcji. Każdy fundusz posiada jednak także swoją
własną politykę inwestycyjną, której zakres jest
zasadniczo węższy niż ten dozwolony przepisami
prawa. Charakterystyka poszczególnych celów
inwestycyjnych, głównych inwestycji oraz innych
kluczowych cech każdego funduszu rozpoczyna się
na następnej stronie.
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prospekt informacyjny Niniejszy dokument.

Terminy z określonym znaczeniem

rynek regulowany Rynek regulowany w rozumieniu dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego, prowadzący regularną
działalność, uznany i ogólnodostępny.

W niniejszym prospekcie informacyjnym poniższe terminy mają
znaczenie nadane im poniżej.

SICAV Spółka Nordea 1, SICAV.

dokument KII Dokument zawierający kluczowe informacje dla
inwestorów.
dzień roboczy Każdy dzień, w którym spółka zarządzająca prowadzi
działalność. Wyłącza to wszystkie dni uznane ustawowo za dni
wolne od pracy w Luksemburgu, a także Wielki Piątek i dzień 24
grudnia. Spółka może także, według swojego uznania, nie prowadzić
działalności w inne dni. W takich przypadkach udziałowcy zostaną o
tym powiadomieni zgodnie z przepisami prawa.
dzień wyceny Dzień, w którym fundusz przeprowadza transakcje
na swoich jednostkach uczestnictwa i dla którego publikuje
wartość aktywów netto (NAV). Z zastrzeżeniem odmiennej definicji
obowiązującej dla określonego funduszu, dzień roboczy nie jest dniem
wyceny, jeśli w takim dniu dowolna giełda papierów wartościowych
lub rynek, na którym znaczna część (określona przez zarząd lub osobę
przez niego wyznaczoną) inwestycji funduszu jest przedmiotem
obrotu, nie prowadzi działalności lub działalność ta jest ograniczona,
zawieszona, anulowana lub w inny sposób zmieniona.
fundusz Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, każdy
subfundusz, w stosunku do którego spółka SICAV funkcjonuje
jako UCITS o charakterze parasolowym. Równorzędny z terminem
„Subfundusz” stosowanym w statucie i niektórych innych dokumentach,
jak wskazano w ich treści.

spółka Spółka SICAV działająca za pośrednictwem zarządu lub
przez dostawców usług wyszczególnionych w niniejszym prospekcie
informacyjnym, z wyjątkiem biegłego rewidenta i dystrybutorów.
sprawozdania finansowe Roczne sprawozdanie spółki SICAV wraz z
każdym półrocznym sprawozdaniem wydanym od czasu opublikowania
ostatniego rocznego sprawozdania.
statut Statut spółki SICAV.
uprawnione państwo Każde państwo, jakie zarząd uzna za zgodne z
portfelem inwestycji danego funduszu.
ustawa z 2010 r. Luksemburska ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o
przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
waluta bazowa Waluta, w której fundusz prowadzi księgowość
swojego portfela i utrzymuje swoją pierwotną wartość aktywów netto
(NAV).
wartość aktywów netto (NAV) Wartość aktywów netto (ang. net
asset value, inaczej NAV) na jednostkę uczestnictwa; wartość jednej
jednostki uczestnictwa funduszu.
zarząd Zarząd spółki SICAV.

Grupa Nordea Nordea Bank Abp oraz wszystkie jej podmioty
stowarzyszone, w tym Nordea Investment Funds S.A.
inwestor Każdy były, obecny lub przyszły udziałowiec lub jego
przedstawiciel.
inwestorzy instytucjonalni Inwestorzy w rozumieniu postanowień
art. 174 Ustawy z 2010 r., tacy jak instytucje kredytowe oraz
inne podmioty związane profesjonalnie z rynkiem finansowym,
inwestujące w imieniu własnym lub innych inwestorów (zarówno
detalicznych w związku z umową o zarządzaniu dyskrecjonalnym jak
i instytucjonalnych), a także towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze
emerytalne lub inne UCI.
organ władzy publicznej Dowolny rząd, agencja rządowa, podmiot
ponadnarodowy, organ władz lokalnych lub organizacja finansowana
przez rząd.
państwo członkowskie Państwo członkowskie UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
podmiot amerykański Każdy z niżej wymienionych, przy czym
poniższy wykaz nie jest wyczerpujący:
• osoba posiadająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę
w Stanach Zjednoczonych,
fundusz powierniczy,
którego powiernikiem jest
osoba posiadająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę w
Stanach Zjednoczonych bądź
majątek lub spadek, którego
wykonawcą lub zarządcą jest
osoba posiadająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę w
Stanach Zjednoczonych

• rachunek zarządzany lub
podobny rachunek (lecz nie
rachunek majątku ani funduszu
powierniczego) prowadzony
przez pośrednika lub innego
powiernika utworzonego,
zarejestrowanego lub, w
przypadku osoby fizycznej,
posiadającego miejsce
zamieszkania w Stanach
Zjednoczonych

• spółka osobowa lub kapitałowa
utworzona lub zarejestrowana
• spółka osobowa lub kapitałowa
przez podmiot amerykański
utworzona lub zarejestrowana
na mocy przepisów
na mocy amerykańskiego
innych niż amerykańskie,
prawa federalnego lub
przede wszystkim w celu
stanowego
inwestowania w papiery
wartościowe niepodlegające
• agencja lub oddział jednostki
rejestracji zgodnie z ustawą
spoza Stanów Zjednoczonych,
z 1933 r., chyba że utworzona
znajdująca/y się w Stanach
lub zarejestrowana i będąca w
Zjednoczonych
posiadaniu akredytowanych
• rachunek inny niż rachunek
inwestorów (zgodnie z
zarządzany, lub podobny
definicją podaną w ustawie z
rachunek (lecz nie rachunek
1933 r.), którzy nie są osobami
majątku ani funduszu
fizycznymi, majątkami ani
powierniczego) prowadzony
funduszami powierniczymi
przez pośrednika lub innego
• każdy inny podmiot
powiernika na korzyść
amerykański, zgodnie z
lub na rzecz podmiotu
definicją wynikającą z
amerykańskiego
amerykańskiej Reguły 902
Regulacji S
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Nordea 1 —

Asia ex Japan Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Ryzyko kraju — Chiny
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI All Country Asia Ex Japan –
Net Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek azjatyckich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Azji, z
wyłączeniem Japonii.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• Chińskie akcje A: 25%
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Asian Stars Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Ryzyko kraju — Chiny
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI All Country Asia Ex. Japan –
Net Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek azjatyckich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Azji, z
wyłączeniem Japonii.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• Chińskie akcje A: 25%
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia opartego na odpowiedzialnych inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Swapy
przychodu całkowitego: oczekiwane 20%.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki ze szczególnym
ukierunkowaniem na ich zdolność do przestrzegania
międzynarodowych standardów dotyczących kwestii
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz do
oferowania najlepszych perspektyw wzrostu wartości i cech
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny
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Nordea 1 —

Chinese Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Rynki wschodzące i
graniczne
• Ryzyko kraju — Chiny
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie

Wskaźnik referencyjny MSCI China 10/40 – Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek chińskich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Chińskiej
Republice Ludowej.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• Chińskie akcje A: 50%
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited.
Waluta bazowa USD.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny
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Nordea 1 —

Emerging Markets Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Ryzyko kraju — Chiny
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI Emerging Markets Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na rynkach wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach
wschodzących.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• Chińskie akcje A: 25%
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami GW&K Investment
Management LLC.
Waluta bazowa USD.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny
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Nordea 1 —

Emerging Markets Focus Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Ryzyko kraju — Chiny
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI Emerging Markets Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na rynkach wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach
wschodzących.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• Chińskie akcje A: 25%
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny
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Nordea 1 —

Emerging Markets Small Cap Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Akcje spółek o małej i
średniej kapitalizacji
• Rynki wschodzące i
graniczne
• Opodatkowanie
• Akcje

Wskaźnik referencyjny MSCI Emerging Markets Small Cap
Net Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek o małej kapitalizacji na rynkach
wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach
wschodzących i których kapitalizacja rynkowa (na moment
nabycia) wynosi pomiędzy 100 milionów USD a 5 miliardów
USD.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami TimeSquare Capital
Management LLC.
Waluta bazowa USD.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny
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Nordea 1 —

Emerging Stars Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Ryzyko kraju — Chiny
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI Emerging Markets Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na rynkach wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach
wschodzących.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów netto:
• Chińskie akcje A: 25%
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia opartego na odpowiedzialnych inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki ze szczególnym
ukierunkowaniem na ich zdolność do przestrzegania
międzynarodowych standardów dotyczących kwestii
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz do
oferowania najlepszych perspektyw wzrostu wartości i cech
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Emerging Wealth Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Ryzyko kraju — Chiny
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI Emerging Markets Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• Chińskie akcje A: 25%

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami GW&K Investment
Management LLC.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European Small and Mid Cap Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje spółek o małej i
średniej kapitalizacji
• Instrumenty pochodne
• Akcje

Wskaźnik referencyjny MSCI Europe SMID Cap (Net
Return) Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek europejskich o małej i średniej
kapitalizacji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie i
których kapitalizacja rynkowa (na moment nabycia) wynosi 10
miliardów EUR lub mniej.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European Stars Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny MSCI Europe – Net Return Index.
Wyłącznie dla celów porównania wyników. Charakterystykę
ryzyka portfela funduszu może cechować pewne
podobieństwo do charakterystyki wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek europejskich.

Charakterystyka inwestora

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia opartego na odpowiedzialnych inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki koncentrując
się w szczególności na ich zdolności do przestrzegania
międzynarodowych standardów dotyczących kwestii
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz do
oferowania najlepszych perspektyw wzrostu wartości i cech
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European Value Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Instrumenty pochodne
• Waluta
• Akcje

Wskaźnik referencyjny MSCI Europe – Net Return Index.
Wyłącznie dla celów porównania wyników. Charakterystykę
ryzyka portfela funduszu może cechować pewne
podobieństwo do charakterystyki wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek europejskich.

Charakterystyka inwestora

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Mensarius AG.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Global Climate and Environment Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Charakterystyka inwestora

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia tematycznego
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający koncentruje się na spółkach,
które opracowują rozwiązania przyjazne dla klimatu i
środowiska, na przykład w zakresie odnawialnych źródeł
energii i efektywnego gospodarowania zasobami, oraz wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Global Disruption Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Kwit depozytowy
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający koncentruje się na spółkach
z przełomowym potencjałem i które wydają się oferować
najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy inwestycji.
Spółki z przełomowym potencjałem to spółki, których
produkty lub usługi są wysoce innowacyjne i mogą
zrewolucjonizować istniejące modele biznesowe.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia tematycznego
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Global Frontier Markets Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na rynkach wschodzących i
granicznych.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach
wschodzących i granicznych.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące i graniczne
rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Nordea 1 SICAV

20

Nordea 1 —

Global Gender Diversity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Ponadto fundusz stosuje dodatkową selekcję negatywną
mającą na celu wykluczenie określonych sektorów lub spółek
w oparciu o kryteria dotyczące kwestii środowiskowych,
społecznych oraz ładu korporacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia tematycznego
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający koncentruje się na spółkach
o zrównoważonym charakterze działania i o znaczącym
poziomie równowagi płci i równouprawnienia w ramach
kadry kierowniczej, oraz które wydają się oferować najlepsze
perspektywy wzrostu wartości i cechy inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Global Impact Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający koncentruje się na spółkach,
które dzięki swoim produktom lub usługom wpływają w
korzystny sposób na społeczeństwo lub ochronę środowiska
oraz które wydają się oferować najlepsze perspektywy
wzrostu wartości i cechy inwestycji.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia tematycznego
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Global Listed Infrastructure Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Inwestycje w nieruchomości
• Instrumenty pochodne
• Obsługa papierów
wartościowych
• Rynki wschodzące i
graniczne
• Opodatkowanie

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek posiadających lub opracowujących
urządzenia lub obiekty infrastrukturalne bądź nimi
zarządzających, na całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami spółek infrastrukturalnych.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia tematycznego
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający łączy alokację sektorową i
regionalną z analizą fundamentalną spółek w celu wyboru
spółek, które wydają się oferować najlepsze perspektywy
wzrostu wartości i cechy inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami CBRE Clarion Securities
LLC.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Global Opportunity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI All Country World – Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Charakterystyka inwestora

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Loomis, Sayles &
Company, LP.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Global Portfolio Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI World – Net Return Index.
Wyłącznie dla celów porównania wyników. Charakterystykę
ryzyka portfela funduszu może cechować pewne
podobieństwo do charakterystyki wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Global Real Estate Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Inwestycje w nieruchomości
• Instrumenty pochodne
• Obsługa papierów
wartościowych
• Rynki wschodzące i
graniczne
• Opodatkowanie

Wskaźnik referencyjny FTSE EPRA Nareit Developed Index
– Net Total Return. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy
inwestycyjnych, w akcje spółek z sektora nieruchomości na
całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami spółek z sektora nieruchomości oraz
w fundusze inwestycyjne nieruchomości (ang. real estate
investment trusts, inaczej fundusze REIT).
Fundusz może inwestować do 20% wszystkich aktywów
w akcje spółek z sektora nieruchomości na rynkach
wschodzących.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia tematycznego
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Duff & Phelps
Investment Management Co.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Global Small Cap Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Akcje spółek o małej i
średniej kapitalizacji
• Rynki wschodzące i
graniczne
• Opodatkowanie
• Akcje

Wskaźnik referencyjny MSCI World Small Cap Index Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek o małej kapitalizacji na całym
świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki o kapitalizacji
rynkowej (na moment nabycia) na poziomie pomiędzy 50
milionów USD a 10 miliardów USD lub uwzględnionych we
wskaźniku referencyjnym.

Charakterystyka inwestora

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami GW&K Investment
Management LLC.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Global Stable Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Charakterystyka inwestora

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Global Stable Equity Fund – Euro Hedged
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Instrumenty pochodne
• Zabezpieczenie
• Akcje

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane
z walutami innymi niż waluta bazowa. Co najmniej 90%
ekspozycji na ryzyko walutowe portfela funduszu jest
zabezpieczone względem waluty bazowej.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji przy
ograniczonym do minimum ryzyku walutowym związanym z
walutą bazową
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Global Stars Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI All Country World – Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na całym świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami.

Charakterystyka inwestora

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia opartego na odpowiedzialnych inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na światowe rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki koncentrując
się w szczególności na ich zdolności do przestrzegania
międzynarodowych standardów dotyczących kwestii
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz do
oferowania najlepszych perspektyw wzrostu wartości i cech
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Indian Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI India 10/40 Index – Net Total
Return in USD. Wyłącznie do celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek indyjskich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Indiach.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Doradca/-y inwestycyjny/-i ICICI Prudential Asset
Management Company Ltd.
Waluta bazowa USD.
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Latin American Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Kwit depozytowy
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny MSCI EM Latin America 10/40 –
Net Return Index converted to EUR. Wyłącznie dla celów
porównania wyników. Charakterystykę ryzyka portfela
funduszu może cechować pewne podobieństwo do
charakterystyki wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek z Ameryki Łacińskiej.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce
Łacińskiej.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Itaú USA Asset
Management Inc.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Nordic Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny MSCI Nordic 10/40 Index (Net
Dividends Reinvested). Wyłącznie dla celów porównania
wyników. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu
może cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek skandynawskich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w regionie
Skandynawii.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Nordic Equity Small Cap Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje spółek o małej i
średniej kapitalizacji
• Instrumenty pochodne
• Akcje

Wskaźnik referencyjny Carnegie Small CSX Return Nordic.
Wyłącznie dla celów porównania wyników. Charakterystykę
ryzyka portfela funduszu może cechować pewne
podobieństwo do charakterystyki wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek skandynawskich o małej
kapitalizacji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w regionie
Skandynawii i których kapitalizacja rynkowa (na moment
nabycia) wynosi 0,50% lub mniej łącznej kapitalizacji rynkowej
skandynawskich giełd papierów wartościowych, w tym tych w
Kopenhadze, Helsinkach, Oslo, Rejkiawiku i Sztokholmie.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.

Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Charakterystyka inwestora

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Nordic Ideas Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Instrumenty pochodne
• Waluta
• Akcje

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek skandynawskich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w regionie
Skandynawii.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Nordic Stars Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Waluta
• Akcje
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek skandynawskich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w regionie
Skandynawii.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia opartego na odpowiedzialnych inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki koncentrując
się w szczególności na ich zdolności do przestrzegania
międzynarodowych standardów dotyczących kwestii
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz do
oferowania najlepszych perspektyw wzrostu wartości i cech
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

North American Small Cap Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Instrumenty pochodne
• Akcje spółek o małej i
średniej kapitalizacji
• Akcje

Wskaźnik referencyjny Russell 2000 Value Index – Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek północnoamerykańskich o małej
kapitalizacji.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce
Północnej i których kapitalizacja rynkowa (na moment
nabycia) wynosi pomiędzy 50 milionów USD a 10 miliardów
USD.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami River Road Asset
Management LLC.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

North American Stars Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Instrumenty pochodne
• Akcje

Wskaźnik referencyjny Russell 3000 Index – Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek północnoamerykańskich.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce
Północnej.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Charakterystyka inwestora

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w ramach
podejścia opartego na odpowiedzialnych inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki koncentrując
się w szczególności na ich zdolności do przestrzegania
międzynarodowych standardów dotyczących kwestii
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego oraz do
oferowania najlepszych perspektyw wzrostu wartości i cech
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

North American Value Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Instrumenty pochodne
• Koncentracja
• Akcje

Wskaźnik referencyjny Russell 3000 Value Index – Net
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek północnoamerykańskich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Ameryce
Północnej.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może
stosować instrumenty pochodne w celach zabezpieczania
(ograniczania ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem
oraz uzyskiwania zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami River Road Asset
Management LLC.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Norwegian Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Instrumenty pochodne
• Waluta
• Akcje

Wskaźnik referencyjny Oslo Exchange Mutual Fund Index
– Total Return. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek norweskich.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające
siedzibę, notowane na giełdzie lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie w Norwegii.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa NOK.
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Stable Emerging Markets Equity Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Ryzyko kraju — Chiny
• Akcje
• Waluta
• Obsługa papierów
wartościowych
• Kwit depozytowy
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w akcje spółek na rynkach wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej 75%
wszystkich aktywów w akcje i papiery wartościowe
powiązane z akcjami emitowane przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach
wschodzących.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• Chińskie akcje A: 25%

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki akcji
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera spółki, które wydają
się oferować najlepsze perspektywy wzrostu wartości i cechy
inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Conservative Fixed Income Fund
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnianie udziałowcom umiarkowanych stóp zwrotu
powyżej stopy zwrotu ze środków pieniężnych w ciągu całego
cyklu inwestycyjnego.
Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i
waluty na całym świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w korporacyjne
i rządowe dłużne papiery wartościowe oraz papiery
wartościowe powiązane z długiem, obligacje indeksowane
inflacją, obligacje zabezpieczone, obligacje zamienne,
instrumenty rynku pieniężnego oraz UCITS/UCI, w tym
fundusze typu ETF. Fundusz może inwestować w swapy
ryzyka kredytowego.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami/hipoteką
(ABS/MBS): 20%
• obligacje korporacyjne niewykonane w terminie: 5% (w
wyniku posiadania niewykonanych w terminie obligacji
korporacyjnych. Fundusz nie inwestuje aktywnie w
niewykonane w terminie obligacje korporacyjne)
• akcje: 2,5% (w wyniku posiadania papierów wartościowych
niewykonanych w terminie)
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Charakterystyka ryzyka
Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Dłużne papiery wartościowe
indeksowane inflacją
hipoteką (ABS/MBS)
Zamienne
papiery
•
• Stopa procentowa
wartościowe
• Dźwignia finansowa
Obligacje
zabezpieczone
•
• Przedterminowa spłata i
Instrumenty
kredytowe
przedłużenie terminu spłaty
•
Waluta
•
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 300%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących umiarkowanego wzrostu wartości inwestycji
• gotowych zaakceptować okresowe ujemne wzrosty wartości
inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na globalne rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający stosuje proces swobodnej
i dynamicznej alokacji aktywów w celu wykorzystania
możliwości rynkowych i uwzględnienia czynników ryzyka,
takich jak zmiany stóp procentowych i spreadów kredytowych.
Zespół wybiera papiery wartościowe, które wydają się
oferować najlepsze możliwości inwestycyjne. Zespół zarządza
także w aktywny sposób walutami.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Nordea 1 SICAV

42

Nordea 1 —

Danish Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Stopa procentowa
• Obligacja zabezpieczona
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Nordea Constant Maturity 5 Year
Government Bond Index. Wyłącznie dla celów porównania
wyników. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu
może cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje duńskie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez organy władz publicznych lub przez spółki
lub instytucje finansowe mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie w Danii.
Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa DKK.
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Danish Covered Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Stopa procentowa
• Obligacja zabezpieczona
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w duńskie obligacje zabezpieczone.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w obligacje zabezpieczone emitowane
przez organy władz publicznych bądź przez spółki lub
instytucje finansowe mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie w Danii.
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa DKK.
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Danish Short-Term Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Stopa procentowa
• Obligacja zabezpieczona
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje denominowane w DKK.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w DKK i emitowane przez organy władz
publicznych lub spółki. Fundusz może inwestować w papiery
wartościowe o okresie pozostającym do terminu zapadalności
równym lub dłuższym niż 2 lata. Oczekiwany średni ważony
okres trwania funduszu wynosi powyżej 1 roku. Stopy
procentowe dłużnych papierów wartościowych o zmiennym
oprocentowaniu podlegają dostosowaniu do warunków
rynkowych co najmniej raz w roku zgodnie z warunkami
emisji.
Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 1 roku.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa DKK.
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Emerging Market Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
hipoteką (ABS/MBS)
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Waluta
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny JP Morgan Emerging Markets Bond
Index Global Diversified. Wyłącznie dla celów porównania
wyników. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu
może cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje rynków wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w walutach twardych (takich jak USD i EUR).
Te papiery wartościowe są emitowane przez organy władz
publicznych lub przez spółki mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie na rynkach wschodzących.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami PGIM Inc.
Waluta bazowa USD.
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Emerging Market Bond Opportunities
Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Rynki wschodzące i
zabezpieczone aktywami/
graniczne
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
Ryzyko
kraju
—
Chiny
•
• Przedterminowa spłata i
Instrumenty
kredytowe
przedłużenie terminu spłaty
•
Waluta
•
• Obsługa papierów
Instrumenty
pochodne
wartościowych
•
• Opodatkowanie

Wskaźnik referencyjny 50% JP EMBI GD (USD) i 50% JP
GBI-EM GD (USD). Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje rynków wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w walutach twardych (takich jak USD i
EUR) lub w walutach lokalnych. Te papiery wartościowe
są emitowane przez organy władz publicznych lub przez
spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie na rynkach wschodzących. Fundusz
może inwestować bezpośrednio w chińskie dłużne papiery
wartościowe będące przedmiotem obrotu na chińskim
międzybankowym rynku obligacji (ang. China Interbank Bond
Market) lub na Bond Connect.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zespół zarządza także w aktywny sposób walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami PGIM Inc.
Waluta bazowa USD.
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Emerging Market Corporate Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
hipoteką (ABS/MBS)
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Instrumenty pochodne
• Rynki wschodzące i
• Opodatkowanie
graniczne

Wskaźnik referencyjny JPM Corporate Emerging Markets
Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified)
in USD. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje korporacyjne rynków wschodzących
denominowane w USD.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w USD. Te papiery wartościowe są emitowane
przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie na rynkach wschodzących.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Metlife Investment
Management, LLC
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Emerging Stars Local Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.
Wskaźnik referencyjny JP Morgan GBI Emerging Market
Global Diversified. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje rynków wschodzących denominowane
w walutach lokalnych.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w walutach lokalnych. Te papiery
wartościowe są emitowane przez organy władz publicznych
lub emitentów quasi-publicznych lub przez spółki mające
siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie
na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować
bezpośrednio w chińskie dłużne papiery wartościowe będące
przedmiotem obrotu na chińskim międzybankowym rynku
obligacji (ang. China Interbank Bond Market) lub na Bond
Connect.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Ponadto fundusz stosuje dodatkową selekcję negatywną
mającą na celu wykluczenie określonych sektorów lub spółek
w oparciu o kryteria dotyczące kwestii środowiskowych,
społecznych oraz ładu korporacyjnego.

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.

Charakterystyka ryzyka
Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Dźwignia finansowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
Ryzyko
kraju
—
Chiny
przedłużenie terminu spłaty
•
Instrumenty
kredytowe
•
• Obsługa papierów
Waluta
wartościowych
•
Instrumenty
pochodne
•
• Opodatkowanie
Rynki
wschodzące
i
•
graniczne
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda względnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 200%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących dochodu i wzrostu wartości inwestycji
w ramach podejścia opartego na odpowiedzialnych
inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji.

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera emitentów ze
szczególnym ukierunkowaniem na ich zdolność do
przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących
kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego,
oraz którzy wydają się oferować najlepsze perspektywy
wzrostu wartości i cechy inwestycji. Zespół zarządza także w
aktywny sposób walutami.
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Nordea 1 —

Emerging Markets Debt Total Return Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Dźwignia finansowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Ryzyko kraju — Chiny
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Waluta
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje rynków wschodzących denominowane
w walutach lokalnych lub walutach twardych takich jak USD
i EUR.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w walutach lokalnych lub walutach twardych.
Te papiery wartościowe są emitowane przez organy
władz publicznych lub emitentów quasi-publicznych lub
przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie na rynkach wschodzących. Fundusz
może inwestować bezpośrednio w chińskie dłużne papiery
wartościowe będące przedmiotem obrotu na chińskim
międzybankowym rynku obligacji (ang. China Interbank Bond
Market) lub na Bond Connect.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 600%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający dąży do zidentyfikowania
możliwości inwestycyjnych w ramach wszystkich
podsektorów wschodzących rynków obligacji. Zespół
zarządza także w aktywny sposób walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa USD.
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Emerging Stars Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Waluta bazowa USD.

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Charakterystyka ryzyka

Wskaźnik referencyjny JP Morgan Emerging Markets Bond
Index Global Diversified. Wyłącznie do celów porównania
wyników i monitorowania ryzyka. Charakterystykę ryzyka
portfela funduszu może cechować pewne podobieństwo do
charakterystyki wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje rynków wschodzących.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w walutach twardych (takich jak USD i
EUR) lub w walutach lokalnych. Te papiery wartościowe są
emitowane przez organy władz publicznych lub emitentów
quasi-publicznych lub przez spółki mające siedzibę lub
prowadzące działalność gospodarczą głównie na rynkach
wschodzących. Fundusz może inwestować bezpośrednio w
chińskie dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem
obrotu na chińskim międzybankowym rynku obligacji (ang.
China Interbank Bond Market) lub na Bond Connect.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Ponadto fundusz stosuje dodatkową selekcję negatywną
mającą na celu wykluczenie określonych sektorów lub spółek
w oparciu o kryteria dotyczące kwestii środowiskowych,
społecznych oraz ładu korporacyjnego.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Dźwignia finansowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
Ryzyko
kraju
—
Chiny
przedłużenie terminu spłaty
•
Instrumenty
kredytowe
•
• Obsługa papierów
Waluta
wartościowych
•
Instrumenty
pochodne
•
• Opodatkowanie
Rynki
wschodzące
i
•
graniczne
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda względnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 200%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących dochodów i wzrostu wartości inwestycji
w ramach podejścia opartego na odpowiedzialnych
inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera emitentów ze
szczególnym ukierunkowaniem na ich zdolność do
przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących
kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego,
oraz którzy wydają się oferować najlepsze perspektywy
wzrostu wartości i cechy inwestycji. Zespół zarządza także w
aktywny sposób walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Nordea 1 SICAV

51

Nordea 1 —

European Corporate Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Dźwignia finansowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty kredytowe
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML Euro Corporate Index.
Wyłącznie do celów porównania wyników i monitorowania
ryzyka. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może
cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje korporacyjne denominowane w EUR i
swapy ryzyka kredytowego.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w obligacje korporacyjne denominowane
w EUR i swapy ryzyka kredytowego, których bazowe ryzyko
kredytowe jest powiązane z takimi obligacjami. Fundusz
inwestuje także co najmniej dwie trzecie wszystkich aktywów
w dłużne papiery wartościowe o ratingu długoterminowym na
poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie poniżej BBB-/Baa3,
lub na poziomie równorzędnym.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda względnej
wartości zagrożonej.
Przewidywana dźwignia finansowa 130%.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European Corporate Bond Fund Plus
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
• Obligacja zabezpieczona
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty kredytowe

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML Euro Corporate Index.
Wyłącznie do celów porównania wyników i monitorowania
ryzyka. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może
cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda względnej
wartości zagrożonej.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje korporacyjne, w tym obligacje
zabezpieczone denominowane w EUR i swapy ryzyka
kredytowego.

Przewidywana dźwignia finansowa 200%.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w obligacje korporacyjne i
zabezpieczone denominowane w EUR i w swapy ryzyka
kredytowego, których bazowe ryzyko kredytowe jest
powiązane z obligacjami korporacyjnymi denominowanymi
w EUR. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu
długoterminowym na poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie
poniżej BBB-/Baa3, lub na poziomie równorzędnym.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%

Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European Corporate Stars Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.
Wskaźnik referencyjny ICE BofAML Euro Corporate
Bonds Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje korporacyjne denominowane w EUR i
swapy ryzyka kredytowego.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w obligacje korporacyjne denominowane
w EUR i swapy ryzyka kredytowego, których bazowe ryzyko
kredytowe jest powiązane z takimi obligacjami. Fundusz
inwestuje także co najmniej dwie trzecie wszystkich aktywów
w dłużne papiery wartościowe o ratingu długoterminowym na
poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie poniżej BBB-/Baa3,
lub na poziomie równorzędnym.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%
Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego,
oraz którzy wydają się oferować najlepsze perspektywy
wzrostu wartości i cechy inwestycji. Zespół zarządza także w
aktywny sposób walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Charakterystyka ryzyka
Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
Instrumenty
kredytowe
przedłużenie terminu spłaty
•
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących dochodów i wzrostu wartości inwestycji
w ramach podejścia opartego na odpowiedzialnych
inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Ponadto fundusz stosuje dodatkową selekcję negatywną
mającą na celu wykluczenie określonych sektorów lub spółek
w oparciu o kryteria dotyczące kwestii środowiskowych,
społecznych oraz ładu korporacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Powyższe kryteria dotyczące ratingu mają także
zastosowanie do bazowych papierów wartościowych
instrumentów pochodnych.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera emitentów ze
szczególnym ukierunkowaniem na ich zdolność do
przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących
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Nordea 1 —

European Covered Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Obligacja zabezpieczona
• Stopa procentowa
• Instrumenty kredytowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty pochodne
• Zabezpieczenie

Wskaźnik referencyjny iBoxx Euro Covered Total
Return Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w europejskie obligacje zabezpieczone.

Charakterystyka inwestora

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w obligacje zabezpieczone emitowane
przez spółki lub instytucje finansowe mające siedzibę lub
prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie.
Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie wszystkich
aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu na
poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie poniżej A-/A3, lub na
poziomie równorzędnym.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• dłużne papiery wartościowe o ratingu na poziomie BB+/
Ba1 lub niższym, w tym papiery wartościowe nieposiadające
ratingu: 10%
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European Covered Bond Opportunities
Fund
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.
Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w obligacje europejskie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez organy władz publicznych w Europie oraz
w obligacje zabezpieczone emitowane przez organy władz
publicznych bądź przez spółki lub instytucje finansowe
mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą
głównie w Europie. Fundusz inwestuje także co najmniej jedną
trzecią wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
o ratingu na poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie poniżej
A-/A3, lub na poziomie równorzędnym. Zmodyfikowany czas
trwania funduszu wynosi pomiędzy -0,5 a +4.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• dłużne papiery wartościowe o ratingu na poziomie BB+/
Ba1 lub niższym, w tym papiery wartościowe nieposiadające
ratingu: 25%
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Charakterystyka ryzyka
Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Obligacje zabezpieczone
• Stopa procentowa
• Instrumenty kredytowe
• Dźwignia finansowa
• Instrumenty pochodne
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Zabezpieczenie
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 250%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Stosowanie transakcji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
może w szczególności zwiększyć ekspozycję na obligacje
rządowe.
Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Transakcje
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu: oczekiwane 50%,
maksymalne: 150%.
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Nordea 1 —

European Cross Credit Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty kredytowe
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje korporacyjne denominowane w EUR,
w tym obligacje wysokodochodowe.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w EUR, emitowane przez spółki niefinansowe.
Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie wszystkich
aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu
długoterminowym na poziomie BBB+/Baa1 lub niższym, lecz
nie poniżej B-/B3, lub na poziomie równorzędnym. Fundusz
może inwestować w papiery wartościowe emitowane przez
spółki holdingowe dowolnej grupy korporacyjnej, w której
skład mogą wchodzić instytucje finansowe.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Fundusz nie może nabywać żadnych papierów wartościowych
nieposiadających ratingu ani papierów wartościowych o
ratingu długoterminowym poniżej B-/B3 lub na poziomie
równorzędnym. Fundusz w ciągu sześciu miesięcy dokonuje
sprzedaży papierów wartościowych, których rating spadnie
poniżej minimalnego ratingu określonego powyżej lub które
przestaną posiadać rating.
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European Financial Debt Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty kredytowe
zabezpieczone aktywami/
• Instrumenty pochodne
hipoteką (ABS/MBS)
• Zabezpieczenie
• Warunkowe obligacje
• Stopa procentowa
zamienne
• Dźwignia finansowa
• Koncentracja
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Zamienne papiery
wartościowe

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje i swapy ryzyka kredytowego z sektora
finansowego w Europie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe i swapy
ryzyka kredytowego emitowane przez instytucje finansowe
(lub ich spółki dominujące) mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie w Europie.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%
• warunkowe obligacje zamienne: 20%
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 250%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European High Yield Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty kredytowe
zabezpieczone aktywami/
• Instrumenty pochodne
hipoteką (ABS/MBS)
• Zabezpieczenie
• Papiery wartościowe oparte • Stopa procentowa
na długu/ zabezpieczone
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
kredytami (CDO/CLO)
• Zamienne papiery
wartościowe

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML European Currency
High Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged
to EUR. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w europejskie obligacje wysokodochodowe i
swapy ryzyka kredytowego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery
wartościowe, swapy ryzyka kredytowego oraz inne dłużne
papiery wartościowe, w tym warunkowe obligacje zamienne
emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie w Europie.

Charakterystyka inwestora

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), w
tym papiery wartościowe oparte na długu (CDO) i papiery
wartościowe zabezpieczone kredytami (CLO): 10%

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Capital Four
Management Fondsmæglerselskab A/S.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European High Yield Credit Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Zabezpieczenie
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
• Zamienne papiery
• Przedterminowa spłata i
wartościowe
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty kredytowe

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML European Currency
High Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged
to EUR. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w europejskie obligacje wysokodochodowe i
swapy ryzyka kredytowego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery
wartościowe, warunkowe obligacje zamienne i swapy
ryzyka kredytowego denominowane w EUR lub GBP bądź
emitowane przez spółki (lub ich spółki dominujące) mające
siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w
Europie.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Charakterystyka inwestora

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

European High Yield Stars Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.
Wskaźnik referencyjny ICE BofAML European Currency
High Yield Constrained Index – Total Return 100% Hedged
to EUR. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje wysokodochodowe i swapy ryzyka
kredytowego.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery
wartościowe, swapy ryzyka kredytowego oraz inne dłużne
papiery wartościowe, w tym warunkowe obligacje zamienne,
denominowane w EUR lub GBP bądź emitowane przez spółki
(lub ich spółki dominujące) mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie w Europie.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.

oraz którzy wydają się oferować najlepsze perspektywy
wzrostu wartości i cechy inwestycji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Charakterystyka ryzyka
Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Zabezpieczenie
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
Zamienne
papiery
•
• Przedterminowa spłata i
wartościowe
przedłużenie terminu spłaty
Instrumenty
kredytowe
•
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących dochodów i wzrostu wartości inwestycji
w ramach podejścia opartego na odpowiedzialnych
inwestycjach
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Ponadto fundusz stosuje dodatkową selekcję negatywną
mającą na celu wykluczenie określonych sektorów lub spółek
w oparciu o kryteria dotyczące kwestii środowiskowych,
społecznych oraz ładu korporacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera emitentów ze
szczególnym ukierunkowaniem na ich zdolność do
przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących
kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego,
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Nordea 1 —

European Inflation Linked Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Papiery wartościowe
indeksowane inflacją
• Instrumenty pochodne
• Zabezpieczenie
• Stopa procentowa

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje indeksowane inflacją w strefie euro.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w obligacje indeksowane inflacją
emitowane przez organy władz publicznych lub spółki w
strefie euro. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu
długoterminowym na poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie
poniżej BBB-/Baa3, lub na poziomie równorzędnym.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane
z walutami innymi niż waluta bazowa. Co najmniej 90%
ekspozycji na ryzyko walutowe portfela funduszu jest
zabezpieczone względem waluty bazowej.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących dochodów i wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Transakcje z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu: oczekiwane 15%.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Nordea 1 SICAV

62

Nordea 1 —

Flexible Credit Fund
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnianie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.
Wskaźnik referencyjny Brak.

Współzarządzający inwestycjami Capital Four
Management Fondsmæglerselskab A/S.
Waluta bazowa EUR.

Charakterystyka ryzyka

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w szeroką gamę obligacji i dłużnych papierów
wartościowych na całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki i organy władz publicznych. Fundusz
inwestuje co najmniej 50% wszystkich aktywów w dłużne
papiery wartościowe denominowane w EUR. Fundusz może
inwestować w obligacje zamienne, warunkowe obligacje
zamienne, a także swapy oraz inne instrumenty pochodne,
w tym swapy oraz inne instrumenty pochodne oparte na
kwalifikujących się indeksach kredytowych UCITS.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), w
tym papiery wartościowe oparte na długu (CDO) i papiery
wartościowe zabezpieczone kredytami (CLO): 20%
• warunkowe obligacje zamienne: 20%
Fundusz może inwestować w papiery wartościowe o dowolnej
jakości ratingu inwestycyjnego, w tym papiery wartościowe
nieposiadające ratingu.
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty kredytowe
zabezpieczone aktywami/
• Instrumenty pochodne
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
Papiery
wartościowe
oparte
•
• Dźwignia finansowa
na długu/ zabezpieczone
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
kredytami (CDO/CLO)
Zamienne
papiery
•
wartościowe
Obliczanie globalnej ekspozycji Bezwzględna wartość
zagrożona.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 200%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Swapy
przychodu całkowitego: oczekiwane 50%.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
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Flexible Fixed Income Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Waluta bazowa EUR.

Cel Zapewnienie udziałowcom dodatnich stóp zwrotu
powyżej stopy zwrotu ze środków pieniężnych w ciągu całego
cyklu inwestycyjnego.

Charakterystyka ryzyka

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i
waluty na całym świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w korporacyjne
i rządowe dłużne papiery wartościowe oraz papiery
wartościowe powiązane z długiem, obligacje indeksowane
inflacją, obligacje zabezpieczone, obligacje zamienne,
instrumenty rynku pieniężnego oraz UCITS/UCI, w tym
fundusze typu ETF. Fundusz może inwestować w swapy
ryzyka kredytowego.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami/hipoteką
(ABS/MBS): 20%
• obligacje korporacyjne niewykonane w terminie: 5% (w
wyniku posiadania niewykonanych w terminie obligacji
korporacyjnych. Fundusz nie inwestuje aktywnie w
niewykonane w terminie obligacje korporacyjne)
• akcje: 2,5% (w wyniku posiadania papierów wartościowych
niewykonanych w terminie)
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Dłużne papiery wartościowe
indeksowane inflacją
hipoteką (ABS/MBS)
Zamienne
papiery
•
• Stopa procentowa
wartościowe
• Dźwignia finansowa
Obligacje
zabezpieczone
•
• Przedterminowa spłata i
Instrumenty
kredytowe
przedłużenie terminu spłaty
•
Waluta
•
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 300%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących dochodów i wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na globalne rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający stosuje proces swobodnej
i dynamicznej alokacji aktywów w celu wykorzystania
możliwości rynkowych takich jak zmiany stóp procentowych i
spreadów kredytowych. Zespół wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zespół zarządza także w aktywny sposób walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
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Global Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Instrumenty kredytowe
• Instrumenty pochodne
• Waluta
• Stopa procentowa

Wskaźnik referencyjny JP Morgan GBI Global – Total
Return Index (in EUR). Wyłącznie dla celów porównania
wyników. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu
może cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje rządowe i korporacyjne.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez organy władz publicznych lub spółki.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.

Charakterystyka inwestora

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na globalne rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zespół zarządza także w aktywny sposób walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Global High Yield Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
• Instrumenty kredytowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Waluta

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML Developed
Markets High Yield Constrained Index. Wyłącznie do
celów porównania wyników i monitorowania ryzyka.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w korporacyjne obligacje wysokodochodowe na
całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w podporządkowane i
wysokodochodowe dłużne papiery wartościowe emitowane
przez spółki.
Fundusz jest narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z walutami innymi
niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda względnej
wartości zagrożonej.
Przewidywana dźwignia finansowa 150%.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na globalne rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami MacKay Shields LLC.
Waluta bazowa USD.
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International High Yield Bond Fund – USD
Hedged
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
Instrumenty
kredytowe
przedłużenie terminu spłaty
•
Instrumenty
pochodne
•

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML Global High Yield
Constrained Index (USD hedged). Wyłącznie dla celów
porównania wyników. Charakterystykę ryzyka portfela
funduszu może cechować pewne podobieństwo do
charakterystyki wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w korporacyjne obligacje wysokodochodowe na
całym świecie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.

Charakterystyka inwestora

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji przy
ograniczonym do minimum ryzyku walutowym związanym z
walutą bazową
• zainteresowanych ekspozycją na globalne rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Aegon USA Investment
Management, LLC.
Waluta bazowa USD.
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Latin American Corporate Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
hipoteką (ABS/MBS)
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Waluta
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny JP Morgan Cembi Broad Diversified
Latam IG Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje korporacyjne denominowane w USD w
Ameryce Łacińskiej.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w USD. Te papiery wartościowe są emitowane
przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie w Ameryce Łacińskiej.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami BICE Inversiones
Administradora General de Fondos S.A.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Long Duration US Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Instrumenty pochodne
• Stopa procentowa
• Zabezpieczenie

Wskaźnik referencyjny Bloomberg Barclays Series-E US
Govt 10+ Yr Bond Index. Wyłącznie dla celów porównania
wyników. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu
może cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje emitowane przez organy władz
publicznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez organy władz publicznych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Fundusz inwestuje także co
najmniej dwie trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery
wartościowe o ratingu na poziomie AAA/Aaa lub niższym,
lecz nie poniżej BBB-/Baa3, lub na poziomie równorzędnym.
Zmodyfikowany czas trwania funduszu wynosi pomiędzy 10
a 30 lat. Fundusz może także inwestować w amerykańskie
obligacje korporacyjne.

Charakterystyka inwestora

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami MacKay Shields LLC.
Waluta bazowa USD.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Nordea 1 SICAV

69

Nordea 1 —

Low Duration European Covered Bond
Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Obligacja zabezpieczona
• Stopa procentowa
Instrumenty
pochodne
•
• Przedterminowa spłata i
Zabezpieczenie
przedłużenie terminu spłaty
•

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w europejskie obligacje zabezpieczone.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w obligacje zabezpieczone emitowane
przez spółki lub instytucje finansowe mające siedzibę lub
prowadzące działalność gospodarczą głównie w Europie.
Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie wszystkich
aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu na
poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie poniżej A-/A3, lub
na poziomie równorzędnym. Zmodyfikowany czas trwania
funduszu wynosi pomiędzy 0 a 2 lata.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• dłużne papiery wartościowe o ratingu na poziomie BB+/
Ba1 lub niższym, w tym papiery wartościowe nieposiadające
ratingu: 10%

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 1 roku.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Nordea 1 —

Low Duration US High Yield Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
• Instrumenty kredytowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w amerykańskie, wysokodochodowe obligacje
korporacyjne.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w wysokodochodowe dłużne
papiery wartościowe denominowane w USD lub emitowane
przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Zmodyfikowany czas trwania funduszu wynosi pomiędzy
0 a 2 lata, a średni ważony efektywny termin zapadalności
inwestycji wynosi pomiędzy 0 a 7 lat. Pomiar terminów
zapadalności uwzględnia prawdopodobieństwo wykupu lub
wcześniejszej spłaty obligacji.
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Przewidywana dźwignia finansowa 150%.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami MacKay Shields LLC.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

North American High Yield Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty kredytowe
• Waluta

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML US High Yield Index.
Wyłącznie dla celów porównania wyników. Charakterystykę
ryzyka portfela funduszu może cechować pewne
podobieństwo do charakterystyki wskaźnika referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w amerykańskie, wysokodochodowe obligacje
korporacyjne.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki mające siedzibę lub
prowadzące działalność gospodarczą głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Aegon USA Investment
Management, LLC.
Waluta bazowa USD.
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Nordea 1 —

Norwegian Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Stopa procentowa
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny OB (Oslo Stock Exchange)
Government Bonds All Index. Wyłącznie dla celów
porównania wyników. Charakterystykę ryzyka portfela
funduszu może cechować pewne podobieństwo do
charakterystyki wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje norweskie.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez organy władz publicznych lub przez spółki
mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą
głównie w Norwegii.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.

Charakterystyka inwestora

Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa NOK.
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Nordea 1 —

Norwegian Short-Term Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Stopa procentowa
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje denominowane w NOK.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w NOK i emitowane przez organy władz
publicznych lub spółki. Fundusz może inwestować w papiery
wartościowe o okresie pozostającym do terminu zapadalności
równym lub dłuższym niż 2 lata. Oczekiwany średni ważony
okres trwania funduszu wynosi powyżej 1 roku. Stopy
procentowe dłużnych papierów wartościowych o zmiennym
oprocentowaniu podlegają dostosowaniu do warunków
rynkowych co najmniej raz w roku zgodnie z warunkami
emisji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 1 roku.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa NOK.
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Nordea 1 —

Renminbi Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Stopa procentowa
zabezpieczone aktywami/
• Dźwignia finansowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Ryzyko kraju — Chiny
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Waluta
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim
w obligacje chińskie, w tym obligacje wysokodochodowe.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez organy władz publicznych lub przez spółki
mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą
głównie w Chińskiej Republice Ludowej, Hongkongu, Makao,
na Tajwanie (Region Wielkich Chin) i w Azji. Spółki mogą
mieć siedziby także w innych krajach. Te papiery wartościowe
posiadają rating inwestycyjny lub są wysokodochodowe.
Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie dłużne
papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na chińskim
międzybankowym rynku obligacji (ang. China Interbank Bond
Market) lub na Bond Connect.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%
Główna ekspozycja funduszu na ryzyko walutowe jest
związana z walutą bazową lub CNY, chociaż fundusz może
być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub
środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na wschodzące rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Manulife Investment
Management (Hong Kong) Limited.
Waluta bazowa CNH.
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Swedish Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Stopa procentowa
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny JPM Sweden Government Bond (in
SEK) – Total Return Index. Wyłącznie dla celów porównania
wyników. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu
może cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje szwedzkie.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez organy władz publicznych lub przez spółki
mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą
głównie w Szwecji.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.

Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.

Charakterystyka inwestora

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa SEK.
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Swedish Short-Term Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Koncentracja
• Stopa procentowa
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje denominowane w SEK.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
denominowane w SEK i emitowane przez organy władz
publicznych lub spółki. Fundusz może inwestować w papiery
wartościowe o okresie pozostającym do terminu zapadalności
równym lub dłuższym niż 2 lata. Oczekiwany średni ważony
okres trwania funduszu wynosi powyżej 1 roku. Stopy
procentowe dłużnych papierów wartościowych o zmiennym
oprocentowaniu podlegają dostosowaniu do warunków
rynkowych co najmniej raz w roku zgodnie z warunkami
emisji.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 1 roku.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa SEK.
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Unconstrained Bond Fund – USD Hedged
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.
Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w szeroką gamę obligacji na całym świecie.

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami MacKay Shields LLC.
Waluta bazowa USD.

Charakterystyka ryzyka

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki i organy władz publicznych. Fundusz
inwestuje co najmniej 50% wszystkich aktywów w dłużne
papiery wartościowe denominowane w USD lub emitowane w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub emitowane przez spółki
mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą
głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) albo
emitowane, gwarantowane lub zabezpieczane przez rząd
lub dowolną z jego agencji (w tym przedstawicielstwa i
korporacje finansowane), włączając papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką (MBS) emitowane przez
agencje handlowe i rządowe, albo papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką (MBS) emitowane przez podmioty
prywatne, zabezpieczone hipotekami niestandardowymi
i posiadające rating na poziomie co najmniej B-/B3 lub
równorzędnym: 50%
Fundusz może inwestować w papiery wartościowe o dowolnej
jakości ratingu inwestycyjnego, w tym papiery wartościowe
nieposiadające ratingu.
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
Instrumenty
kredytowe
•
• Przedterminowa spłata i
Instrumenty
pochodne
przedłużenie terminu spłaty
•
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Przewidywana dźwignia finansowa 300%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji przy
ograniczonym do minimum ryzyku walutowym związanym z
walutą bazową
• zainteresowanych ekspozycją na globalne rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający dąży do wykorzystywania
możliwości rynkowych w ramach wszystkich podsektorów
dłużnych papierów wartościowych.
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US Bond Opportunities Fund
Cel i polityka inwestycyjna
Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.
Wskaźnik referencyjny Bloomberg Barclays US
Aggregate Index. Wyłącznie dla celów porównania wyników.
Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może cechować
pewne podobieństwo do charakterystyki wskaźnika
referencyjnego.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje amerykańskie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
dowolnego rodzaju emitenta i o dowolnym uprzywilejowaniu
i terminie zapadalności. Fundusz inwestuje także co najmniej
20% wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane, gwarantowane lub zabezpieczane przez
rząd amerykański lub dowolną z jego agencji (w tym
przedstawicielstwa i korporacje finansowane) lub w papiery
wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) emitowane
przez podmioty prywatne i posiadające rating na poziomie co
najmniej AA-/Aa3 lub równorzędnym.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone spłatami
mieszkaniowych kredytów hipotecznych (MBS), w tym
papiery wartościowe agencji, papiery wartościowe
podmiotów niebędących agencjami oraz hipoteczne papiery
wartościowe (ang. pass-through securities): 70%
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS), w tym
papiery wartościowe zabezpieczone kredytami (CLO): 20%

Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający zasadniczo dąży do
zidentyfikowania możliwości inwestycyjnych w ramach
wszystkich podsektorów amerykańskiego rynku obligacji.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami DoubleLine Capital LP.
Waluta bazowa USD.

Charakterystyka ryzyka
Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty kredytowe
zabezpieczone aktywami/
• Instrumenty pochodne
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
Papiery
wartościowe
oparte
•
• Przedterminowa spłata i
na długu/ zabezpieczone
przedłużenie terminu spłaty
kredytami (CDO/CLO)
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Fundusz może inwestować w papiery wartościowe o dowolnej
jakości ratingu inwestycyjnego, w tym papiery wartościowe
nieposiadające ratingu.
Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
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US Corporate Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.
Wskaźnik referencyjny Bloomberg Barclays US
Credit Index. Wyłącznie do celów porównania wyników i
monitorowania ryzyka. Charakterystykę ryzyka portfela
funduszu może cechować pewne podobieństwo do
charakterystyki wskaźnika referencyjnego.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty pochodne
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
• Instrumenty kredytowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Waluta

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w amerykańskie obligacje korporacyjne.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda względnej
wartości zagrożonej.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące
działalność gospodarczą głównie w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe o ratingu
długoterminowym na poziomie AAA/Aaa lub niższym, lecz nie
poniżej BBB-/Baa3, lub na poziomie równorzędnym.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS): 20%
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.

Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 250%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami MacKay Shields LLC.
Waluta bazowa USD.
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US High Yield Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji
w perspektywie średnio- i długoterminowej, przy osiąganiu
wyników powyżej poziomów rynkowych.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
• Instrumenty kredytowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Instrumenty pochodne

Wskaźnik referencyjny ICE BofAML US High Yield Index.
Wyłącznie do celów porównania wyników i monitorowania
ryzyka. Charakterystykę ryzyka portfela funduszu może
cechować pewne podobieństwo do charakterystyki
wskaźnika referencyjnego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda względnej
wartości zagrożonej.

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w amerykańskie, wysokodochodowe obligacje
korporacyjne.

Przewidywana dźwignia finansowa 120%.

Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie trzecie
wszystkich aktywów w wysokodochodowe dłużne papiery
wartościowe emitowane przez spółki mające siedzibę lub
prowadzące działalność gospodarczą głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający wybiera papiery wartościowe,
które wydają się oferować najlepsze możliwości inwestycyjne.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami MacKay Shields LLC.
Waluta bazowa USD.
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US Total Return Bond Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Waluta bazowa USD.

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie średnio- i długoterminowej.

Charakterystyka ryzyka

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim w obligacje amerykańskie.
Fundusz inwestuje w szczególności co najmniej dwie
trzecie wszystkich aktywów w dłużne papiery wartościowe
dowolnego rodzaju, takie jak papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką (ABS/MBS), papiery wartościowe
zabezpieczone kredytami (CLO) oraz hipoteczne papiery
wartościowe (ang. pass-through securities), oraz o dowolnym
uprzywilejowaniu i terminie zapadalności, emitowane przez
organy władz publicznych lub przez spółki mające siedzibę
lub prowadzące działalność gospodarczą głównie w Stanach
Zjednoczonych Ameryki lub w ich terytoriach zależnych.
Fundusz inwestuje także co najmniej 30% wszystkich
aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane,
gwarantowane lub zabezpieczane przez rząd amerykański
lub dowolną z jego agencji (w tym przedstawicielstwa
i korporacje finansowane) lub w papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką (MBS) emitowane przez podmioty
prywatne i posiadające rating na poziomie co najmniej AA-/
Aa3 lub równorzędnym.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Instrumenty kredytowe
zabezpieczone aktywami/
• Instrumenty pochodne
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
Papiery
wartościowe
oparte
•
• Przedterminowa spłata i
na długu/ zabezpieczone
przedłużenie terminu spłaty
kredytami (CDO/CLO)
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda zaangażowania.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki obligacji

Fundusz może inwestować w papiery wartościowe o dowolnej
jakości ratingu inwestycyjnego, w tym papiery wartościowe
nieposiadające ratingu.
Główna ekspozycja na ryzyko walutowe funduszu jest
związana z walutą bazową, chociaż fundusz może być także
narażony (w wyniku posiadanych inwestycji lub środków
pieniężnych) na ryzyko związane z innymi walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający dąży zasadniczo do
zidentyfikowania możliwości inwestycyjnych we wszystkich
podsektorach amerykańskiego rynku kredytów hipotecznych.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami DoubleLine Capital LP.
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Balanced Income Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji i
osiąganie relatywnie stabilnych dochodów.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Akcje
zabezpieczone aktywami/
• Zabezpieczenie
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
• Zamienne papiery
• Dźwignia finansowa
wartościowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Obligacje zabezpieczone
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Waluta
• Kwit depozytowy
• Krótka pozycja
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w obligacje, a także różne inne kategorie
aktywów takie jak akcje, instrumenty rynku pieniężnego i
waluty na całym świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w korporacyjne
i rządowe dłużne papiery wartościowe oraz papiery
wartościowe powiązane z długiem, akcje i papiery
wartościowe powiązane z akcjami, instrumenty rynku
pieniężnego oraz UCITS/UCI, w tym fundusze typu ETF.
Dłużne instrumenty mogą obejmować papiery wartościowe
takie jak obligacje zamienne, obligacje zabezpieczone,
obligacje indeksowane inflacją i obligacje rynków
wschodzących. Fundusz może inwestować w swapy ryzyka
kredytowego.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 450%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami/hipoteką
(ABS/MBS): 20%
• obligacje korporacyjne niewykonane w terminie: 5% (w
wyniku posiadania niewykonanych w terminie obligacji
korporacyjnych. Fundusz nie inwestuje aktywnie w
niewykonane w terminie obligacje korporacyjne)

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w połączeniu ze
stabilnym dochodem
• zainteresowanych ekspozycją na wiele różnych kategorii
aktywów

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający stosuje proces dynamicznej i
zrównoważonej pod względem ryzyka alokacji aktywów z
ukierunkowaniem na obligacje. Zespół zajmuje także zarówno
długie jak i krótkie pozycje oraz aktywnie zarządza walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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GBP Diversified Return Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji i
osiąganie relatywnie stabilnych dochodów.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Akcje
zabezpieczone aktywami/
• Zabezpieczenie
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
• Zamienne papiery
• Dźwignia finansowa
wartościowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Obligacje zabezpieczone
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Waluta
• Kwit depozytowy
• Krótka pozycja
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w akcje, a także różne inne kategorie aktywów
takie jak obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i waluty na
całym świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w akcje i
papiery wartościowe powiązane z akcjami, dłużne papiery
wartościowe i papiery wartościowe powiązane z długiem oraz
instrumenty rynku pieniężnego.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający stosuje dynamiczny i
zrównoważony pod względem ryzyka proces alokacji
aktywów z ukierunkowaniem na obligacje i akcje. Zespół
zajmuje także zarówno długie jak i krótkie pozycje oraz
aktywnie zarządza walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa GBP.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Przewidywana dźwignia finansowa 450%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w połączeniu ze
stabilnym dochodem
• zainteresowanych ekspozycją na wiele różnych kategorii
aktywów
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz mieszany”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 25% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.
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Stable Return Fund
Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji i
osiąganie relatywnie stabilnych dochodów.

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Akcje
zabezpieczone aktywami/
• Zabezpieczenie
hipoteką (ABS/MBS)
• Stopa procentowa
• Zamienne papiery
• Dźwignia finansowa
wartościowe
• Przedterminowa spłata i
przedłużenie terminu spłaty
• Obligacje zabezpieczone
• Instrumenty kredytowe
• Obsługa papierów
wartościowych
• Waluta
• Kwit depozytowy
• Krótka pozycja
• Instrumenty pochodne
• Opodatkowanie
• Rynki wschodzące i
graniczne

Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w akcje, a także różne inne kategorie aktywów
takie jak obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i waluty na
całym świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w akcje i
papiery wartościowe powiązane z akcjami, dłużne papiery
wartościowe i papiery wartościowe powiązane z długiem oraz
instrumenty rynku pieniężnego.
Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający stosuje dynamiczny i
zrównoważony pod względem ryzyka proces alokacji
aktywów z ukierunkowaniem na obligacje i akcje. Zespół
zajmuje także zarówno długie jak i krótkie pozycje oraz
aktywnie zarządza walutami.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 450%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w połączeniu ze
stabilnym dochodem
• zainteresowanych ekspozycją na wiele różnych kategorii
aktywów
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz mieszany”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 25% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.
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Alpha 7 MA Fund
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.

Cel i polityka inwestycyjna
Cel Maksymalizacja stopy zwrotu udziałowca w
perspektywie długoterminowej poprzez zapewnienie
dochodu w połączeniu ze wzrostem wartości inwestycji
(całkowitej stopy zwrotu).

Waluta bazowa EUR.

Charakterystyka ryzyka

Fundusz zakłada docelową zmienność w przedziale od 5% do
7%, przy czym poziom 7% jest postrzegany jako zmienność
skrajna w niekorzystnych warunkach rynkowych.
Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w różne kategorie aktywów, takie jak akcje,
obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i waluty na całym
świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w akcje i
papiery wartościowe powiązane z akcjami, dłużne papiery
wartościowe i papiery wartościowe powiązane z długiem,
instrumenty rynku pieniężnego oraz UCITS/UCI, w tym
fundusze typu ETF. Fundusz może inwestować w swapy
ryzyka kredytowego.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami/hipoteką
(ABS/MBS): 20%

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 500%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający dąży do uzyskania ekspozycji
wskutek zastosowania różnych strategii opartych na
premii za ryzyko, skorelowanych w niewielkim stopniu
lub nieskorelowanych ze sobą. Alokacja pomiędzy tymi
strategiami jest oparta na ciągłej ocenie oddolnej, z
uwzględnieniem ukierunkowania na krótkoterminowe
zachowania rynkowe różnych kategorii aktywów i czynników
ryzyka. Zespół zajmuje także zarówno długie jak i krótkie
pozycje oraz aktywnie zarządza walutami.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
Instrumenty
kredytowe
•
• Przedterminowa spłata i
Waluta
przedłużenie terminu spłaty
•
Kwit
depozytowy
•
• Obsługa papierów
Instrumenty
pochodne
wartościowych
•
Rynki
wschodzące
i
•
• Krótka pozycja
graniczne
• Opodatkowanie
Akcje
•

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 3 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w połączeniu z
dochodem w docelowym przedziale zmienności
• zainteresowanych ekspozycją na wiele różnych kategorii
aktywów
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz mieszany”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 25% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.
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ryzyka. Zespół zajmuje także zarówno długie jak i krótkie
pozycje oraz aktywnie zarządza walutami.

Cel i polityka inwestycyjna
Cel Maksymalizacja stopy zwrotu udziałowców w
perspektywie długoterminowej poprzez zapewnienie
dochodu w połączeniu ze wzrostem wartości inwestycji
(całkowitej stopy zwrotu).

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Fundusz zakłada docelową zmienność w przedziale od 7% do
10%, przy czym poziom 10% jest postrzegany jako zmienność
skrajna w niekorzystnych warunkach rynkowych.
Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w różne kategorie aktywów, takie jak akcje,
obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i waluty na całym
świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w akcje i
papiery wartościowe powiązane z akcjami, dłużne papiery
wartościowe i papiery wartościowe powiązane z długiem,
instrumenty rynku pieniężnego oraz UCITS/UCI, w tym
fundusze typu ETF. Fundusz może inwestować w swapy
ryzyka kredytowego.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami/hipoteką
(ABS/MBS): 20%

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
Instrumenty
kredytowe
•
• Przedterminowa spłata i
Waluta
przedłużenie terminu spłaty
•
Kwit
depozytowy
•
• Obsługa papierów
Instrumenty
pochodne
wartościowych
•
Rynki
wschodzące
i
•
• Krótka pozycja
graniczne
• Opodatkowanie
Akcje
•
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 650%.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczania (ograniczania
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Swapy
przychodu całkowitego: oczekiwane 40%.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający dąży do uzyskania ekspozycji
wskutek zastosowania różnych strategii opartych na
premii za ryzyko, skorelowanych w niewielkim stopniu
lub nieskorelowanych ze sobą. Alokacja pomiędzy tymi
strategiami jest oparta na ciągłej ocenie oddolnej, z
uwzględnieniem ukierunkowania na krótkoterminowe
zachowania rynkowe różnych kategorii aktywów i czynników

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Charakterystyka ryzyka

Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w połączeniu z
dochodem w docelowym przedziale zmienności
• zainteresowanych ekspozycją na wiele różnych kategorii
aktywów
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz mieszany”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 25% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.
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ryzyka. Zespół zajmuje także zarówno długie jak i krótkie
pozycje oraz aktywnie zarządza walutami.

Cel i polityka inwestycyjna
Cel Maksymalizacja stopy zwrotu udziałowca w
perspektywie długoterminowej poprzez zapewnienie
dochodu w połączeniu ze wzrostem wartości inwestycji
(całkowitej stopy zwrotu).

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.

Fundusz zakłada docelową zmienność w przedziale od
10% do 15%, przy czym poziom 15% jest postrzegany jako
zmienność skrajna w niekorzystnych warunkach rynkowych.
Wskaźnik referencyjny Brak.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w różne kategorie aktywów, takie jak akcje,
obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i waluty na całym
świecie.
Fundusz może inwestować w szczególności w akcje i
papiery wartościowe powiązane z akcjami, dłużne papiery
wartościowe i papiery wartościowe powiązane z długiem,
instrumenty rynku pieniężnego oraz UCITS/UCI, w tym
fundusze typu ETF. Fundusz może inwestować w swapy
ryzyka kredytowego.
Fundusz może inwestować w instrumenty wymienione
poniżej lub być narażony na ryzyko z nimi związane, do
wskazanej wielkości procentowej wszystkich aktywów:
• papiery wartościowe zabezpieczone aktywami/hipoteką
(ABS/MBS): 20%

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Papiery wartościowe
• Zabezpieczenie
zabezpieczone aktywami/
• Stopa procentowa
hipoteką (ABS/MBS)
• Dźwignia finansowa
Instrumenty
kredytowe
•
• Przedterminowa spłata i
Waluta
przedłużenie terminu spłaty
•
Kwit
depozytowy
•
• Obsługa papierów
Instrumenty
pochodne
wartościowych
•
Rynki
wschodzące
i
•
• Krótka pozycja
graniczne
• Opodatkowanie
Akcje
•
Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 900%.

Fundusz może być narażony (w wyniku posiadanych
inwestycji lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z
walutami innymi niż waluta bazowa.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Swapy
przychodu całkowitego: oczekiwane 100%.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający dąży do uzyskania ekspozycji
wskutek zastosowania różnych strategii opartych na
premii za ryzyko, skorelowanych w niewielkim stopniu
lub nieskorelowanych ze sobą. Alokacja pomiędzy tymi
strategiami jest oparta na ciągłej ocenie oddolnej, z
uwzględnieniem ukierunkowania na krótkoterminowe
zachowania rynkowe różnych kategorii aktywów i czynników

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

Charakterystyka ryzyka

Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji w połączeniu z
dochodem w docelowym przedziale zmienności
• zainteresowanych ekspozycją na wiele różnych kategorii
aktywów
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz mieszany”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 25% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.
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Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej, przy dążeniu do osiągnięcia
stopy zwrotu o niskiej korelacji ze stopami zwrotu z rynków
akcji (bezwzględna stopa zwrotu).

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Instrumenty pochodne
• Dźwignia finansowa
• Akcje
• Krótka pozycja
• Zabezpieczenie

Wskaźnik referencyjny stopa refinansowania ECB.
Wyłącznie dla celów obliczania opłaty za wyniki.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w akcje europejskie.

Obliczanie globalnej ekspozycji Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej.

W szczególności Fundusz inwestuje przede wszystkim w
akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami emitowane
przez spółki mające siedzibę lub prowadzące działalność
gospodarczą głównie w Europie. Fundusz może uzyskiwać
ekspozycję na te aktywa za pośrednictwem UCITS/UCI, w tym
funduszy typu ETF.

Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.

Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.

Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.

Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji o niskiej korelacji
z rynkami akcji i niskim ryzyku walutowym związanym z
walutą bazową
• zainteresowanych ekspozycją na rozwinięte rynki akcji

Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.

Przewidywana dźwignia finansowa 250%.

Charakterystyka inwestora

Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.

Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Swapy
przychodu całkowitego: oczekiwane 85%.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający zajmuje długie pozycje (np.
własność) w akcjach, których cena w jego opinii wzrośnie,
oraz krótkie pozycje w akcjach, których cena w jego opinii
spadnie.
Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Współzarządzający inwestycjami Madrague Capital
Partners AB.
Waluta bazowa EUR.

Maj 2020 r. Prospekt informacyjny
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Cel i polityka inwestycyjna

Charakterystyka ryzyka

Cel Zapewnienie udziałowcom wzrostu wartości inwestycji w
perspektywie długoterminowej, przy dążeniu do osiągnięcia
stopy zwrotu o niskiej korelacji ze stopami zwrotu z rynków
akcji (bezwzględna stopa zwrotu).

Przed dokonaniem inwestycji w fundusz inwestorzy powinni
dokładnie zapoznać się z sekcją „Informacje na temat ryzyka”,
ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
• Kwit depozytowy
• Dźwignia finansowa
• Instrumenty pochodne
• Obsługa papierów
wartościowych
• Rynki wschodzące i
graniczne
• Krótka pozycja
• Akcje
• Opodatkowanie
• Zabezpieczenie

Wskaźnik referencyjny EURIBOR 1M. Wyłącznie dla celów
obliczania opłaty za wyniki.
Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede
wszystkim, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów
pochodnych, w akcje spółek na całym świecie.
Fundusz inwestuje w szczególności w akcje i papiery
wartościowe powiązane z akcjami. Fundusz może także
uzyskiwać ekspozycję na te aktywa za pośrednictwem UCITS/
UCI, w tym funduszy typu ETF.
Główna część ekspozycji na ryzyko walutowe funduszu jest
zabezpieczona względem waluty bazowej, chociaż fundusz
może być także narażony (w wyniku posiadanych inwestycji
lub środków pieniężnych) na ryzyko związane z innymi
walutami.
Polityka odpowiedzialnego inwestowania Fundusz
zarządza swoimi inwestycjami zgodnie z polityką
odpowiedzialnego inwestowania spółki Nordea Asset
Management. Fundusz podlega zatem kontroli względem
obowiązujących standardów i wykluczeniu określonych
sektorów lub spółek. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w sekcji „Polityka odpowiedzialnego inwestowania”
niniejszego prospektu informacyjnego.
Instrumenty pochodne i techniki Fundusz może stosować
instrumenty pochodne w celach zabezpieczenia (ograniczenia
ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz osiągania
zysków z inwestycji.
Wykorzystanie (% wszystkich aktywów) Swapy
przychodu całkowitego: oczekiwane 100%.
Strategia W ramach aktywnego zarządzania portfelem
funduszu zespół zarządzający zajmuje długie pozycje (np.
własność) w akcjach, których cena w jego opinii wzrośnie,
oraz krótkie pozycje w akcjach, których cena w jego opinii
spadnie, dążąc do wykorzystania różnic w cenach akcji i
utrzymania na niskim poziomie ekspozycji na ryzyko związane
z czynnikami rynkowymi.

Obliczanie globalnej ekspozycji Bezwzględna wartość
zagrożona.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej 200%.
Fundusz może intensywnie korzystać z finansowych
instrumentów pochodnych w celu wdrożenia polityki
inwestycyjnej i osiągnięcia swojego docelowego profilu
ryzyka.

Charakterystyka inwestora
Odpowiedniość Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich
rodzajów inwestorów we wszystkich kanałach dystrybucji.
Profil inwestora Inwestorzy rozumiejący ryzyko funduszu i
planujący zainwestować na okres co najmniej 5 lat.
Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów:
• poszukujących wzrostu wartości inwestycji o niskiej korelacji
z rynkami akcji i niskim ryzyku walutowym związanym z
walutą bazową
• zainteresowanych ekspozycją na ryzyko związane z
poszczególnymi akcjami na całym świecie
Fundusz ma być kwalifikowany jako „fundusz akcyjny”
zgodnie z niemiecką Ustawą o podatku od inwestycji (więcej
informacji w sekcji „Inwestycja w fundusze”), ponieważ
nieprzerwanie inwestuje co najmniej 50% wszystkich
aktywów w akcje („Kapitalbeteiligungen”), zgodnie z definicją
podaną w tej ustawie.

Zarządzający inwestycjami Nordea Investment
Management AB.
Waluta bazowa EUR.
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Polityka kredytowa
Spółka zarządzająca za pośrednictwem wyznaczonych
zarządzających inwestycjami ocenia jakość kredytową
obligacji oraz instrumentów rynku pieniężnego biorąc pod
uwagę ratingi nadane przez agencje ratingowe lub wyceny
wewnętrzne bądź oba te czynniki.

Spółka zarządzająca i zarządzający inwestycjami korzystają
jedynie z ratingów agencji ratingowych zatwierdzonych przez
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(ang. European Securities and Markets Authority, inaczej
ESMA) lub Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang.
Securities and Exchange Commission, inaczej SEC).

Polityka odpowiedzialnego inwestowania
W opinii zarządu odpowiedzialne inwestowanie stanowi
istotną część odpowiedzialności społecznej biznesu, a
także ma znaczenie dla tworzenia wartości w perspektywie
długoterminowej. Wszystkie fundusze zarządzają swoimi
inwestycjami zgodnie z polityką odpowiedzialnego
inwestowania Nordea Asset Management.

Działania i polityka odpowiedzialnego inwestowania
podlegają nadzorowi komitetu ds. odpowiedzialnego
inwestowania spółki Nordea Asset Management. W skład
komitetu wchodzą członkowie zespołu kadry kierowniczej
wyższego szczebla, a jego przewodniczącym jest dyrektor
generalny (CEO) spółki Nordea Asset Management.

W myśl postanowień tej polityki, wszystkie fundusze
podlegają kontroli względem obowiązujących standardów
i wykluczeniu określonych sektorów lub spółek. Politykę
odpowiedzialnego inwestowania można znaleźć na stronie
nordea.com. Niektóre fundusze stosują dodatkowe zasady
odpowiedzialnego inwestowania w oparciu o kryteria
dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu
korporacyjnego.

Nordea Asset Management zobowiązała się przestrzegać
zasad odpowiedzialnego inwestowania ONZ i tym samym
podlega obowiązkowi uwzględniania czynników dotyczących
kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
w analizie inwestycyjnej, procesach podejmowania decyzji
oraz praktykach aktywnej własności.

Informacje na temat ryzyka
Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem.
Poniższe informacje na temat ryzyka dotyczą
głównych czynników ryzyka wskazanych dla każdego
funduszu. Fundusz może potencjalnie podlegać ryzyku
niewymienionemu w sekcji „Informacje na temat funduszy”
lub nieopisanemu w niniejszej sekcji, a niniejsze informacje
na temat ryzyka nie mają charakteru wyczerpującego. Każde
ryzyko opisano jak gdyby dla indywidualnego funduszu.
Każde ryzyko może doprowadzić do utraty przez fundusz
środków pieniężnych, osiągnięcia wyników niższych niż
podobne inwestycje lub wskaźnik referencyjny, doświadczenia
dużej zmienności (wzrostów i spadków wartości aktywów
netto (NAV)) czy niespełnienia przez fundusz swoich celów w
dowolnym okresie.
Ryzyko papierów wartościowych zabezpieczonych
aktywami/hipoteką (ABS/MBS) Papiery wartościowe
zabezpieczone hipoteką (MBS) i papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami (ABS) wiążą się zazwyczaj z
ryzykiem przedterminowej spłaty i przedłużenia terminu
spłaty oraz mogą podlegać ponadprzeciętnemu ryzyku
płynności.
Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (kategoria
obejmująca papiery wartościowe zabezpieczone kredytami
hipotecznymi (ang. collateralised mortgage obligations,
inaczej CMO) oraz papiery wartościowe zabezpieczone
aktywami (ABS) reprezentują udział w puli zadłużenia
takiego jak należności z tytułu kart kredytowych, pożyczki
samochodowe, pożyczki studenckie, umowy leasingu
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urządzeń, mieszkaniowe kredyty hipoteczne i pożyczki
hipoteczne.
Pula papierów wartościowych będących podstawą papierów
wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) i papierów
wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS) może
składać się z transz. Dług uprzywilejowany ma pierwszeństwo
przed wszystkimi innymi transzami, dług pośredni jest
następny w porządku spłaty, a płatności długu podrzędnego
są dokonywane wyłącznie po uregulowaniu wszystkich
zobowiązań z tytułu transz uprzywilejowanych i pośrednich.
Ryzyko kredytowe, przedterminowej spłaty, przedłużenia
terminu spłaty i płynności zależy od uprzywilejowania
poszczególnych transzy.
Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) i papiery
wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) charakteryzują
się także z reguły niższą jakością kredytową niż wiele innych
rodzajów dłużnych papierów wartościowych. W zakresie,
w jakim dług będący podstawą papieru wartościowego
zabezpieczonego hipoteką czy aktywami stanie się zaległy
lub nieściągalny, papiery wartościowe zabezpieczone
na tym długu stracą część lub całość swojej wartości, w
szczególności jeśli nie są objęte gwarancjami rządowymi. W
zależności od dostępnych aktywów lub zabezpieczeń, ich
zamiana na środki pieniężne może okazać się trudna.
Ryzyko papierów wartościowych opartych na długu/
zabezpieczonych kredytami (CDO/CLO) Transze
papierów wartościowych opartych na długu (CDO) i
papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami
(CLO) o niższym stopniu uprzywilejowania mogą podlegać
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znacznie większemu ryzyku niż transze tych samych papierów
wartościowych o wyższym stopniu uprzywilejowania.
Niekorzystny wpływ na te papiery wartościowe może mieć
spadek wartości aktywów bazowych. Z powodu złożonej
struktury tych papierów wartościowych, ich prawidłowa
wycena może być także trudna, a ich zachowanie w różnych
warunkach rynkowych nieprzewidywalne.
Ryzyko warunkowych obligacji zamiennych Wystawcy
warunkowych obligacji zamiennych mogą anulować lub
zawiesić zaplanowane wypłaty dochodu wedle własnego
uznania. Warunkowe obligacje zamienne wiążą się z ryzykiem
przedłużenia terminu spłaty i może je charakteryzować duża
zmienność.
Warunkowa obligacja zamienna może być podrzędna nie tylko
względem innych zobowiązań dłużnych, ale także w stosunku
do posiadaczy akcji. Może też stracić część lub całość swojej
wartości w sposób natychmiastowy w przypadku odpisu
lub wystąpienia zdarzenia progowego; przykładowo do
takich zdarzeń zalicza się stratę kapitału (licznik) jak i wzrost
aktywów ważonych ryzykiem (mianownik). Z uwagi na to, że
warunkowe obligacje zamienne są w rzeczywistości pożyczką
o charakterze bezterminowym, ich kwota kapitału może
zostać spłacona w dniu wykupu, w dowolnym terminie po
dniu wykupu lub nigdy. Warunkowe obligacje zamienne mogą
także podlegać ryzyku płynności.
Istnieje ryzyko, że zmienność lub nagłe spadki cen mogą objąć
wielu emitentów i że warunkowe obligacje zamienne mogą
stać się niepłynne. Ryzyko to może być gorsze w zależności
od poziomu arbitrażu instrumentu bazowego. W przypadku
zamiany na akcje, zarządzający portfelem może być zmuszony
do sprzedania nowych udziałów kapitałowych, jeśli polityka
inwestycyjna funduszu nie dopuszcza inwestowania w
akcje. Taka sytuacja może wiązać się z ryzykiem płynności.
Warunkowe obligacje zamienne z reguły charakteryzuje
atrakcyjna rentowność, jednakże każda ocena ich ryzyka
musi obejmować nie tylko ratingi kredytowe, które mogą
być ratingami poniżej inwestycyjnego, ale także inne ryzyka
związane z tymi obligacjami, takie jak ryzyko zamiany,
anulowania kuponu czy płynności.
Ryzyko zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia może
nie pokrywać pełnej wartości transakcji ani żadnych opłat
czy stóp zwrotu należnych funduszowi. Jeśli wartość
zabezpieczenia chroniącego fundusz przed ryzykiem
kontrahenta (w tym aktywów, w które zainwestowano
zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych) spadnie,
zabezpieczenie to może nie zapewniać funduszowi
pełnej ochrony przed stratami. Trudności w sprzedaży
zabezpieczenia mogą opóźniać lub ograniczać zdolność
funduszu do realizacji zleceń odkupu. W przypadku transakcji
pożyczek papierów wartościowych lub transakcji zwrotnych
kupno-sprzedaż, posiadane zabezpieczenie może przynieść
mniej dochodu niż aktywa przeniesione na kontrahenta. W
odniesieniu do wszystkich zabezpieczeń fundusz stosuje
umowy standardowo stosowane w branży, jednakże w
niektórych jurysdykcjach nawet te umowy mogą okazać się
trudne lub niemożliwe do wyegzekwowania na mocy prawa
krajowego.
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Ryzyko koncentracji W zakresie, w jakim fundusz inwestuje
dużą część swoich aktywów w ograniczoną liczbę branż,
sektorów lub emitentów bądź w ramach ograniczonego
obszaru geograficznego, ryzyko związane z tym funduszem
może być wyższe niż ryzyko dotyczące funduszu
inwestującego w sposób mniej ograniczony.
Ukierunkowanie na spółkę, branżę, sektor, kraj, region, rodzaj
akcji, rodzaj gospodarki, itp. powoduje, że fundusz staje się
bardziej wrażliwy na czynniki decydujące o wartości rynkowej
w obszarze ukierunkowania. Te czynniki mogą obejmować
warunki gospodarcze, finansowe lub rynkowe, a także
społeczne, polityczne, środowiskowe lub inne. Skutkiem tego
może być zarówno większa zmienność jak i wyższe ryzyko
straty.
Ryzyko zamiennych papierów wartościowych Z
uwagi na to, że zamienne papiery wartościowe cechuje
struktura obligacji, które zazwyczaj mogą lub muszą zostać
wykupione w formie akcji we wcześniej ustalonej ilości, a nie
środków pieniężnych, podlegają one zarówno ryzyku akcji
jaki i typowemu dla obligacji ryzyku kredytowemu i ryzyku
niewykonania zobowiązań.
Z uwagi na swój hybrydowy charakter, zamienne papiery
wartościowe są zazwyczaj mniej narażone na ryzyko
związane z wynikami i ryzykiem akcji emitenta, a także
z wynikami i ryzykiem obligacji emitenta, co oznacza, że
prawdopodobnie osiągną one wyniki gorsze od jednych
lub drugich w dowolnym czasie. W przypadku zamiennych
papierów wartościowych z opcją wykupu kwoty kapitału albo
w formie środków pieniężnych, albo w formie kapitałowych
papierów wartościowych, wykup następuje zazwyczaj w
tej formie, która jest warta mniej w momencie wykupu, co
może oznaczać, że fundusz nie odniesie korzyści ze wzrostu
wartości akcji emitenta. Jednocześnie, jeśli zamienny papier
wartościowy zostanie wykupiony przy użyciu akcji emitenta,
wartość tych akcji może spaść zanim fundusz zdąży je
upłynnić.
Ryzyko kontrahenta Podmiot, z którym fundusz
współpracuje może stać się niechętny lub niezdolny do
wywiązania się ze swoich obowiązków wobec funduszu.
Jeśli kontrahent stanie się niewypłacalny, fundusz może
stracić część lub całość swoich środków pieniężnych, a
odzyskanie papierów wartościowych lub środków pieniężnych
będących w posiadaniu kontrahenta może wiązać się z
opóźnieniami. Może to oznaczać, że fundusz nie będzie
w stanie sprzedać papierów wartościowych ani uzyskać
dochodu z ich tytułu w okresie, w którym podejmie się
wyegzekwowania swoich praw, a proces ten sam w sobie
przyczyni się prawdopodobnie do powstania dodatkowych
kosztów. Ponadto wartość tych papierów wartościowych
może spadać w okresie opóźnienia.
Na umowy z kontrahentami mogą mieć wpływ ryzyko
płynności i ryzyko operacyjne, z których każde może
przyczyniać się do powstania strat lub ograniczać zdolność
funduszu do realizacji zleceń odkupu.
Z uwagi na to, że kontrahenci nie ponoszą odpowiedzialności
za straty spowodowane wystąpieniem zdarzenia siły
wyższej (takiego jak poważna klęska żywiołowa lub
katastrofa spowodowana przez człowieka, zamieszki, atak
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terrorystyczny czy wojna), wystąpienie takiego zdarzenia
może spowodować znaczne straty, z tytułu których fundusz
nie ma możliwości dochodzenia roszczeń.

stosunku prawnego łączącego HKSCC ani ze spółką SICAV,
ani z depozytariuszem.

Ryzyko kraju – Chiny Prawa przysługujące inwestorom
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Chinach
nie są pewne, interwencje rządu zdarzają się często i
są nieprzewidywalne, a niektóre z głównych systemów
transakcyjnych i depozytowych są niesprawdzone.

W przypadku niewypłacalności ChinaClear, umowne
zobowiązania HKSCC zostaną ograniczone do udzielenia
uczestnikom pomocy przy dochodzeniu roszczeń. Działania
funduszu zmierzające do odzyskania utraconych aktywów
mogą wiązać się ze znacznymi opóźnieniami i kosztami oraz
nie być skuteczne.

W Chinach nie ma pewności co do tego, czy sąd zapewni
ochronę prawom funduszu do papierów wartościowych,
które fundusz może nabyć lub nabył za pośrednictwem
lokalnego maklera w ramach licencji kwalifikowanego
zagranicznego inwestora instytucjonalnego (ang. Qualified
Foreign Institutional Investor, inaczej QFII), programu Stock
Connect lub innych metod. Struktura tych systemów nie
wymaga pełnej odpowiedzialności niektórych z podmiotów
w nich uczestniczących, zostawiając inwestorów takich jak
fundusz ze stosunkowo niewielką szansą na wystąpienie z
powództwem w Chinach. Przepisy mające zastosowanie do
tych systemów mogą ulegać zmianom.

Chiński międzybankowy rynek obligacji (ang. China
Interbank Bond Market, inaczej CIBM) Chiny zabraniają
zewnętrznym pożyczkodawcom udzielania pożyczek
bezpośrednio osobom fizycznym lub podmiotom na terenie
Chin. Zewnętrzni inwestorzy (tacy jak fundusz) mogą
kupować chińskie obligacje korporacyjne i rządowe. Z uwagi
na to, że obligacje te są denominowane w RMB, którego
wartość i płynność jest do pewnego stopnia kontrolowana
przez rząd, ryzyko walutowe (opisane poniżej) może mieć
wpływ na płynność i cenę obligacji chińskich. Wiele z obaw
dotyczących praw inwestorów ma także zastosowanie do
obligacji chińskich.

Ponadto chińskie giełdy papierów wartościowych lub
organy władz mogą opodatkować lub ograniczyć zyski
krótkoterminowe, wycofać kwalifikujące się akcje, nałożyć
lub zmienić ograniczenia kwotowe (maksymalne wolumeny
transakcji albo na poziomie inwestora, albo na poziomie
rynku) lub w inny sposób zablokować, ograniczyć, zawęzić lub
opóźnić realizację transakcji, utrudniając lub uniemożliwiając
funduszowi wdrażanie zaplanowanych strategii.

Program Bond Connect Bond Connect ma na celu
zwiększenie skuteczności i elastyczności inwestowania
na chińskim międzybankowym rynku obligacji. Chociaż
program Bond Connect znosi ograniczenie kwotowe
inwestycji na rynku CIBM oraz potrzebę posiadania agenta
rozrachunkowego obligacji, inwestycje dokonywane w ramach
tego programu mogą doświadczać dużej zmienności cen oraz
potencjalnego braku płynności wskutek niskiego wolumenu
transakcji niektórymi dłużnymi papierami wartościowymi.
Ryzyko stanowią także duże różnice pomiędzy ceną kupna
a ceną sprzedaży utrudniające sprzedaż obligacji z zyskiem.
Pamiętać należy również o ryzyku kontrahenta.

Program Stock Connect Programy Shanghai-Hong Kong
Stock Connect lub Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
(Stock Connect) to wspólne przedsięwzięcia Hong Kong
Exchanges and Clearing Limited (HKEC), China Securities
Depositary and Clearing Corporation Limited (ChinaClear)
oraz giełd papierów wartościowych w Szanghaju i Shenzhen.
Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC),
izba rozliczeniowa prowadzona z kolei przez HKEC, działa
w charakterze pełnomocnika inwestorów zainteresowanych
dostępem do papierów wartościowych Stock Connect.
Wierzyciele pełnomocnika lub powiernika mogą twierdzić,
że aktywa na rachunkach prowadzonych na rzecz funduszy
są faktycznie aktywami pełnomocnika lub powiernika. Jeśli
sąd podtrzyma takie twierdzenie, wierzyciele pełnomocnika
lub powiernika będą mogli podjąć starania o uzyskanie
płatności z aktywów odpowiedniego funduszu. HKSCC,
jako pełnomocnik, nie gwarantuje prawa własności do
papierów wartościowych Stock Connect posiadanych za jej
pośrednictwem ani nie ma obowiązku egzekwować prawa
własności ani innych praw związanych z własnością w imieniu
faktycznych właścicieli (takich jak fundusze). W konsekwencji
prawo własności do takich papierów wartościowych lub
prawa z nimi związane (takie jak uczestniczenie w operacjach
na papierach wartościowych czy w zgromadzeniach
udziałowców) nie mogą być zagwarantowane.
Jeśli spółka SICAV lub dowolny fundusz poniesie straty
spowodowane przez wyniki lub niewypłacalność HKSCC,
spółka SICAV nie będzie mieć możliwości bezpośredniego
dochodzenia roszczeń wobec HKSCC, ponieważ chińskie
przepisy prawa nie przewidują żadnego bezpośredniego
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Waluty Rząd chiński utrzymuje dwie oddzielne waluty: juan
renminbi przeznaczony do obrotu na rynku wewnętrznym
(który musi pozostawać na terenie Chin i w zasadzie nie
może być w posiadaniu podmiotów zagranicznych) oraz juan
renminbi przeznaczony do obrotu na rynku zewnętrznym
(który może być własnością dowolnego podmiotu). Kurs
walutowy oraz zakres, w jakim waluty mogą podlegać
wymianie, są ustalane przez rynek w połączeniu z działaniami
rządu. To w efekcie stwarza ryzyko walutowe w obrębie
waluty jednego kraju, a także ryzyko płynności.
Ryzyko obligacji zabezpieczonych Obligacje
zabezpieczone to obligacje, które są zazwyczaj
emitowane przez instytucje finansowe, zabezpieczone
pulą aktywów (zasadniczo, ale nie wyłącznie, kredytami
hipotecznymi i długiem sektora publicznego) chroniącą lub
„zabezpieczającą” obligację na wypadek niewypłacalności
emitenta.
Aktywa stosowane jako zabezpieczenie w przypadku
obligacji zabezpieczonych pozostają w bilansie emitenta,
dając posiadaczom obligacji możliwość dochodzenia roszczeń
od emitenta w przypadku niewywiązania się przez niego ze
zobowiązań.
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Poza ryzykiem kredytowym, ryzykiem niewykonania
zobowiązań i ryzykiem stopy procentowej, obligacje
zabezpieczone mogą podlegać ryzyku polegającemu na
tym, że wartość wyasygnowanego zabezpieczenia kapitału
obligacji może ulec zmniejszeniu.
Duńskie obligacje zabezpieczone Zdecydowana
większość tych obligacji jest zabezpieczona pulami
kredytów hipotecznych. Duńskie obligacje zabezpieczone
charakteryzuje zasada zachowania równowagi, zgodnie z
którą każdy nowy kredyt jest z reguły finansowany emisją
nowych obligacji o jednakowej wysokości, identycznych
przepływach pieniężnych i terminie zapadalności, w
następstwie zmniejszając ryzyko niewykonania zobowiązań.
Uwagę zwraca się na fakt, że przepisy prawa duńskiego
dopuszczają, w okresach znacznych wzrostów stóp
procentowych lub warunków rynkowych trudnych dla emisji
obligacji, możliwość wydłużenia terminów zapadalności
niektórych duńskich obligacji hipotecznych, zwiększając w ten
sposób wpływ ryzyka stopy procentowej.
W zakresie, w jakim fundusz inwestuje w duńskie obligacje
zabezpieczone z opcją wykupu (a wiele z nich jest właśnie
takimi obligacjami), ponosi on ryzyko przedterminowej spłaty.
Ryzyko kredytowe Obligacja lub papier wartościowy rynku
pieniężnego emitenta, tak publicznego jak i prywatnego,
może stracić wartość w przypadku pogorszenia sytuacji
finansowej emitenta. To ryzyko jest tym większe, im niższa
jakość kredytowa instrumentu dłużnego i większa ekspozycja
funduszu na obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego. W
ekstremalnych przypadkach dłużny papier wartościowy może
zostać niewykupiony, co oznacza, że emitenci lub gwaranci
określonych obligacji mogli stać się niezdolni do dokonywania
płatności z tytułu swoich obligacji.
Jeśli sytuacja finansowa emitenta obligacji lub papieru
wartościowego rynku pieniężnego ulegnie pogorszeniu lub
jeśli rynek uważa, że może ona ulec pogorszeniu, wartość
obligacji lub papieru wartościowego rynku pieniężnego może
spaść lub doświadczyć większej zmienności, a taka obligacja
lub papier wartościowy rynku pieniężnego mogą stać się
niepłynne.
Obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego uważa się za
obligacje o charakterze spekulacyjnym. W porównaniu z
obligacjami o ratingu inwestycyjnym, ceny i zyski obligacji
o ratingu poniżej inwestycyjnego są bardziej wrażliwe na
zdarzenia gospodarcze i bardziej zmienne, a obligacje te są
mniej płynne.
Instrumenty dłużne emitowane przez rządy i podmioty
będące w posiadaniu rządu lub kontrolowane przez
rząd mogą podlegać wielu ryzykom, w szczególności w
przypadkach, gdy rząd uzależniony jest od płatności lub
kredytów z zewnętrznych źródeł, nie jest w stanie zainicjować
niezbędnych reform systemowych czy kontrolować nastrojów
w kraju, lub jest niezwykle wrażliwy na zmiany w nastrojach
geopolitycznych lub gospodarczych. Nawet jeśli emitent
rządowy jest finansowo zdolny do spłaty swojego zadłużenia,
inwestorzy mają niewielką możliwość dochodzenia roszczeń
w sytuacji, gdy zdecyduje on opóźnić spłatę swoich
zobowiązań czy też je zdyskontować lub unieważnić.
Instrumenty dłużne emitowane przez spółki są zazwyczaj
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mniej płynne niż instrumenty dłużne emitowane przez rząd
lub podmioty ponadnarodowe.
Niewykonane w terminie obligacje mogą stać się niepłynne
lub bezwartościowe. Odzyskanie płatności kapitałowych
lub odsetkowych od emitenta, który nie wywiązał się ze
swoich zobowiązań, może być trudne, w szczególności
jeśli obligacje są niezabezpieczone lub podporządkowanie
innym zobowiązaniom, oraz może wiązać się z powstaniem
dodatkowych kosztów.
Ryzyko walutowe W zakresie, w jakim fundusz posiada
aktywa denominowane w walutach innych niż waluta
bazowa, wszelkie zmiany kursów walutowych mogą
ograniczyć zyski lub dochód z inwestycji bądź zwiększyć
straty inwestycyjne, w niektórych przypadkach nawet
znacznie.
Kursy walutowe mogą ulegać szybkim i nieprzewidywalnym
zmianom, a funduszowi może być trudno ograniczyć swoją
ekspozycję na daną walutę w czasie wystarczającym do
ograniczenia strat. Zmiany kursów walutowych mogą
podlegać wpływom takich czynników jak saldo w handlu
zagranicznym, trendy gospodarcze i polityczne, interwencja
rządowa czy spekulacja inwestorów.
Interwencja banku centralnego taka jak agresywne kupno
lub sprzedaż walut, zmiany stóp procentowych, ograniczenia
w przepływie kapitału czy odejście od powiązania jednej
waluty z inną walutą może spowodować gwałtowne lub
długoterminowe zmiany w relatywnej wartości walut.
Ryzyko przechowywania Depozytariusz oraz każdy
podmiot, któremu przekazano świadczenie usług w zakresie
przechowywania aktywów funduszu, są uznawani za
kontrahentów i podlegają ryzyku kontrahenta. Ponadto z
uwagi na to, że depozyty pieniężne nie są segregowane
na poziomie depozytariusza ani subpowiernika, aktywa te
charakteryzuje większe ryzyko w przypadku niewypłacalności
lub innego niewykonania zobowiązań przez którąkolwiek z
tych stron.
Ryzyko kwitów depozytowych Kwity depozytowe
(świadectwa reprezentujące papiery wartościowe
przechowywane w depozycie przez instytucje finansowe)
wiążą się z ryzykiem niepłynnych papierów wartościowych i
ryzykiem kontrahenta.
Kwity depozytowe takie jak amerykańskie kwity depozytowe
(ang. American Depositary Receipt, inaczej ADR), europejskie
kwity depozytowe (ang. European Depositary Receipt,
inaczej EDR), globalne kwity depozytowe (ang. Global
Depositary Receipt, inaczej GDR) oraz instrumenty typu
P-Notes (Participation Notes) mogą być przedmiotem
obrotu poniżej wartości swoich bazowych papierów
wartościowych. Właściciele kwitów depozytowych mogą nie
posiadać niektórych praw (takich jak prawa głosu), które by
im przysługiwały w przypadku, gdyby byli bezpośrednimi
właścicielami bazowych papierów wartościowych.
Ryzyko instrumentów pochodnych Niewielkie zmiany
wartości bazowego składnika aktywów mogą powodować
duże zmiany wartości instrumentu pochodnego, przyczyniając
się zasadniczo do dużej zmienności instrumentów pochodnych
i narażając fundusz na poniesienie potencjalnych strat
znacznie przekraczających koszt instrumentu pochodnego.
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Instrumenty pochodne podlegają ryzyku aktywów bazowych,
a także swojemu własnemu ryzyku. Niektóre z głównych
czynników ryzyka instrumentów pochodnych to:
• wycena i zmienność niektórych instrumentów pochodnych,
w szczególności swapów ryzyka kredytowego, może
odbiegać od wyceny lub zmienności ich bazowych aktywów
referencyjnych
• w trudnych warunkach rynkowych, niemożliwe
lub niewykonalne może okazać się złożenie zleceń
ograniczających lub kompensujących ekspozycję rynkową lub
straty finansowe spowodowane przez niektóre instrumenty
pochodne
• stosowanie instrumentów pochodnych przyczynia się
do powstania kosztów, jakich fundusz nie ponosiłby w
przeciwnym razie
• zmiany przepisów prawa dotyczących opodatkowania,
rachunkowości czy papierów wartościowych mogą
spowodować spadek wartości instrumentu pochodnego
lub zmusić fundusz do zamknięcia pozycji w instrumencie
pochodnym w niekorzystnych okolicznościach
Giełdowe instrumenty pochodne Obrót tymi instrumentami
pochodnymi lub ich aktywami bazowymi może zostać
zawieszony lub podlegać ograniczeniu. Istnieje także ryzyko,
że te instrumenty pochodne mogą nie zostać rozliczone za
pośrednictwem systemu rozliczeniowego w innym terminie
lub w inny sposób niż oczekiwano.
Pozagiełdowe instrumenty pochodne –
nierozliczane Pozagiełdowe instrumenty pochodne
stanowią zasadniczo prywatne umowy zawierane przez
fundusz z jednym lub większą liczbą kontrahentów
i w związku z tym podlegają regulacjom w stopniu
mniejszym niż papiery wartościowe będące przedmiotem
obrotu na rynku. Charakteryzuje je także wyższe ryzyko
kontrahenta i płynności. Jeśli kontrahent zaprzestanie
oferowania instrumentu pochodnego, jaki fundusz planował
stosować, fundusz może nie być w stanie znaleźć innego
porównywalnego instrumentu pochodnego i może stracić
możliwość osiągnięcia zysku lub zostać nieoczekiwanie
narażony na ryzyko czy poniesienie strat, w tym strat z tytułu
pozycji w instrumentach pochodnych, w przypadku których
nie będzie w stanie nabyć kompensującego instrumentu
pochodnego.
Pozagiełdowe instrumenty pochodne – rozliczane Te
instrumenty pochodne są rozliczane na platformie obrotu i w
związku z tym ich ryzyko płynności jest podobne do ryzyka
giełdowych instrumentów pochodnych. Nadal podlegają
one jednak ryzyku kontrahenta podobnemu do ryzyka
nierozliczanych pozagiełdowych instrumentów pochodnych.
Ryzyko funduszy typu ETF Fundusz typu ETF może
być przedmiotem obrotu poniżej swojej pełnej wartości,
w szczególności podczas obrotu środdziennego. Ponadto
fundusze typu ETF odwzorowujące indeksy mogą
niedokładnie odzwierciedlać indeks bazowy (lub wskaźnik
referencyjny).
W celu ograniczenia kosztów transakcji, fundusze te
zazwyczaj posiadają mniejszą grupę papierów wartościowych
niż indeks bazowy lub wskaźnik referencyjny. Przyczynia się
to do wystąpienia błędu odwzorowania, który jest zazwyczaj
ograniczony, ale z czasem może prowadzić do coraz
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większych rozbieżności pomiędzy funduszem typu ETF a
indeksem lub wskaźnikiem referencyjnym.
Ryzyko rynków wschodzących i granicznych Rynki
wschodzące i graniczne są mniej ustabilizowane i
charakteryzuje je większa zmienność niż rynki rozwinięte.
Wiążą się z wyższym ryzykiem, a w szczególności z ryzykiem
rynkowym, kredytowym, prawnym i walutowym, oraz mogą
podlegać ryzyku, które na rynkach rozwiniętych jest związane
z wyjątkowymi warunkami rynkowymi, takiemu jak ryzyko
płynności i ryzyko kontrahenta.
Do przyczyn wyższego poziomu ryzyka należą:

• niestabilność polityczna, ekonomiczna lub społeczna
• gospodarki w znacznym stopniu uzależnione od

indywidualnych branż, towarów lub partnerów handlowych

• wysokie lub arbitralne taryfy lub inne formy protekcjonizmu
• ograniczenia kwotowe, przepisy prawa, ograniczenia

repatriacji środków pieniężnych lub inne praktyki stawiające
inwestorów zewnętrznych (takich jak fundusz) w gorszej
sytuacji
• zmiany przepisów prawa lub niewdrożenie przepisów prawa
mających na celu zapewnienie uczciwych i funkcjonujących
mechanizmów rozstrzygania sporów lub dochodzenia
roszczeń bądź uznanie w inny sposób praw inwestorów tak,
jak jest to przyjęte na rynkach rozwiniętych
• zawyżone opłaty, koszty transakcyjne, opodatkowanie lub
bezwarunkowe zajęcie aktywów
• nieadekwatne rezerwy na pokrycie zobowiązań
niewykonanych przez emitenta lub kontrahenta
• niekompletne, wprowadzające w błąd lub niedokładne
informacje na temat papierów wartościowych i ich emitentów
• praktyki rachunkowości, audytu lub sprawozdawczości
finansowej, które nie odpowiadają standardom lub nie
spełniają kryteriów jakości
• niewielkie rynki o niskich wolumenach obrotu, mogące
w konsekwencji być podatne na ryzyko płynności i
manipulowanie cenami rynkowymi
• arbitralne opóźnienia i zamknięcia rynków
• mniej rozwinięta infrastruktura rynkowa niebędąca w stanie
obsługiwać wolumenu obrotów w szczytowych okresach
• nadużycia, korupcja i błędy
W niektórych krajach rynki papierów wartościowych może
także cechować ograniczona skuteczność i płynność, co może
przyczyniać się do większej zmienności cen i zakłóceń na
rynku. W zakresie, w jakim rynki wschodzące znajdują się w
innych strefach czasowych niż Luksemburg i mogą mieć inne
dni obrotu, te ryzyka mogą zostać spotęgowane, jeśli fundusz
nie będzie w stanie zareagować w odpowiednim czasie
na zmiany cen, jakie wystąpią w czasie, kiedy fundusz nie
prowadzi działalności.
W kontekście ryzyka, kategoria rynków wschodzących
obejmuje rynki, które są mniej rozwinięte, takie jak większość
krajów w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i Europie
Wschodniej, a także kraje takie jak Chiny, Rosja czy Indie, które
mają dobrze prosperujące gospodarki, ale mogą nie oferować
najwyższych poziomów ochrony inwestorów. Rynki graniczne
są najsłabiej rozwiniętymi z kraje rynków wschodzących.
Wykaz rynków wschodzących i mniej rozwiniętych ulega
ciągłym zmianom.

Nordea 1 SICAV

95

Ryzyko akcji Akcje mogą szybko tracić na wartości i
zazwyczaj wiążą się z wyższym (często znacznie wyższym)
ryzykiem rynkowym niż obligacje czy instrumenty rynku
pieniężnego.
Jeśli spółka zostanie postawiona w stan upadłości lub
podlega podobnej restrukturyzacji finansowej, jej akcje mogą
stracić część lub całość swojej wartości.
Pierwsze oferty publiczne (IPO) może charakteryzować duża
zmienność i mogą być trudne do wyceny z uwagi na brak
historii obrotu i względny brak informacji publicznych.
Ryzyko zabezpieczania – portfel Wszelkie działania
zmierzające do ograniczenia lub wyeliminowania określonego
ryzyka mogą okazać się nieskuteczne, a w zakresie, w jakim
odpowiadają zamierzeniom, z reguły wraz z ryzykiem straty
eliminują możliwość osiągnięcia zysków.
Podejmowane przez fundusz działania mające na celu
zrównoważenie określonego ryzyka mogą nie dać idealnych
rezultatów i nie zawsze mogą być wykonalne. Zabezpieczanie
przyczynia się do powstania kosztów ograniczających wyniki
inwestycji.
Ryzyko zabezpieczania – efekt domina Pełne
odizolowanie całego ryzyka (takiego jak ryzyko kontrahenta)
i wszystkich kosztów kategorii jednostek uczestnictwa
zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym od klas
niezabezpieczonych przed ryzykiem walutowym może
nie być możliwe. Wykaz funduszy z kategoriami jednostek
uczestnictwa mogącymi podlegać ryzyku wystąpienia efektu
domina można znaleźć na stronie internetowej nordea.lu.
Ryzyko zabezpieczania – kategorie jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem
walutowym Wszelkie starania w celu ograniczenia lub
wyeliminowania wpływu wahań kursu wymiany walut
między walutą bazową funduszu a walutą kategorii jednostek
uczestnictwa mogą nie być skuteczne. Zabezpieczanie
przed ryzykiem walutowym kategorii jednostek
uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem nie jest
skorelowane z ekspozycją na ryzyko walutowe inwestycji
w portfelu funduszu, które może dotyczyć walut innych niż
waluta bazowa funduszu lub waluta kategorii jednostek
uczestnictwa.
Dłużne papiery wartościowe indeksowane
inflacją Ochrona przed inflacją, jaką te papiery wartościowe
mają oferować, nie zabezpiecza ich przed ryzykiem
stopy procentowej. Płatności odsetkowe od papierów
wartościowych indeksowanych inflacją są nieprzewidywalne i
ulegają wahaniom, ponieważ kapitał i odsetki są korygowane
o inflację. Wzrost kwoty kapitału papieru wartościowego
indeksowanego inflacją może zostać uznany za zwykły
dochód podlegający opodatkowaniu pomimo tego, że fundusz
otrzyma ten kapitał dopiero w terminie zapadalności. W
przypadku obligacji indeksowanych inflacją, których wartość
kapitału podlega okresowej korekcie według stopy inflacji,
spadek wskaźnika mierzącego inflację powoduje spadek
wartości obligacji i tym samym spadek stopy procentowej.
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W zakresie, w jakim wskaźnik inflacji stosowany przez papier
wartościowy indeksowany inflacją nie mierzy dokładnie
rzeczywistej stopy inflacji cen towarów i usług, papier
wartościowy nie zabezpiecza przed zmniejszeniem siły
nabywczej powodowanym przez inflację.
Ryzyko stopy procentowej Gdy stopy procentowe rosną,
wartość obligacji na ogół spada. Ryzyko to jest zasadniczo
tym wyższe, im dłuższy termin zapadalności lub czas trwania
inwestycji w obligacje.
Ryzyko funduszy inwestycyjnych Tak jak w przypadku
dowolnego funduszu inwestycyjnego, dokonanie inwestycji
w fundusz wiąże się z pewnym ryzykiem, z jakim inwestor nie
miałby do czynienia, gdyby zainwestował bezpośrednio na
rynkach:
• działania innych inwestorów, w szczególności nagłe znaczące
wypływy środków pieniężnych lub zachowania skutkujące
nałożeniem na fundusz kary podatkowej mogą przynosić
straty innym inwestorom
• inwestor nie może wskazywać sposobu inwestowania
środków pieniężnych w ramach funduszu ani na niego
wpływać
• fundusz podlega różnym przepisom prawa w zakresie
inwestowania, ograniczającym stosowanie niektórych
papierów wartościowych i technik inwestycyjnych, które
mogłyby przyczynić się do poprawy wyników; w zakresie,
w jakim fundusz zdecyduje się dokonać rejestracji w
jurysdykcjach nakładających węższe ograniczenia, taka
decyzja może jeszcze bardziej ograniczyć jego działalność
inwestycyjną
• siedziba funduszu znajduje się w Luksemburgu, w związku
z czym środki ochrony dopuszczane przez inne organy
regulacyjne (w przypadku inwestorów spoza Luksemburga,
środki dopuszczane przez ich krajowe organy regulacyjne)
mogą nie mieć zastosowania
• jednostki uczestnictwa funduszu nie są przedmiotem obrotu
publicznego, w związku z tym jedynym sposobem ich
likwidacji jest zasadniczo dokonanie ich odkupu, co może
podlegać polityce odkupu ustalonej przez fundusz
• fundusz może zawiesić odkup swoich jednostek uczestnictwa
z któregokolwiek z powodów opisanych w części „Prawa
zastrzeżone dla spółki SICAV” w sekcji „Inwestycja w
fundusze”
• nabywanie i sprzedaż inwestycji przez fundusz może nie być
optymalne dla efektywności podatkowej danego inwestora
• w zakresie, w jakim fundusz inwestuje w inne UCITS/UCI,
fundusz posiada mniej bezpośredniej wiedzy o decyzjach
zarządzających inwestycjami UCITS/UCI i nie ma nad tymi
decyzjami żadnej kontroli, oraz może ponosić dodatkowe
opłaty za inwestycje (co dodatkowo ograniczy zyski z tego
tytułu), a także może ponosić ryzyko płynności przy próbie
ograniczenia swoich inwestycji w UCITS /UCI
• w zakresie, w jakim spółka SICAV współpracuje z
podmiotami stowarzyszonymi Grupy Nordea, a te podmioty
stowarzyszone (oraz podmioty stowarzyszone innych
dostawców usług) współpracują ze sobą nawzajem w imieniu
spółki SICAV, może to prowadzić do powstania konfliktów
interesów; aby temu zapobiec, wszystkie takie działania są
prowadzone na warunkach rynkowych, a wszystkie podmioty
i osoby fizyczne z nimi związane podlegają rygorystycznej
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polityce uczciwego postępowania zakazującej odnoszenia
korzyści z informacji wewnętrznych i faworyzowania)
W przypadku, gdy fundusz inwestuje w inne UCITS/UCI,
ryzyka te mają zastosowanie do funduszu i tym samym
pośrednio do udziałowców.
Ryzyko dźwigni finansowej Wysoka ekspozycja netto
funduszu na ryzyko związane z niektórymi inwestycjami
może spowodować większą zmienność ceny jego jednostek
uczestnictwa.
W zakresie, w jakim fundusz stosuje dźwignię finansową
w celu zwiększania ekspozycji netto na rynek, stopę,
koszyk papierów wartościowych lub inne finansowe źródło
referencyjne, wahania ceny źródła referencyjnego ulegają
zwiększeniu na poziomie funduszu.
Ryzyko płynności Niektóre papiery wartościowe mogą być
trudne do wyceny lub sprzedaży w wymaganym terminie i
za wymaganą cenę, szczególnie w dowolnej ilości. Ponadto
tymczasowo utrzymujące się warunki rynkowe mogą
przyczynić się do tego, że papier wartościowy stanie się
trudny do wyceny lub sprzedaży w wymaganym terminie i za
wymaganą cenę.
Ryzyko płynności może mieć wpływ na wartość funduszu i
jego zdolność do wypłaty przychodów z odkupu lub do spłaty,
przykładowo, przychodów z tytułu umowy zwrotnej kupnosprzedaż w ustalonym terminie.
Papiery wartościowe z natury mniej płynne niż na przykład
akcje dużych spółek będących przedmiotem codziennego
obrotu na większych giełdach papierów wartościowych, mogą
obejmować papiery wartościowe podlegające Regule 144A,
a także papier wartościowy każdego rodzaju, który stanowi
przedmiot niewielkiej emisji, nieczęstego obrotu czy obrotu na
rynkach stosunkowo niewielkich lub charakteryzujących się
długimi okresami rozliczeniowymi.
Ryzyko rynkowe Ceny i stopy zwrotu z wielu papierów
wartościowych mogą ulegać częstym zmianom, czasami ze
znaczną zmiennością, oraz mogą spadać, w zależności od
wielu różnych czynników.
Do tych czynników należą na przykład:
• wiadomości polityczne i gospodarcze
• polityka rządu
• zmiany technologii i praktyk biznesowych
• zmiany demograficzne, kulturowe i populacyjne
• klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez
człowieka
• warunki pogodowe i klimatyczne
• odkrycia naukowe i badawcze
• koszty i dostępność energii, towarów i zasobów naturalnych
Efekty ryzyka rynkowego mogą mieć charakter
natychmiastowy lub stopniowy, krótko- lub długoterminowy,
wąski lub szeroki.
Ryzyko operacyjne Na działalność funduszu mogą mieć
wpływ błędy ludzkie, wadliwe procesy lub zarządzanie czy
awarie technologiczne.
Ryzyko operacyjne może narazić fundusz na błędy między
innymi w wycenie, cenach, rachunkowości, sprawozdawczości
podatkowej, sprawozdawczości finansowej, przechowywaniu
i obrocie. Ryzyko operacyjne może przez długi okres
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pozostawać niewykryte, a nawet jeśli zostanie wykryte,
to uzyskanie natychmiastowego i odpowiedniego
odszkodowania od osób ponoszących odpowiedzialność
może okazać się mało praktyczne.
Ryzyko przedterminowej spłaty i przedłużenia terminu
spłaty Każda nieoczekiwana zmiana stóp procentowych
może mieć niekorzystny wpływ na wyniki dłużnych papierów
wartościowych z opcją wykupu (tj. papierów wartościowych,
których emitenci mają prawo do wykupu części kapitałowej
papieru wartościowego przed terminem zapadalności).
W przypadku spadku stóp procentowych, emitenci dokonują
zazwyczaj wykupu takich papierów wartościowych i emisji
nowych papierów wartościowych o niższym oprocentowaniu.
W takiej sytuacji fundusz może nie mieć innego wyjścia niż
zainwestować środki pieniężne uzyskane z tytułu takiego
wcześniejszego wykupu papierów wartościowych w
papiery wartościowe o niższej stopie procentowej („ryzyko
przedterminowej spłaty”).
W przypadku zaś, gdy stopy procentowe rosną,
pożyczkobiorcy nie mają w zwyczaju dokonywać
wcześniejszej spłaty swoich nisko oprocentowanych kredytów
hipotecznych. To może przełożyć się na uzyskiwanie przez
fundusz rentowności poniżej rynkowej do czasu aż stopy
procentowe spadną lub papiery wartościowe osiągną terminy
zapadalności („ryzyko przedłużenia terminu spłaty”). Taka
sytuacja może także oznaczać, że fundusz może zostać
zmuszony do sprzedania papierów wartościowych ze stratą
lub zrezygnowania z możliwości dokonania innych inwestycji
mogących okazać się bardziej rentownymi.
Ceny i rentowność papierów wartościowych z opcją wykupu
odzwierciedlają zazwyczaj założenie ich wcześniejszego
wykupu w określonym czasie przed terminem zapadalności.
Jeśli taki wcześniejszy wykup nastąpi wtedy, gdy oczekiwano,
nie ma to zasadniczo żadnego niekorzystnego wpływu na
fundusz. Jeśli taki wcześniejszy wykup nastąpi znacznie
wcześniej lub później niż oczekiwano, może to oznaczać, że
fundusz w efekcie przepłacił za papiery wartościowe.
Te czynniki mogą mieć także wpływ na czas trwania
funduszu, zwiększając lub zmniejszając jego wrażliwość
na stopy procentowe w niepożądany sposób. W niektórych
okolicznościach brak wzrostu lub spadku stóp procentowych
wtedy, gdy oczekiwano, może także spowodować wystąpienie
ryzyka przedterminowej spłaty i przedłużenia terminu spłaty.
Ryzyko inwestycji w nieruchomości Na inwestycje w
nieruchomości i inwestycje powiązane z nieruchomościami,
w tym w fundusze inwestycyjne nieruchomości (REIT) może
mieć wpływ każdy czynnik przyczyniający się do tego, że
dany obszar lub nieruchomość straci na wartości.
Inwestycje w udziały w nieruchomościach lub powiązane
z nimi przedsiębiorstwa lub papiery wartościowe (w tym
udziały w kredytach hipotecznych) mogą być w szczególności
narażone na wpływ oddziaływania takich czynników
jak klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy, zbyt gęsta
zabudowa, zmiany w planach zagospodarowania, wzrost
opodatkowania, tendencje demograficzne lub trendy stylu
życia, zanieczyszczenie środowiska, niespłacanie kredytów
hipotecznych, błędy w zarządzaniu oraz inne czynniki mogące
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mieć wpływ na wartość rynkową lub przepływ pieniężny z
inwestycji.
Ryzyko obsługi papierów wartościowych Niektóre kraje
mogą ograniczyć prawo własności papierów wartościowych
przysługujące osobom zewnętrznym lub mogą mieć mniej
uregulowane praktyki przechowywania.
Te praktyki mogą przyczynić się do zwiększenia wrażliwości
funduszu na nadużycia, błędy, spory własnościowe oraz inne
źródła straty finansowej niezwiązane ze spadkami na rynku.
Ryzyko akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji Akcje
spółek o małej i średniej kapitalizacji może cechować większa
zmienność i mniejsza płynność niż akcje większych spółek.
Spółki o małej i średniej kapitalizacji posiadają często
mniej zasobów, krótsze historie prowadzenia działalności
i mniej zdywersyfikowane linie biznesowe, wskutek
czego mogą podlegać większemu ryzyku związanemu z
długoterminowymi lub permanentnymi przeszkodami w
prowadzeniu działalności. Pierwsze oferty publiczne (IPO)
może charakteryzować duża zmienność i mogą być trudne
do wyceny z uwagi na brak historii obrotu i względny brak
informacji publicznych.
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Ryzyko krótkiej pozycji Stosowanie krótkiej pozycji (której
wartość zmienia się w przeciwnym kierunku do wartości
samego papieru wartościowego) może zwiększać zarówno
ryzyko straty, jak i ryzyko zmienności.
W teorii potencjalne straty ze stosowania krótkich pozycji
mogą być nieograniczone z uwagi na to, że ceny papierów
wartościowych mogą potencjalnie rosnąć w nieskończoność,
natomiast strata z inwestycji w długiej pozycji nie może
przekroczyć kwoty zainwestowanej.
Na krótką sprzedaż inwestycji mogą mieć wpływ zmiany
przepisów prawnych, co może skutkować ponoszeniem strat
lub niemożnością dalszego stosowania krótkich pozycji tak jak
zaplanowano lub w ogóle.
Ryzyko standardowych praktyk Praktyki w zakresie
zarządzania inwestycjami, które funkcjonowały prawidłowo
w przeszłości lub stanowią przyjęte sposoby postępowania w
określonych warunkach, mogą okazać się nieskuteczne.
Ryzyko opodatkowania Kraj może zmienić swoje przepisy
lub umowy podatkowe w sposób mający wpływ na fundusz
lub udziałowców.
Zmiany podatkowe mogą mieć potencjalnie charakter
retrospektywny i w niektórych przypadkach mogą mieć
wpływ na inwestorów nieposiadających bezpośrednich
inwestycji w kraju je wprowadzającym.
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Ogólne uprawnienia i ograniczenia inwestycji
Każdy fundusz i sama spółka SICAV muszą przestrzegać
wszystkich przepisów prawa obowiązujących w UE i w
Luksemburgu, a także postanowień niektórych okólników,
standardów technicznych oraz innych wymogów. Niniejsza
sekcja przedstawia w formie tabelarycznej wymogi
zarządzania portfelem wynikające z Ustawy z 2010 r., a także
wymogi określone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych (ESMA) w zakresie monitorowania
ryzyka i zarządzania nim. W przypadku rozbieżności, Ustawa
z 2010 r. w oryginalnej francuskiej wersji ma znaczenie
rozstrzygające albo w stosunku do statutu, albo w stosunku
do prospektu informacyjnego (przy czym postanowienia
statutu mają znaczenie nadrzędne wobec postanowień
prospektu informacyjnego).

W przypadku wykrycia naruszenia postanowień Ustawy
z 2010 r. przez fundusz, obowiązkiem zarządzającego
inwestycjami jest uczynienie priorytetem przestrzegania
odpowiednich polityk w obrocie papierami wartościowymi
i przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania na
rzecz funduszu, z należytym uwzględnieniem interesów
udziałowców.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, wszystkie
wielkości procentowe i ograniczenia mają zastosowanie
do każdego funduszu indywidualnie, a wszystkie wielkości
procentowe aktywów są mierzone jako procent wszystkich
aktywów.

Dozwolone aktywa, techniki i transakcje
Poniższa tabela określa to, co jest dopuszczalne w przypadku każdego UCITS. Fundusze mogą ustalać ograniczenia w ten czy
inny sposób bardziej restrykcyjne, w oparciu o swoje cele i polityki inwestycyjne. Zastosowanie przez fundusz dowolnego aktywa,
techniki lub transakcji musi być zgodne z jego polityką inwestycyjną i ograniczeniami inwestycji.
Żaden fundusz nie może nabywać aktywów, z którymi wiąże się nieograniczona odpowiedzialność, ani gwarantować papierów
wartościowych innych emitentów, ani udzielać warrantów lub innych praw do subskrypcji na ich udziały.
Papier wartościowy/
Transakcja

Wymogi

1. Zbywalne papiery
wartościowe oraz
instrumenty rynku
pieniężnego

Muszą być notowane lub być przedmiotem obrotu na
oficjalnej giełdzie papierów wartościowych w uprawnionym
państwie lub na rynku regulowanym w uprawnionym
państwie (rynku prowadzącym regularną działalność,
uznanym i ogólnodostępnym).

Warunki emisji niedawno wyemitowanych papierów
wartościowych muszą uwzględniać zobowiązanie do
wystąpienia o dopuszczenie do publicznego obrotu na
regulowanym rynku i takie dopuszczenie musi zostać
przyznane w ciągu 12 miesięcy od emisji.

2. Instrumenty
rynku pieniężnego
niespełniające
wymogów określonych
w wierszu 1

Muszą podlegać (na poziomie papierów wartościowych lub
emitenta) regulacji mającej na celu zapewnienie ochrony
inwestorom i oszczędnościom oraz muszą spełniać jeden z
następujących wymogów:

Mogą być także kwalifikowalne, jeśli emitent należy do kategorii zatwierdzonej przez CSSF, podlega wymogom zapewnienia ochrony inwestorom, które są równorzędne do tych
opisanych bezpośrednio po lewej stronie, oraz jeśli spełniają
jedno z następujących kryteriów:

• być emitowane lub gwarantowane przez centralny,

•
•

regionalny lub lokalny organ władzy lub bank centralny
państwa członkowskiego UE, Europejski Bank Centralny,
Europejski Bank Inwestycyjny, Unię Europejską, organ
międzynarodowy o charakterze publicznym, do którego
należy co najmniej jedno państwo członkowskie UE,
państwo suwerenne lub państwo członkowskie federacji
być emitowane przez przedsiębiorstwo, którego papiery
wartościowe kwalifikują się do papierów wartościowych,
o których mowa w wierszu 1 (z wyjątkiem papierów
wartościowych niedawno wyemitowanych)
być emitowane lub gwarantowane przez instytucję, która
podlega unijnym zasadom nadzoru ostrożnościowego
lub innym zasadom uznanym przez CSSF za co najmniej
równie rygorystyczne, i która takich zasad przestrzega

3. Zbywalne papiery
wartościowe
oraz instrumenty
rynku pieniężnego
niespełniające
wymogów określonych
w wierszach 1 i 2

Ograniczone do 10% aktywów funduszu.

4. Jednostki
uczestnictwa UCITS lub
innych UCI, które nie są
powiązane ze spółką
SICAV*

Muszą być ograniczone przez dokumenty założycielskie do
inwestowania nie więcej niż 10% aktywów w inne UCITS lub
UCI.

• są emitowane przez spółkę, której kapitał i rezerwy
•
•

• sporządzać roczne i półroczne sprawozdania

Jeśli docelowa inwestycja jest „innym UCI”, takie UCI musi:

•

UE lub państwo uznane przez CSSF za posiadające
równoważne przepisy prawa w zakresie nadzoru, przy
wystarczającej współpracy pomiędzy organami władz

•

• inwestować w inwestycje dozwolone UCITS
• posiadać zezwolenie wydane przez państwo członkowskie
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wynoszą co najmniej 10 milionów EUR, publikującą swoje
roczne sprawozdania finansowe zgodnie z dyrektywą
78/660/EWG
są emitowane przez podmiot, który ma za zadanie
finansowanie grupy kapitałowej spółek, z których co
najmniej jedna jest notowana na giełdzie
są emitowane przez podmiot, który ma za zadanie
finansowanie mechanizmów przekształcania długu
w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych
narzędzi zapewniania płynności.

umożliwiające ocenę aktywów, zobowiązań, dochodu i
działalności w okresie sprawozdawczym
zapewniać środki ochrony inwestorów, które są
równorzędne z tymi zapewnianymi przez UCITS,
w szczególności pod względem zasad segregacji
aktywów, korzystania z pożyczek, udzielania pożyczek i
niepokrytych sprzedaży
fundusz docelowy może mieć inne strategie inwestycyjne
lub ograniczenia działalności inwestycyjnej niż fundusz,
o ile takie inwestycje nie skutkują obchodzeniem strategii
inwestycyjnych ani ograniczeń działalności inwestycyjnej
funduszu.
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Papier wartościowy/
Transakcja

Wymogi

5. Jednostki
uczestnictwa UCITS
lub innych UCI, które są
powiązane ze spółką
SICAV*

Muszą spełniać wszystkie wymogi określone w wierszu 4.

6. Jednostki
uczestnictwa innych
funduszy spółki SICAV

Muszą spełniać wszystkie wymogi określone w wierszu 4 i 5.

7. Nieruchomości i
towary, w tym metale
szlachetne

Bezpośrednia własność metali szlachetnych lub towarów
bądź świadectw je reprezentujących jest zabroniona.
Ekspozycja inwestycyjna jest dopuszczona wyłącznie
pośrednio, poprzez aktywa, techniki i transakcje dozwolone
postanowieniami Ustawy z 2010 r.

Bezpośrednia własność nieruchomości lub innego majątku
rzeczowego jest zabroniona, z wyjątkiem przypadków, gdy
jest to bezpośrednio konieczne do prowadzenia działalności
przez spółkę SICAV.

8. Depozyty w
instytucjach
kredytowych

Muszą podlegać wypłacie lub wycofaniu na żądanie, a ich
termin zapadalności nie może przekraczać 12 miesięcy.

Instytucje kredytowe muszą albo posiadać siedzibę w
państwie członkowskim UE/EOG, albo w przeciwnym razie
podlegać zasadom nadzoru ostrożnościowego uznanym
przez CSSF za co najmniej tak rygorystyczne jak zasady
unijne.

9. Środki pieniężne i
ekwiwalenty środków
pieniężnych

Spółka SICAV może posiadać pomocnicze aktywa płynne.

10. Instrumenty
pochodne i
równorzędne
instrumenty rozliczane
w formie pieniężnej

11. Pożyczki papierów
wartościowych,
transakcje z
udzielonym
przyrzeczeniem
odkupu i transakcje
z otrzymanym
przyrzeczeniem
odkupu

UCITS/ inne UCI nie mogą obciążać funduszu żadnymi
opłatami za subskrypcję ani za odkup jednostek
Roczne sprawozdanie spółki SICAV musi wskazywać łączną
uczestnictwa.
wysokość rocznych opłat za zarządzanie i za doradztwo
pobieranych zarówno od funduszu jak i od UCITS/ innych UCI,
w jakie fundusz zainwestował w danym okresie.

Fundusz docelowy nie może z kolei inwestować w fundusz
nabywający (wzajemna własność).

• Instrumentami bazowymi muszą być te opisane w wierszu
•

1, 2, 4, 5, 6 i 8 lub wskaźniki finansowe, stopy procentowe,
kursy walutowe lub waluty zgodne z celami i politykami
inwestycyjnymi funduszy.
Wszystkie zastosowania muszą być odpowiednio
uwzględnione w procesie zarządzania ryzykiem opisanym
w sekcji „Zarządzanie i monitorowanie ryzyka globalnego”
poniżej.

Muszą być stosowane wyłącznie w ramach techniki
efektywnego zarządzania portfelem.
Wolumen transakcji nie może zakłócać realizacji przez
fundusz polityki inwestycyjnej ani jego zdolności do
realizacji zleceń odkupu. W przypadku pożyczek papierów
wartościowych i transakcji z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu, fundusz musi zapewnić posiadanie wystarczających
środków do rozliczenia transakcji.

Fundusz nabywający rezygnuje ze wszystkich praw głosu z
jednostek uczestnictwa, które nabywa.
Wartość jednostek uczestnictwa nie jest brana pod
uwagę przy obliczaniu aktywów spółki SICAV dla celów
sprawdzenia, czy minimalne wymogi kapitałowe określone
w Ustawie z 2010 r. są przestrzegane.

Pozagiełdowe instrumenty pochodne muszą spełniać
wszystkie z następujących kryteriów:
podlegać codziennej rzetelnej, sprawdzalnej i niezależnej
wycenie

• być dostępne do sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia
•

• W przypadku każdej transakcji, fundusz musi otrzymać
•

• Wszyscy kontrahenci muszą podlegać unijnym zasadom
•
•
•
•

nadzoru ostrożnościowego lub zasadom uznanym przez
CSSF za co najmniej równie rygorystyczne.
Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych:
bezpośrednio kontrahentowi
za pośrednictwem systemu udzielania pożyczek
zorganizowanego przez instytucję finansową
specjalizującą się w tym rodzaju transakcji
za pośrednictwem standardowego systemu udzielania
pożyczek zorganizowanego przez uznaną instytucję
rozliczeniową

w drodze transakcji kompensującej według wartości
godziwej w dowolnym czasie z inicjatywy spółki SICAV
być zawarte z kontrahentami będącymi instytucjami
podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu i należącymi
do kategorii zatwierdzonych przez CSSF

•
•

i utrzymywać co najmniej równorzędne zabezpieczenie
w wysokości do pełnej aktualnej wartości pożyczonych
papierów wartościowych przez cały okres obowiązywania
transakcji.
W okresie obowiązywania umowy z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu fundusz nie może sprzedać
papierów wartościowych będących przedmiotem umowy
ani przed wykonaniem przez kontrahenta prawa do
odkupu tych papierów wartościowych, ani przed upływem
terminu odkupu.
Fundusz musi posiadać prawo do rozwiązania dowolnej
z takich transakcji w dowolnym czasie i do wycofania
papierów wartościowych objętych pożyczką lub umową z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu.
Spółka SICAV nie może udzielać ani gwarantować
żadnego innego rodzaju pożyczek osobom trzecim.

12. Korzystanie z
pożyczek

Spółka SICAV nie może z reguły korzystać z pożyczek,
z wyjątkiem pożyczek o charakterze tymczasowym i
stanowiących nie więcej niż 10% aktywów funduszu.

Spółka SICAV może jednak nabywać walutę obcą w drodze
pożyczek wzajemnych (ang. back-to-back loan)

13. Transakcje krótkiej
sprzedaży

Bezpośrednie transakcje krótkiej sprzedaży są zabronione.

Krótkie pozycje mogą być zajmowane wyłącznie za
pośrednictwem instrumentów pochodnych.

* UCITS lub inne UCI uznaje się za powiązane ze spółką SICAV, jeśli są zarządzane lub kontrolowane przez tę samą spółkę zarządzającą lub inny podmiot
stowarzyszony.

Wymogi dywersyfikacji
Celem zapewnienia dywersyfikacji fundusz nie może inwestować więcej niż określoną kwotę swoich aktywów w jednego emitenta,
zgodnie z definicją podaną poniżej.
Dla celów niniejszej tabeli, za jednego emitenta uznaje się spółki objęte wspólnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
(zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE albo zgodnie z uznanymi zasadami międzynarodowymi). Limity procentowe podane w
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nawiasach pionowych pośrodku tabeli wskazują maksymalny łączny poziom inwestycji w dowolnego jednego emitenta dla
wszystkich wierszy ujętych w nawiasie.

Maksymalna inwestycja/ekspozycja jako % wszystkich aktywów netto
Kategoria papierów
wartościowych

W ujęciu
na jednego
emitenta

W ujęciu
łącznym

A. Zbywalne papiery
wartościowe oraz
instrumenty rynku
pieniężnego emitowane
lub gwarantowane przez
państwo suwerenne, dowolny
lokalny organ władzy
publicznej w UE lub dowolny
organ międzynarodowy o
charakterze publicznym, do
którego należy jedno lub
więcej państw członkowskich
UE.

35%

B. Obligacje emitowane
przez instytucję kredytową
z siedzibą w państwie
członkowskim UE i
podlegającą zgodnie
z przepisami prawa
szczególnemu nadzorowi
publicznemu służącemu
ochronie posiadaczy
obligacji*.

25%

C. Dowolne zbywalne
papiery wartościowe
oraz instrumenty rynku
pieniężnego inne niż te
opisane w wierszu A i B
powyżej.

10%

D. Depozyty w instytucjach
kredytowych.

20%

E. Pozagiełdowe instrumenty
pochodne, których kontrahent
jest instytucją kredytową,
zgodnie z definicją podaną w
wierszu 8 powyżej (pierwsza
tabela w tej sekcji).

Ekspozycja
na ryzyko
wynosząca maksymalnie 10%
(pozagiełdowe
instrumenty
pochodne i techniki efektywnego
zarządzania portfelem łącznie).

F. Pozagiełdowe instrumenty
pochodne z innym
kontrahentem.

Ekspozycja
na ryzyko
wynosząca maksymalnie 5%.

G. Jednostki uczestnictwa
UCITS lub UCI, zgodnie z
definicją podaną w wierszu 4 i
5 powyżej (pierwsza tabela w
tej sekcji).

20% w jedno lub więcej UCITS
lub innych UCI

Inne warunki

Wyjątki
Fundusz może inwestować w zaledwie
sześć emisji, jeśli inwestuje zgodnie z
zasadą dywersyfikacji ryzyka i spełnia
obydwa z poniższych kryteriów:

• fundusz inwestuje nie więcej niż
30% w dowolną jedną emisję
• papiery wartościowe są emitowane

przez państwo członkowskie UE,
jego lokalne organy władz lub
agencje, państwo członkowskie
OECD lub należące do grupy G20,
Singapur lub Hongkong bądź organ
międzynarodowy o charakterze
publicznym, do którego należy jedno
lub więcej państw członkowskich UE
Wyjątek opisany w wierszu C ma
zastosowanie także do niniejszego
wiersza.
80% w przypadku dowolnego
emitenta, w którego obligacje
fundusz zainwestował więcej niż
5% aktywów.

35%

20% w przypadku zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego w ramach tej
samej grupy.
40% łącznie w przypadku wszystkich emitentów, w których fundusz
zainwestował więcej niż 5% swoich
aktywów (z wyłączeniem depozytów
i kontraktów pozagiełdowych instrumentów pochodnych zawartych z
instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu
oraz papierów wartościowych wskazanych w wierszu A i B).

W przypadku funduszy odwzorowujących
indeksy, poziom 10% ulega
podwyższeniu do 20% dla wystarczająco
zróżnicowanego indeksu podlegającego
publikacji, który stanowi odpowiedni
wskaźnik referencyjny swojego rynku
i został uznany przez CSSF. Poziom
20% ulega podwyższeniu do 35% (lecz
wyłącznie dla jednego emitenta) w
wyjątkowych warunkach rynkowych
takich jak sytuacja, w której papier
wartościowy posiada wysoce dominującą
pozycję na rynku regulowanym, na
którym jest on przedmiotem obrotu.

20%

Fundusze docelowe struktury
parasolowej, których aktywa i
zobowiązania podlegają segregacji
uznaje się za odrębne UCITS lub
inne UCI.
Aktywów będących w posiadaniu
takiego UCITS lub innego UCI
nie uwzględnia się dla celów
przestrzegania postanowień
wierszy A do F niniejszej tabeli.

* Obligacje te także muszą inwestować wszystkie kwoty pochodzące z ich emisji w aktywa, które w okresie obowiązywania obligacji będą w stanie
pokryć wszystkie roszczenia związane z obligacjami, a w przypadku niewypłacalności emitenta zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności do zwrotu
kapitału i naliczonych odsetek.
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Dodatkowe wymogi określone przez spółkę zarządzającą
Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień sekcji „Informacje na temat funduszy”, inwestycje funduszu w papiery wartościowe
wymienione poniżej są ograniczone do następujących wielkości procentowych wszystkich aktywów funduszu:
• 10% w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (MBS i ABS)
• 10% w warunkowe obligacje zamienne
• 10% w chińskie akcje A
• 10% w inne UCITS/UCI

Ograniczenia koncentracji własności
Te ograniczenia mają chronić spółkę SICAV lub fundusz przed ryzykiem, jakie mogłoby powstać (dla funduszu lub emitenta),
gdyby posiadał on znaczny procent danego papieru wartościowego lub emitenta. Fundusz nie musi spełniać ograniczeń inwestycji
opisanych w sekcji „Wymogi dywersyfikacji” (powyżej) ani w sekcji „Ograniczenia koncentracji własności” (poniżej), przy realizacji
praw subskrypcji odnoszących się do zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, które stanowią
część jego aktywów, o ile wynikające z tego naruszenia ograniczeń inwestycji zostaną skorygowane tak, jak opisano we wstępie do
sekcji „Ogólne uprawnienia i ograniczenia inwestycji”.
Kategoria papierów wartościowych Maksymalny poziom własności jako % całkowitej wartości emitowanych papierów wartościowych
Papiery wartościowe z prawem
głosu

Poziom niższy niż ten
umożliwiający spółce SICAV
wywieranie znaczącego
wpływu na zarządzanie
emitentem

Papiery wartościowe bez prawa
głosu, jednego emitenta

10%

Dłużne papiery wartościowe
jednego emitenta

10%

Papiery wartościowe rynku
pieniężnego jednego emitenta

10%

Jednostki uczestnictwa dowolnego
funduszu parasolowego UCITS lub
UCI

25%

Te zasady nie mają zastosowania do:

• papierów wartościowych opisanych w
wierszu A tabeli umieszczonej powyżej
• akcji spółki spoza UE, inwestującej

Te ograniczenia można
pominąć przy transakcji
kupna, jeżeli w danym
czasie nie można obliczyć
kwoty brutto obligacji
lub instrumentów rynku
pieniężnego ani kwoty
netto emitowanych
instrumentów.

•

przede wszystkim w swoim kraju
pochodzenia i stanowiącej jedyny
sposób na inwestowanie w tym kraju
zgodnie z ustawą z 2010 r.
nabywania i odkupu akcji podmiotów
zależnych świadczących usługi
zarządzania, doradztwa i wprowadzania
do obrotu w swoich krajach w
przypadku, gdy takie transakcje
stanowią sposób zawierania transakcji
na rzecz udziałowców spółki SICAV
zgodnie z ustawą z 2010 r.

Fundusz podstawowy i fundusz powiązany
Spółka SICAV może utworzyć jeden lub więcej funduszy kwalifikujących się jako fundusz podstawowy lub fundusz powiązany
bądź wyznaczyć istniejący fundusz jako fundusz podstawowy lub fundusz powiązany. Zasady podane poniżej mają zastosowanie
do każdego funduszu będącego funduszem powiązanym.
Bezpieczeństwo

Wymogi inwestycyjne

Inne wymogi i warunki

Jednostki
uczestnictwa funduszu
podstawowego

Co najmniej 85% aktywów

Fundusz podstawowy nie może pobierać żadnych opłat za subskrypcję ani za odkup
jednostek uczestnictwa.

Instrumenty pochodne
i pomocnicze środki
pieniężne oraz
ekwiwalenty środków
pieniężnych*

Do 15% aktywów

Instrumenty pochodne muszą być stosowane wyłącznie do celów zabezpieczania. Przy
ustalaniu ekspozycji na instrumenty pochodne fundusz powiązany musi połączyć swoją
ekspozycję bezpośrednią, proporcjonalnie do swojej inwestycji, albo z aktualną ekspozycją
funduszu podstawowego, albo ze swoją maksymalną dozwoloną ekspozycją.
Terminy obliczania i publikacji wartości aktywów netto (NAV) dla funduszu podstawowego
i funduszu powiązanego muszą być skoordynowane w celu zapobiegania działaniom
polegającym na dążeniu do wyprzedzenia reakcji rynku (ang. market timing) i arbitrażu
pomiędzy tymi dwoma funduszami.

* W tym również majątek ruchomy i nieruchomy, dozwolony wyłącznie w przypadku, gdy jest to bezpośrednio konieczne do prowadzenia działalności przez spółkę
SICAV.

Zarządzanie i monitorowanie ryzyka globalnego
Spółka zarządzająca stosuje zatwierdzony i nadzorowany przez jej zarząd proces zarządzania ryzykiem w celu monitorowania i
pomiaru w każdym czasie ogólnego profilu ryzyka każdego funduszu związanego z bezpośrednimi inwestycjami, instrumentami
pochodnymi, technikami, zabezpieczeniami oraz wszelkimi innymi źródłami ryzyka. Oceny ryzyka globalnego są sporządzane
każdego dnia obrotu (niezależnie od tego, czy fundusz oblicza wartość aktywów netto (NAV) na taki dzień) oraz uwzględniają
wiele różnych czynników, w tym pokrycie zobowiązań warunkowych utworzonych przez pozycje pochodne.
Instrumenty pochodne wbudowane w zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego zalicza się do
instrumentów pochodnych będących w posiadaniu funduszu, a każdą ekspozycję na zbywalne papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego osiągniętą za pośrednictwem instrumentów pochodnych (z wyjątkiem niektórych instrumentów
pochodnych opartych na indeksie) zalicza się do inwestycji w takie papiery wartościowe lub instrumenty.
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Podejścia do monitorowania ryzyka Trzy podstawowe podejścia do oceny ryzyka są następujące: metoda zaangażowania oraz
dwa rodzaje metody wartości zagrożonej, tj. metoda bezwzględnej wartości zagrożonej i metoda względnej wartości zagrożonej.
Metody te opisano poniżej, a metodę stosowaną przez każdy fundusz wskazano w sekcji „Informacje na temat funduszy”. Zarząd i
spółka zarządzająca podejmują decyzję o tym, jaką metodę stosują poszczególne fundusze, biorąc pod uwagę politykę i strategię
inwestycyjną każdego funduszu.
Metoda

Opis

Metoda bezwzględnej
wartości zagrożonej

Celem funduszu jest oszacowanie maksymalnej straty, jaką może ponieść w okresie jednego miesiąca (czyli 20 dni obrotu),
z zastrzeżeniem, że w ciągu 99% tego czasu najgorszy wynik funduszu nie może przekroczyć obniżenia wartości aktywów
netto o 20%, a w ciągu 95% tego czasu, obniżenia wynoszącego 14,1%.

Metoda względnej
wartości zagrożonej

Stosowana przez fundusze dokonujące pomiaru i ograniczające całkowitą ekspozycję względem wskaźnika referencyjnego
reprezentującego odpowiedni segment referencyjnego rynku finansowego. Celem funduszu, przy 99% poziomie ufności,
jest utrzymanie szacowanej wartości zagrożonej funduszu na poziomie nieprzekraczającym dwukrotności wartości
zagrożonej wskaźnika referencyjnego.

Metoda zaangażowania Fundusz oblicza swoją globalną ekspozycję biorąc pod uwagę, odpowiednio, albo wartości rynkową równorzędnej
pozycji w bazowym aktywie, albo wartość nominalną instrumentu pochodnego. To pozwala mu na ograniczenie swojej
globalnej ekspozycji poprzez uwzględnienie wpływu niektórych pozycji zabezpieczających lub kompensujących, zgodnie
z wytycznymi ESMA 10/788. Fundusz stosujący to podejście musi zapewnić, aby jego całkowita ekspozycja rynkowa nie
przekroczyła 200% wszystkich aktywów (100% bieżących inwestycji i 100% instrumentów pochodnych).

Dźwignia finansowa brutto Każdy fundusz stosujący metodę bezwzględnej lub względnej wartości zagrożonej musi też
obliczać swój oczekiwany poziom dźwigni finansowej brutto, który jest podany w sekcji „Informacje na temat funduszy”.
Oczekiwany poziom dźwigni finansowej funduszu to wielość orientacyjna, a nie prawnie wymagane ograniczenie, a rzeczywisty
poziom dźwigni finansowej może przekraczać jej poziom oczekiwany. Stosowanie instrumentów pochodnych przez fundusz musi
jednak pozostać zgodne z jego celem inwestycyjnym, polityką inwestycyjną i profilem ryzyka, a także dopuszczalnym poziomem
wartości zagrożonej.
Dźwignia finansowa brutto jest miarą całkowitego poziomu wykorzystania instrumentów pochodnych i jest obliczana jako suma
wartości nominalnych (ekspozycja na wszystkie instrumenty pochodne bez traktowania pozycji przeciwnych jako anulujących
się wzajemnie). Przy obliczaniu dźwigni finansowej nie bierze się pod uwagę ani wrażliwości na zmiany rynkowe, ani wpływu na
ogólne ryzyko funduszu, więc może ona nie być reprezentatywna dla faktycznego poziomu ryzyka inwestycyjnego funduszu.

W jaki sposób fundusze stosują instrumenty i techniki?
Ramy prawne i regulacyjne
Fundusz może stosować wymienione poniżej instrumenty
i techniki zgodnie z Ustawą z 2010 r., rozporządzeniem
wielkoksiążęcym z dnia 8 lutego 2008 r., okólnikiem CSSF
Circular 08/356, okólnikiem CSSF Circular 14/592, wytycznymi
ESMA 14/937, rozporządzeniem (UE) 2015/2365 w sprawie
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Stosowanie
tych instrumentów i technik przez fundusz musi być także
zgodne z jego celem i polityką inwestycyjną oraz nie
podwyższać profilu ryzyka funduszu ponad ten, który w
przeciwnym razie by go charakteryzował.

Do czego fundusze mogą stosować instrumenty
pochodne?
Fundusze mogą stosować instrumenty pochodne do każdego
z poniżej wymienionych celów, zgodnie z postanowieniami
sekcji „Informacje na temat funduszy”.
Zabezpieczanie Zabezpieczanie polega na zajmowaniu
pozycji rynkowej odwrotnej do pozycji zajętej przez
inne inwestycje w portfelu do celów zmniejszenia lub
wyeliminowania ekspozycji na ryzyko związane z wahaniami
cen lub niektórymi czynnikami, które się do nich przyczyniają.
• Zabezpieczanie przed ryzykiem
kredytowym Uzyskiwane zazwyczaj przy zastosowaniu
swapów ryzyka kredytowego. Celem jest uzyskanie
zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym. Obejmuje to
nabywanie lub sprzedaż ochrony przed ryzykiem określonych
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aktywów lub emitentów, a także zabezpieczanie przybliżone
(zajmowanie przeciwnej pozycji w innej inwestycji, która
może zachowywać się podobnie do pozycji zabezpieczanej).
• Zabezpieczanie przed ryzykiem
walutowym Uzyskiwane zazwyczaj przy zastosowaniu
walutowych kontraktów terminowych forward. Celem jest
uzyskanie zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym.
Fundusz może stosować:
––zabezpieczanie bezpośrednie (ta sama waluta, przeciwna
pozycja)
––zabezpieczanie krzyżowe (przy zmniejszaniu ekspozycji
na jedną walutę i zwiększaniu ekspozycji na inną
walutę, ekspozycja netto na walutę bazową pozostaje
niezmieniona), co zapewnia efektywny sposób uzyskania
pożądanej ekspozycji
––zabezpieczanie przybliżone (zajmowanie przeciwnej
pozycji w innej walucie, która najprawdopodobniej będzie
zachowywać się podobnie jak waluta bazowa)
––zabezpieczanie wyprzedzające (zajmowanie pozycji z
wyprzedzeniem w stosunku do ekspozycji, która zgodnie
z przewidywaniami wzrośnie w wyniku planowanej
inwestycji lub innego zdarzenia)

• Zabezpieczanie przed wahaniami stopy

procentowej Uzyskiwane zazwyczaj przy zastosowaniu
swapów na stopy procentowe, opcje na swapy i kontrakty
terminowe futures. Celem jest dążenie do zmniejszenia
ekspozycji na wahania stóp w przypadku obligacji o
dłuższych terminach zapadalności.
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• Zabezpieczanie przed wahaniami cen

Uzyskiwane
zazwyczaj przy zastosowaniu opcji na indeksy (w
szczególności w drodze sprzedaży opcji kupna i nabywania
opcji sprzedaży). Wykorzystanie jest z reguły ograniczone
do sytuacji, w których występuje wystarczająca korelacja
pomiędzy składem lub wynikami indeksu a składem
lub wynikami funduszu. Celem jest zawarcie transakcji
zabezpieczających przed wahaniami wartości rynkowej
pozycji.
• Zabezpieczanie przed ryzykiem stopy
procentowej Uzyskiwane zazwyczaj przy zastosowaniu
kontraktów terminowych futures na stopy procentowe,
swapów na stopy procentowe bądź w wyniku wystawiania
opcji kupna na stopy procentowe lub nabywania opcji
sprzedaży na stopy procentowe. Celem jest zarządzanie
ryzykiem stopy procentowej.
Ekspozycja inwestycyjna Fundusz może stosować każdy
dozwolony instrument pochodny w celu uzyskania ekspozycji
na dopuszczalne aktywa w szczególności w sytuacji, gdy
bezpośrednia inwestycja jest ekonomicznie nieefektywna lub
niewykonalna.
Dźwignia finansowa Fundusz może stosować każdy
dozwolony instrument pochodny do zwiększania swojej
całkowitej ekspozycji inwestycyjnej ponad poziom, jaki byłby
możliwy do uzyskania w wyniku inwestycji bezpośredniej.
Dźwignia finansowa zwiększa zazwyczaj zmienność portfela.
Efektywne zarządzanie portfelem Obniżanie ryzyka lub
kosztów lub generowanie dodatkowego kapitału lub dochodu.

Instrumenty pochodne, które mogą być stosowane
przez fundusze
Instrument pochodny to umowa finansowa, której wartość
zależy od wyników jednego lub większej ilości aktywów
referencyjnych (takich jak papier wartościowy lub koszyk
papierów wartościowych, indeks czy stopa procentowa).
Do instrumentów pochodnych najczęściej stosowanych przez
fundusze należą:
• finansowe kontrakty terminowe futures
• opcje takie jak opcje na akcje, stopy procentowe, indeksy,
obligacje, waluty lub indeksy towarowe
• warranty
• kontrakty terminowe forward takie jak walutowe kontrakty
terminowe forward (kontrakty wymiany walutowej z przyszłą
dostawą po określonej cenie)
• swapy (umowy, w ramach których dwie strony dokonują
wymiany stóp zwrotu z dwóch różnych aktywów
referencyjnych, takie jak swapy walutowe lub swapy na
stopy procentowe oraz swapy na koszyki akcji, lecz Z
WYŁĄCZENIEM swapów przychodu całkowitego, swapów
ryzyka kredytowego, swapów na indeksy towarowe, swapy
zmienności czy swapy odchyleń)
• kredytowe instrumenty pochodne takie jak swapy ryzyka
kredytowego (umowy, na podstawie których jedna strona
otrzymuje od kontrahenta wynagrodzenie w zamian
za to, że w przypadku niewypłacalności, niewykonania
zobowiązań lub innego „zdarzenia kredytowego” dokona na
rzecz kontrahenta płatności z przeznaczeniem na pokrycie
poniesionych przez niego strat)
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• strukturyzowane finansowe instrumenty pochodne takie jak

papiery wartościowe powiązane z ryzykiem kredytowym i
papiery wartościowe powiązane z akcjami
• swapy przychodu całkowitego (transakcje, w ramach których
jeden kontrahent dokonuje płatności w oparciu o stałą lub
zmienną stopę na rzecz drugiego kontrahenta, który przenosi
całkowite wyniki ekonomiczne, w tym dochód z odsetek
i opłat, zyski i straty spowodowane wahaniami cen oraz
straty kredytowe, zobowiązania referencyjnego); kategoria ta
obejmuje kontrakty na różnice kursowe
• opcje na swapy (opcje nadające prawo, lecz nie obowiązek,
zawarcia swapu)
Kontrakty terminowe futures są z reguły przedmiotem obrotu
giełdowego. Wszystkie pozostałe rodzaje instrumentów
pochodnych są z zasady instrumentami pozagiełdowymi,
co oznacza, że w efekcie są to prywatne umowy zawierane
pomiędzy funduszem a kontrahentem.
W przypadku instrumentów pochodnych powiązanych z
indeksem, częstotliwość zmian składu indeksu ustala podmiot
oferujący indeks, a zmiana składu indeksu nie stanowi kosztu
dla odpowiedniego funduszu.
Fundusz może stosować bardziej egzotyczne instrumenty
pochodne (instrumenty pochodne, których struktura wypłat
lub aktywa bazowe są bardziej złożone) w zakresie, w jakim
jest to zgodne z ograniczeniami inwestycji, których musi
przestrzegać.

Instrumenty i techniki, które mogą być stosowane
przez fundusze
Fundusz może stosować instrumenty i techniki wskazane
poniżej w stosunku do dowolnego lub wszystkich papierów
wartościowych, które posiada, wyłącznie w celach
efektywnego zarządzania portfelem (jak opisano powyżej).
Pożyczki papierów wartościowych W ramach tych
operacji fundusz pożycza aktywa kwalifikującym się
pożyczkobiorcom na określony czas trwania lub pod
warunkiem ich zwrotu na żądanie, w zamian za środki
pieniężne lub inne wynagrodzenie. Pożyczkobiorca musi
ustanowić zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami
niniejszego prospektu informacyjnego. Fundusz może udzielać
pożyczek dowolnych papierów wartościowych będących w
jego posiadaniu.
Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
(transakcje zwrotne kupno-sprzedaż, transakcje
zwrotne sprzedaż-kupno, umowy z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu, umowy z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu) W ramach tych operacji
fundusz zawiera transakcję, odpowiednio, kupna lub
sprzedaży papierów wartościowych z kontrahentem, w
zamian za zapłatę, i uzyskuje albo prawo, albo obowiązek
do (odpowiednio) zwrotnej sprzedaży lub zwrotnego kupna
papierów wartościowych w późniejszym terminie i po
określonej (i zazwyczaj wyższej) cenie.
Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu mogą
dotyczyć wyłącznie następujących aktywów:
• krótkoterminowe świadectwa bankowe lub instrumenty
rynku pieniężnego
• jednostki uczestnictwa UCI rynku pieniężnego o ratingu
inwestycyjnym
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• adekwatnie płynne obligacje emitentów pozarządowych
• obligacje emitowane lub gwarantowane przez kraj OECD

(w tym jego lokalne organy władzy publicznej) lub przez
instytucję ponadnarodową lub przedsiębiorstwo o zasięgu
regionalnym (w tym unijnym) lub ogólnoświatowym
• akcje objęte głównym indeksem i będące przedmiotem
obrotu na unijnym rynku regulowanym lub giełdzie papierów
wartościowych w kraju OECD

Wykorzystanie
Wszystkie dane liczbowe dotyczące przewidywanego
wykorzystania opierają się na rocznych średnich i podlegają
aktualizacji w każdej nowej wersji prospektu informacyjnego.
Pożyczki papierów wartościowych Dozwolone: 100%
wszystkich aktywów. Oczekiwane: 0%. Oczekiwane
wykorzystanie powyżej tego poziomu podano w sekcji
„Informacje na temat funduszy”.
Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Dozwolone:
100% wszystkich aktywów. Oczekiwane: 0%. Oczekiwane lub
dozwolone korzystanie z tych transakcji z przekroczeniem
tych poziomów opisano w sekcji „Informacje na temat
funduszy”.
Swapy przychodu całkowitego, w tym kontrakty na różnice
kursowe i podobne instrumenty pochodne Dozwolone:
100% oczekiwanej dźwigni finansowej brutto. Oczekiwane
wykorzystanie, o ile dotyczy, podano w sekcji „Informacje na
temat funduszy”.

Przychody
Przychody netto ze stosowania instrumentów pochodnych i
technik są z reguły wypłacane odpowiedniemu funduszowi
po odliczeniu zasadnych kosztów operacyjnych i opłat, w
szczególności:
• 85% przychodów netto z transakcji pożyczek papierów
wartościowych
• 100% przychodów netto z transakcji z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
• 100% przychodów netto z transakcji swapami przychodu
całkowitego
Przychody otrzymane z tytułu pożyczek papierów
wartościowych, transakcji z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu i swapów przychodu całkowitego oraz powiązane
opłaty stałe lub zmienne i koszty operacyjne ujawniono w
sprawozdaniach finansowych.

Kontrahenci instrumentów pochodnych i technik
W uzupełnieniu do wymogów określonych w wierszu 11
tabeli „Dozwolone aktywa, techniki i transakcje” (str. 99),
kontrahent musi spełniać następujące kryteria:
• zostać poddany analizie odpowiedniej dla zamierzonej
działalności kontrahenta, mogącej obejmować ocenę
aspektów takich jak kadra kierownicza spółki, płynność,
zyskowność, struktura korporacyjna, adekwatność
kapitałowa i jakość aktywów, a także ramy regulacyjne; pod
uwagę bierze się też zazwyczaj status prawny i kryteria
geograficzne
• zostać uznany za wiarygodnego przez spółkę zarządzającą
• posiadać zazwyczaj publiczny rating kredytowy na poziomie
co najmniej inwestycyjnym
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Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego
prospektu informacyjnego, żaden kontrahent instrumentu
pochodnego posiadanego przez fundusz nie może pełnić
funkcji zarządzającego inwestycjami takiego funduszu ani
żadnego innego funduszu w ramach spółki SICAV, ani w
inny sposób kontrolować czy zatwierdzać skład inwestycji
lub transakcji takiego funduszu czy też aktywa stanowiące
podstawę instrumentu pochodnego, lub sposób zarządzania
nimi. Kontrahenci będący podmiotami stowarzyszonymi są
dopuszczeni pod warunkiem, że transakcje są realizowane na
warunkach rynkowych.
Spółka SICAV upoważniła agenta ds. pożyczek papierów
wartościowych do organizowania pożyczek papierów
wartościowych kwalifikującym się podmiotom takim jak
banki, fundusze i programy emerytalne w większości
na terenie Europy. Niskie poziomy ryzyka kontrahenta i
ryzyka rynkowego związanego z pożyczkami papierów
wartościowych są zazwyczaj dodatkowo ograniczane
przez ochronę przed niewykonaniem zobowiązań przez
kontrahenta zapewnianą przez agenta ds. pożyczek papierów
wartościowych i otrzymane zabezpieczenie.

Polityka zabezpieczeń
Ta polityka ma zastosowanie do aktywów otrzymanych od
kontrahentów w związku z transakcjami pożyczek papierów
wartościowych, transakcjami zwrotnymi sprzedaż-kupno i
pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi.
Akceptowalne zabezpieczenie Do podstawowych
papierów wartościowych, jakie mogą zostać przyjęte jako
zabezpieczenie, należą:
• środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych takie
jak akredytywa lub promesa wystawione przez uznaną
instytucję kredytową niepowiązaną z kontrahentem
• obligacje o ratingu inwestycyjnym emitowane lub
gwarantowane przez państwo członkowskie OECD lub jego
lokalne organy władz bądź przez instytucje ponadnarodowe i
przedsiębiorstwa
• jednostki uczestnictwa emitowane przez UCI rynku
pieniężnego, które oblicza dzienną wartość aktywów
netto i posiada rating co najmniej na poziomie AAA lub
równorzędnym
• obligacje o ratingu inwestycyjnym emitowane lub
gwarantowane przez uznanych emitentów zapewniających
odpowiednią płynność
• akcje notowane lub będące przedmiotem transakcji na rynku
regulowanym państwa członkowskiego UE lub na giełdzie
papierów wartościowych państwa członkowskiego OECD
• jednostki uczestnictwa emitowane przez UCITS inwestujące
przede wszystkim w obligacje lub akcje kwalifikujące się
zgodnie z postanowieniami dwóch punktów bezpośrednio
powyżej
Zabezpieczenie w postaci niepieniężnej musi być
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na
wielostronnej platformie obrotu z przejrzystą polityką
ustalania cen i musi być możliwa jego szybka sprzedaż
w cenie zbliżonej do wyceny przed sprzedażą. Celem
zapewnienia, aby zabezpieczenie było odpowiednio
niezależne od kontrahenta pod kątem zarówno ryzyka
kredytowego jak i ryzyka korelacji inwestycji, nie przyjmuje
się zabezpieczeń wystawianych przez kontrahenta lub
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jego grupę. Od zabezpieczenia oczekuje się, że nie będzie
wykazywać dużej korelacji z wynikami kontrahenta.
Ekspozycja kredytowa kontrahenta jest monitorowana
względem ograniczeń kredytowych, a zabezpieczenie
podlega codziennej wycenie.
Zabezpieczenie otrzymane od kontrahenta w ramach
transakcji może zostać użyte do skompensowania ogólnej
ekspozycji na ryzyko związane z tym kontrahentem.
Dywersyfikacja Wszystkie zabezpieczenia będące w
posiadaniu spółki SICAV musi cechować zróżnicowanie
pod względem krajów, rynków i emitentów, przy czym
ekspozycja na ryzyko związane z dowolnym emitentem nie
może przekraczać 20% aktywów funduszu. Fundusz może
być w pełni zabezpieczony przez różne zbywalne papiery
wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane
lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jeden lub
więcej z lokalnych organów władz tego państwa, państwo
trzecie lub organ międzynarodowy o charakterze publicznym,
do którego należy jedno lub więcej państw członkowskich. W
takim przypadku fundusz powinien otrzymać zabezpieczenie
z co najmniej 6 różnych emisji, przy czym żadna z emisji nie
może przekroczyć 30% wszystkich aktywów funduszu.
Ponowne wykorzystanie i reinwestycja
zabezpieczenia Zabezpieczenie gotówkowe będzie albo
przeznaczane na lokatę, albo inwestowane w wysokiej jakości
obligacje rządowe, transakcje z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu lub krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego
(zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w sprawie
wspólnej definicji europejskich funduszy rynku pieniężnego),
które obliczają dzienną wartość aktywów netto i posiadają
nadany rating AAA lub równorzędny.
Zabezpieczenie w postaci niepieniężnej nie podlega
sprzedaży, reinwestycji ani zastawieniu.

Przechowywanie zabezpieczenia Zabezpieczenie
(a także inne papiery wartościowe mogące podlegać
przechowywaniu), do którego tytuł zostanie przeniesiony
na fundusz, jest przechowywane przez depozytariusza lub
subpowiernika. W przypadku innych rodzajów uzgodnień
dotyczących zabezpieczeń takich jak umowa zastawu,
zabezpieczenie może być przechowywane przez powiernika
zewnętrznego podlegającego nadzorowi ostrożnościowemu i
niepowiązanemu z podmiotem oferującym zabezpieczenie.
Wycena i redukcje wartości Wszystkie zabezpieczenia
podlegają wycenie według wartości rynkowej (codziennie
według dostępnych cen rynkowych), z uwzględnieniem
mającej zastosowanie redukcji wartości (ang. haircut)
(obniżenie wartości zabezpieczenia mające na celu ochronę
przed zmniejszeniem wartości lub płynności zabezpieczenia).
Spółka SICAV wdrożyła politykę redukcji wartości w
odniesieniu do kategorii aktywów otrzymanych jako
zabezpieczenie. Polityka ta uwzględnia wiele czynników,
w zależności od charakteru otrzymanego zabezpieczenia,
takich jak zdolność kredytowa emitenta, termin zapadalności,
waluta i zmienność cen aktywów oraz, w stosownych
przypadkach, wynik testów warunków skrajnych dla płynności
przeprowadzanych przez spółkę SICAV w normalnych i
wyjątkowych warunkach płynności.
Fundusz może zażądać dodatkowego zabezpieczenia
(depozytu zabezpieczającego) od kontrahenta celem
zapewnienia, aby wartość zabezpieczenia była co najmniej
równa odpowiadającej mu ekspozycji na ryzyko kontrahenta.
W trakcie okresu obowiązywania umowy, wartość
otrzymanego zabezpieczenia powinna być równa co najmniej
90% globalnej wyceny papierów wartościowych, których
dotyczą takie transakcje lub techniki.

Ryzyko
Ryzyko związane z wyżej wymienionymi instrumentami i
technikami opisano w sekcji „Informacje na temat ryzyka”.
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Inwestycja w fundusze
wszystkie obecnie istniejące podstawowe kategorie jednostek
uczestnictwa i przyrostki.

Kategorie jednostek uczestnictwa
Spółka SICAV może tworzyć i emitować kategorie
jednostek uczestnictwa w ramach każdego funduszu.
Wszystkie kategorie jednostek uczestnictwa w ramach
funduszu inwestują wspólnie w ten sam portfel papierów
wartościowych, ale mogą je cechować odmienne
charakterystyki i wymogi kwalifikowalności inwestorów.

Dostępne kategorie jednostek uczestnictwa

Każda kategoria jednostek uczestnictwa jest identyfikowana
za pomocą podstawowych oznaczeń kategorii jednostek
uczestnictwa (podanych w tabeli poniżej), a także
odpowiednich przyrostków i skrótowego oznaczenia walut.
Wszystkie kategorie jednostek uczestnictwa w ramach
każdej kategorii jednostek uczestnictwa każdego funduszu
mają równe prawa własności. Poniżej przedstawiono

Pomimo że każdy fundusz może emitować każdą
podstawową kategorię jednostek uczestnictwa i konfigurować
ją z dowolną kombinacją charakterystyk opisanych poniżej,
w praktyce w ramach poszczególnych funduszy stosuje się
wyłącznie określone konfiguracje. Niektóre fundusze lub
kategorie jednostek uczestnictwa dostępne w określonych
jurysdykcjach mogą nie być dostępne w innych jurysdykcjach.
Najbardziej aktualne informacje na temat dostępnych
kategorii jednostek uczestnictwa można znaleźć na stronie
internetowej nordea.lu.

Charakterystyka podstawowych kategorii jednostek uczestnictwa
Podsta
wowa
kategoria Inwestorzy

Prowizja dystrybutora lub
retrocesja

Wymogi spółki
zarządzającej

Minimalna
początkowa
kwota inwestycji*

Nie

Brak

Brak

Nie

Zawarcie pisemnej
umowy przed
pierwszą inwestycją

Na wniosek

Tak

Brak

Brak

Nie

Brak

Brak

Tak

Brak

75 000 EUR lub
równowartość w
innych walutach

Tak

Brak

Brak

Tak

Brak

Brak

Tak

Zawarcie pisemnej
umowy przed
pierwszą inwestycją

Brak

Nie

25 milionów EUR
Zawarcie pisemnej
lub równowartość w
umowy przed
innych walutach
pierwszą inwestycją

• Wszyscy inwestorzy inwestujący za pośrednictwem zatwierdzonego
C

•
•

dystrybutora świadczącego usługi w zakresie niezależnego zarządzania
portfelem lub doradztwa inwestycyjnego.
Zatwierdzeni dystrybutorzy w krajach, w których zabronione jest
otrzymywanie i zatrzymywanie prowizji.
Zatwierdzeni dystrybutorzy świadczący usługi w zakresie doradztwa
zależnego (zgodnie z definicją podaną w MiFID II, w przypadku
dystrybutorów z UE) oraz posiadający umowy z klientami zabraniające
otrzymywania i zatrzymywania prowizji.

• Inwestorzy instytucjonalni lub udziałowcy spełniający wszystkie warunki
pisemnej umowy i wyrażający zgodę na przechowywanie jednostek
uczestnictwa przez agenta administracyjnego; według uznania spółki
zarządzającej.

D

E
F

I
P
Q

• Wszyscy inwestorzy.
• Wszyscy inwestorzy inwestujący z zasady przy pomocy rachunku

prowadzonego przez Grupę Nordea lub dowolny inny inwestor, według
uznania spółki zarządzającej.

• Inwestorzy instytucjonalni.
• Wszyscy inwestorzy.
• Wszyscy inwestorzy inwestujący z zasady przy pomocy rachunku

prowadzonego przez Grupę Nordea lub dowolny inny inwestor, według
uznania spółki zarządzającej.

• Wszyscy inwestorzy spełniający warunki pisemnej umowy, wyrażający
S

•

zgodę na inwestowanie swoich planów oszczędnościowych wyłącznie w
daną kategorię jednostek uczestnictwa.
Kategorie jednostek uczestnictwa S są dostępne wyłącznie w przypadku
niektórych funduszy koncentrujących się na kwestiach środowiskowych,
społecznych oraz ładu korporacyjnego lub ukierunkowanych tematycznie.

• Inwestorzy instytucjonalni spełniający warunki pisemnej umowy,
X

wyrażający zgodę na przechowywanie jednostek uczestnictwa przez
agenta administracyjnego w ich własnym imieniu i objęci porozumieniem,
zgodnie z którym część lub całość opłat z reguły pobieranych od
funduszu/kategorii jednostek uczestnictwa jest pobierana bezpośrednio
od inwestora przez spółkę zarządzającą; według uznania spółki
zarządzającej.

* Podane kwoty mają zastosowanie do każdej kategorii jednostek uczestnictwa każdego funduszu i obejmują początkowe inwestycje dokonane w wyniku zamiany, z
zastrzeżeniem postanowień sekcji „Prawa zastrzeżone dla spółki SICAV”.
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Podsta
wowa
kategoria Inwestorzy

Prowizja dystrybutora lub
retrocesja

Wymogi spółki
zarządzającej

Minimalna
początkowa
kwota inwestycji*

Nie

Brak

Brak

Nie

Zawarcie pisemnej
umowy przed pierwszą inwestycją

Na wniosek

• Specjalistyczne fundusze inwestycyjne (podlegające postanowieniom
Y

•
•

Ustawy z dnia 13 lutego 2007 r.) oraz UCI, które wyznaczyły Nordea
Investment Funds S.A. na spółkę zarządzającą lub zarządzającego
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; według uznania spółki
zarządzającej.
UCI, które wyznaczyły podmiot Nordei na spółkę zarządzającą; według
uznania spółki zarządzającej
Inne podmioty należące do Grupy Nordea do celów strategicznych; według
uznania spółki zarządzającej.

• Inwestorzy instytucjonalni skłonni do inwestowania w fundusze nowo
Z

wprowadzone do obrotu, spełniający wszystkie warunki pisemnej umowy
i wyrażający zgodę na przechowywanie jednostek uczestnictwa przez
agenta administracyjnego w ich własnym imieniu; według uznania spółki
zarządzającej.

* Podane kwoty mają zastosowanie do każdej kategorii jednostek uczestnictwa każdego funduszu i obejmują początkowe inwestycje dokonane w wyniku zamiany, z
zastrzeżeniem postanowień sekcji „Prawa zastrzeżone dla spółki SICAV”.

• dostępne z zasady wyłącznie dla inwestorów

Dodatkowe oznaczenia kategorii jednostek
uczestnictwa

instytucjonalnych w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji

Podstawowe kategorie jednostek uczestnictwa emituje się
albo jako jednostki uczestnictwa z prawem do dywidendy,
albo jako akumulacyjne jednostki uczestnictwa. Ponadto
mogą im zostać nadane cechy zabezpieczające. Przyrostki
dodawane do oznaczenia podstawowych kategorii jednostek
uczestnictwa wskazują na ich cechy charakterystyczne. Kody
walut dodaje się do kategorii jednostek uczestnictwa jako
przyrostki celem określenia ich waluty.
Kategorie jednostek uczestnictwa z prawem do
dywidendy Kategorie jednostek uczestnictwa z prawem
do dywidendy są uprawnione do wypłaty dywidendy, pod
warunkiem zgody udziałowców głosujących na walnym
zgromadzeniu lub spółki SICAV, w zależności od sytuacji.
Dywidendy mogą być wypłacane z kapitału i/lub obniżać
wartość aktywów netto (NAV) odpowiedniej kategorii
jednostek uczestnictwa. Dywidendy wypłacone z kapitału
mogą w niektórych krajach podlegać opodatkowaniu
podatkiem dochodowym.
Dywidendy są z zasady wypłacane w postaci pieniężnej,
przelewem bankowym i w walucie kategorii jednostek
uczestnictwa. Udziałowcy mogą zwrócić się o reinwestycję
przysługujących im dywidend w kolejne jednostki
uczestnictwa z prawem do dywidendy tego samego
funduszu i kategorii jednostek uczestnictwa, jeśli taką opcję
dopuszczono poniżej.
Z tytułu nieodebranych dywidend nie przysługują odsetki, a
po upływie 5 lat takie nieodebrane płatności są zwracane do
funduszu. Żaden fundusz nie dokonuje wypłaty dywidendy
w sytuacji, gdy aktywa funduszu są niższe od minimalnego
wymogu kapitałowego lub jeśli wypłata dywidendy może
spowodować taką sytuację.
Spółka SICAV oferuje obecnie następujące kategorie
jednostek uczestnictwa z prawem do dywidendy:
Kategorie jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „A”
• kwalifikujące się do wypłaty dywidend rocznych
• na wniosek inwestora dywidendy mogą być reinwestowane
Kategorie jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „J”

• dostępne według uznania spółki zarządzającej
• kwalifikujące się do wypłaty dywidend rocznych
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• na wniosek inwestora dywidendy mogą być reinwestowane
Kategorie jednostek uczestnictwa z przyrostkiem „M”

• dostępne według uznania spółki zarządzającej
• dostępne z zasady wyłącznie dla osób posiadających miejsce
zamieszkania lub siedzibę w Hongkongu i Singapurze

• kwalifikujące się do wypłaty dywidend miesięcznych

Kategorie akumulacyjnych jednostek
uczestnictwa Akumulacyjne jednostki uczestnictwa
zatrzymują wszystkie dochody z inwestycji netto w cenie
jednostki uczestnictwa i z zasady nie wypłacają dywidend.
W przypadku kategorii E, Z, X i Y, jednostki uczestnictwa BEZ
przyrostka „A”, „J” lub „M” są akumulacyjnymi jednostkami
uczestnictwa. W przypadku wszystkich innych kategorii,
jednostki uczestnictwa POSIADAJĄCE przyrostek „B” są
akumulacyjnymi jednostkami uczestnictwa.
Kategorie jednostek uczestnictwa zabezpieczonych
przed ryzykiem walutowym (przyrostek „H”).
Celem jednostek uczestnictwa zabezpieczonych przed
ryzykiem walutowym jest zabezpieczanie wartości aktywów
netto (NAV) wyrażonej w walucie bazowej funduszu
względem waluty kategorii jednostek uczestnictwa. Do celów
zabezpieczania przed ryzykiem walutowym spółka SICAV
może stosować instrumenty pochodne takie jak walutowe
kontrakty terminowe forward (rzeczywiste i nierzeczywiste).
W praktyce jest mało prawdopodobne, aby zabezpieczanie
wyeliminowało 100% wahań kursów walutowych. Więcej
informacji na temat zabezpieczania przed ryzykiem
walutowym można znaleźć w sekcji „W jaki sposób fundusze
stosują instrumenty i techniki?”.
Literę „P” opuszcza się, gdy jednostki uczestnictwa kategorii
P podlegają zabezpieczeniu przed ryzykiem walutowym.
Przykładowo:
––jednostki uczestnictwa kategorii BP zabezpieczone
przed ryzykiem walutowym otrzymują nazwę „jednostki
uczestnictwa kategorii HB”,
––jednostki uczestnictwa kategorii AP zabezpieczone
przed ryzykiem walutowym otrzymują nazwę „jednostki
uczestnictwa kategorii HA”,
––jednostki uczestnictwa kategorii MP zabezpieczone
przed ryzykiem walutowym otrzymują nazwę „jednostki
uczestnictwa kategorii HM”.
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Kody walut Każda kategoria jednostek uczestnictwa jest
oznaczona standardowym trzyliterowym kodem waluty, w
której jest denominowana. Kategoria jednostek uczestnictwa
może być emitowana w dowolnej walucie określonej przez
spółkę SICAV.

Opłaty za kategorie jednostek
uczestnictwa
Opłata subskrypcyjna Ta opłata może być pobierana w
momencie inwestycji. Oblicza się ją jako procent inwestowanej
kwoty. Podane poniżej opłaty subskrypcyjne to maksymalne
opłaty jednorazowe, jakie mogą zostać pobrane od inwestora.
Faktycznie pobrana opłata subskrypcyjna różni się w
zależności od funduszu i kategorii jednostek uczestnictwa,
ale w żadnym przypadku nie przekracza odpowiedniego
maksymalnego poziomu wskazanego poniżej.
Maksymalne opłaty subskrypcyjne według rodzaju
funduszu i kategorii jednostek uczestnictwa
Rodzaj funduszu*
Akcje

D, E, F, I, X,
Y, Z

C, P, Q, S
5,00%

Brak

Fundusz
zrównoważony

3,00% w przypadku Stable Return
Fund i GBP Diversified Return
Fund oraz 1,00% w pozostałych
przypadkach

Brak

Fundusz obligacji

1,00% w przypadku Low Duration
European Covered Bond Fund,
Danish Short-Term Bond Fund,
Norwegian Short-Term Bond Fund,
Swedish Short-Term Bond Fund i
Flexible Fixed Income Fund oraz
3,00% w pozostałych przypadkach

Brak

5,00%

Brak

Fundusz bezwzględnej stopy
zwrotu

* Wykaz funduszy według rodzaju funduszu można znaleźć w „Spisie treści”
(strona 2).

Opłaty pobierane od funduszu w trakcie roku
Te opłaty pokrywają koszty operacyjne funduszu, w tym
koszty zarządzania, administracji, podatku taxe d’abonnement
oraz dystrybucji. Nalicza się je codziennie od wszystkich
aktywów odpowiednich kategorii jednostek uczestnictwa i
funduszy oraz odlicza od aktywów funduszu raz na kwartał,
obniżając tym samym poziom wyników inwestycji.
Opłaty te są takie same dla wszystkich udziałowców danego
funduszu i kategorii jednostek uczestnictwa.
Te opłaty mogą czasami podlegać obniżeniu lub uchyleniu
przez spółkę zarządzającą.
Opłaty za zarządzanie Te opłaty, płatne w ciężar aktywów
odpowiednich funduszy, przysługują spółce zarządzającej.
Opłaty za zarządzanie w przypadku jednostek uczestnictwa
D i Z są określane w odrębnych warunkach mających
zastosowanie do inwestorów tych jednostek uczestnictwa.
Opłaty za zarządzanie w przypadku jednostek uczestnictwa
X nie są pobierane od funduszu, lecz uiszczane przez
inwestorów tego rodzaju jednostek uczestnictwa. Opłaty
za zarządzenie w przypadku jednostek uczestnictwa Y są
zerowe.
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Wydatki operacyjne Do wydatków tych należy opłata za
administrację funduszu, opłata za przechowywanie (opłaty
za przechowywanie, administrację i realizację transakcji),
opłata powiernicza oraz podatek taxe d’abonnement
(zob. „Podatki od aktywów funduszu” str. 113). Opłaty za
przechowywanie i administrację uzależnione są od wartości
aktywów przechowywanych w depozycie i mogą być inne
dla każdego funduszu, w zależności od krajów, w których
inwestują poszczególne fundusze. Depozytariusz pobiera
także stałą opłatę roczną od każdej siedziby funduszu. Opłatę
powierniczą oblicza się jako procent wszystkich aktywów
poszczególnych funduszy.
Ponadto koszty operacyjne obejmują:

• wszystkie wydatki na biegłego rewidenta i doradcę
prawnego

• wszystkie wydatki związane z publikacją i przekazywaniem

informacji udziałowcom, a w szczególności koszty druku,
dystrybucji sprawozdań finansowych, a także prospektów
informacyjnych
• wszystkie wydatki związane z utrzymaniem,
przygotowywaniem, drukowaniem, tłumaczeniem,
dystrybucją, wysyłką, przechowywaniem i archiwizowaniem
dokumentów KII
• wszystkie koszty reklamy i wydatki inne niż te wymienione
powyżej, uznane przez spółkę zarządzającą za bezpośrednio
związane z ofertą lub dystrybucją jednostek uczestnictwa
• wszystkie wydatki związane z rejestracją i utrzymywaniem
rejestracji spółki SICAV przez wszystkie organy nadzorcze i
giełdy papierów wartościowych
Opłata dystrybucyjna Ta opłata jest pobierana przez
spółkę zarządzającą i zasadniczo przekazywana lokalnemu
dystrybutorowi lub pośrednikowi. Ta opłata jest pobierana
wyłącznie w przypadku jednostek uczestnictwa E i wynosi
0,75% w skali roku.
Opłata za wyniki Zgodnie z poniższą tabelą spółka
zarządzająca może otrzymać opłatę za wyniki obliczaną
i naliczaną codziennie oraz wypłacaną co roku z dołu za
każdy rok kalendarzowy. Opłatę za wyniki przekazuje się
zarządzającemu inwestycjami odpowiedniego funduszu.
W przypadku kategorii jednostek uczestnictwa dla
inwestorów instytucjonalnych (z wyjątkiem kategorii
jednostek uczestnictwa I), zanim zostanie dokonana pierwsza
inwestycja, spółka zarządzająca podejmuje, według własnego
uznania, decyzję o ewentualnym pobieraniu opłaty za wyniki
oraz określa stawkę opłaty za wyniki mającej zastosowanie
do kategorii jednostek uczestnictwa.
W przypadku jednostek uczestnictwa kategorii X, opłata za
wyniki może być fakturowana przez spółkę zarządzającą
bezpośrednio na inwestorów, zgodnie z odrębną strukturą
opłat uzgodnioną pomiędzy każdym poszczególnym
inwestorem a spółką zarządzającą.
Zarządzający inwestycjami może podjąć decyzję o rezygnacji
z prawa do opłaty za wyniki. W takim przypadku spółce
zarządzającej nie przysługuje prawo do otrzymania opłaty za
wyniki od odpowiedniego funduszu.
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W stosownych przypadkach opłatę za wyniki oblicza się
w następujący sposób: na koniec roku kalendarzowego,
za który opłata za wyniki ma zostać obliczona, opłata
za wyniki w przypadku każdej jednostki uczestnictwa
jest równa maksymalnie 15% wzrostu wartości aktywów
netto na jednostkę uczestnictwa (po odliczeniu opłaty
za wyniki) na koniec takiego roku kalendarzowego, po
odliczeniu minimalnej stopy zwrotu (zob. obowiązujące
stawki i minimalne stopy zwrotu w tabeli poniżej). Opłatę za
wyniki oblicza się wyłącznie od wyników przewyższających
dotychczas najwyższą wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku („górny znacznik poziomu”).
W przypadku odkupów netto realizowanych w dowolnym
dniu wyceny, proporcjonalną część wyników naliczonych
narastająco od początku roku, które dotyczą takich jednostek
uczestnictwa podlegających odkupowi netto, uważa się za
należną niezależnie od wyników funduszu po takim odkupie
netto.
Początkowa cena subskrypcji stanowi pierwszy graniczny
znacznik poziomu.
Opłata za wyniki jest należna, jeśli na koniec pierwszego
okresu obrotowego (określonego indywidualnie dla każdej
kategorii jednostek uczestnictwa) wartość aktywów netto
na jednostkę uczestnictwa danej kategorii jednostek
uczestnictwa przekroczy swój odpowiedni górny znacznik
poziomu (tj. swoją początkową cenę subskrypcji) i swoją
minimalną stopę zwrotu. W przeciwnym razie opłata za
wyniki za pierwszy okres obrotowy nie jest należna.
W przypadku kolejnych okresów obrotowych, prawo do opłaty
za wyniki powstaje wyłącznie po spełnieniu następujących
dwóch warunków:
1) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
przekroczy poziom minimalnej stopy zwrotu w danym
roku kalendarzowym; lub w przypadku odkupu netto w
dowolnym dniu wyceny, jeżeli wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa przekroczy poziom minimalnej
stopy zwrotu w okresie rozpoczynającym się w pierwszym
dniu roku kalendarzowego i kończącym się w dniu wyceny,
w którym ustalono cenę odkupu;
2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
przekroczy wyższą z następujących dwóch wartości: (i)
pierwszy górny znacznik poziomu, lub (ii) poprzednia
dotychczas najwyższa wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku.
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Minimalna stopa zwrotu stosowana w przypadku
niezabezpieczonych kategorii jednostek uczestnictwa stanowi
krótkoterminową zmienną stopę procentową (patrz: tabela
poniżej). W przypadku zabezpieczonych kategorii jednostek
uczestnictwa, dla danej waluty stosowana jest równorzędna
krótkoterminowa zmienna stopa procentowa wyrażona w
odpowiedniej walucie. Dla minimalnej stopy zwrotu ustala się
stopę wyjściową w wysokości 0%, tj. minimalną stopę zwrotu
uznaje się za równą 0%, tak długo jak stopa procentowa
stosowana jako minimalna stopa zwrotu w przypadku
dowolnej kategorii jednostek uczestnictwa jest ujemna.
Fundusz
European Long
Short Equity Fund
Global Equity
Market Neutral Fund

Minimalna stopa
zwrotu

Maks. opłata %
Kategorie C, E, P, I i Q

stopa refinansowania
EBC

15%

EURIBOR 1 Month

15%

Jak i na co fundusze ponoszą wydatki?
Wszystkie wydatki płatne w ciężar wszystkich aktywów
funduszu podlegają uwzględnieniu w obliczeniach wartości
aktywów netto (NAV), a faktycznie zapłacone kwoty są
wykazywane w rocznych sprawozdaniach spółki SICAV.
Wydatki oblicza się i nalicza każdego dnia wyceny dla
każdego funduszu i kategorii jednostek uczestnictwa oraz
reguluje w okresach kwartalnych z dołu.
Wszystkie opłaty uiszczane przez spółkę SICAV podlegają
opodatkowaniu podatkiem VAT, o ile ma zastosowanie. Każdy
fundusz i kategoria jednostek uczestnictwa opłaca wszystkie
koszty, jakie ponosi bezpośrednio, oraz proporcjonalną
część (ustalaną w oparciu o wartość aktywów netto
razem) kosztów, których nie można przypisać określonemu
funduszowi lub kategorii jednostek uczestnictwa.

Wydatki nieujęte powyżej

• wszystkie podatki należne od aktywów, dochodu i

wydatków obciążających spółkę SICAV, za wyjątkiem taxe
d’abonnement;
• koszty transakcji takie jak zwykłe opłaty brokerskie i opłaty
bankowe
• wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych
• wszelkie nadzwyczajne wydatki lub inne nieprzewidziane
obciążenia.
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Opłaty za zarządzanie i wydatki operacyjne kategorii jednostek uczestnictwa dostępnych dla inwestorów instytucjonalnych:
Opłata za zarządzanie
D

Wydatki operacyjne (maks.)

I

X

Y

Z

D

I

X

Y

Z

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Alpha 7 MA Fund

na wniosek

0,900%

do zapłaty przez
inwestora

Alpha 10 MA Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Alpha 15 MA Fund

na wniosek

1,200%

do zapłaty przez
inwestora

European Long Short
Equity Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Global Equity Market
Neutral Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Balanced Income Fund

na wniosek

0,650%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

GBP Diversified Return
Fund

na wniosek

0,700%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,100%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Stable Return Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Conservative Fixed
Income Fund

na wniosek

0,100%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Danish Bond Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

Danish Short-Term Bond
Fund

na wniosek

0,125%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Danish Covered Bond
Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Emerging Market Bond
Fund

na wniosek

0,650%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Emerging Market Bond
Opportunities Fund

na wniosek

0,800%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%

Emerging Market
Corporate Bond Fund

na wniosek

0,800%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Emerging Markets Debt
Total Return Fund

na wniosek

0,700%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%

Emerging Stars Local
Bond Fund

na wniosek

0,600%

do zapłaty przez
inwestora

Emerging Stars Bond
Fund

na wniosek

0,500%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

European Corporate
Bond Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

European Corporate
Bond Fund Plus

na wniosek

0,400%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

European Corporate Stars
Bond Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

European Covered Bond
Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

European Covered Bond
Opportunities Fund

na wniosek

0,350%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,150%

0,150%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

European Cross Credit
Fund

na wniosek

0,500%

do zapłaty przez
inwestora

European Financial Debt
Fund

na wniosek

0,500%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

European High Yield
Bond Fund

na wniosek

0,500%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

European High Yield
Credit Fund

na wniosek

0,500%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

European High Yield
Stars Bond Fund

na wniosek

0,500%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

European Inflation Linked
Bond Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Flexible Credit Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Flexible Fixed Income
Fund

na wniosek

0,400%

do zapłaty przez
inwestora

Global Bond Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Global High Yield Bond
Fund

na wniosek

0,700%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

International High Yield
Bond Fund – USD Hedged

na wniosek

0,700%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Latin American Corporate
Bond Fund

na wniosek

0,800%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%
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Opłata za zarządzanie
D

Wydatki operacyjne (maks.)

I

X

Y

Z

D

I

X

Y

Z

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Long Duration US Bond
Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

Low Duration European
Covered Bond Fund

na wniosek

0,250%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,150%

0,150%

0,100% 0,100% 0,100%

Low Duration US High
Yield Bond Fund

na wniosek

0,700%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

North American High
Yield Bond Fund

na wniosek

0,700%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Norwegian Bond Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

0,125%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,100% 0,100% 0,100%

Norwegian Short-Term
Bond Fund

na wniosek

Renminbi Bond Fund

na wniosek

0,600%

do zapłaty przez
inwestora

Swedish Bond Fund

na wniosek

0,300%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Swedish Short-Term Bond
Fund

na wniosek

0,125%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,200%

0,200%

0,100% 0,100% 0,100%

Unconstrained Bond
Fund – USD Hedged

na wniosek

0,650%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

US Bond Opportunities
Fund

na wniosek

0,450%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

US Corporate Bond Fund

na wniosek

0,350%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

US High Yield Bond Fund

na wniosek

0,700%

do zapłaty przez
inwestora

US Total Return Bond
Fund

na wniosek

0,550%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,350%

0,350%

0,100% 0,100% 0,100%

Asia ex Japan Equity
Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Asian Stars Equity Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Chinese Equity Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Emerging Wealth Equity
Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Emerging Markets Equity
Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Emerging Markets Focus
Equity Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

Emerging Markets Small
Cap Fund

na wniosek

0,950%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%

Emerging Stars Equity
Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

European Small and Mid
Cap Equity Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

European Stars Equity
Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

European Value Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Global Climate and
Environment Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Global Disruption Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

Global Frontier Markets
Fund

na wniosek

1,100%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Global Gender Diversity
Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Global Impact Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Global Listed
Infrastructure Fund

na wniosek

0,800%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%

Global Opportunity Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Global Portfolio Fund

na wniosek

0,500%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Global Real Estate Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

Global Small Cap Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora
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Opłata za zarządzanie
D

Wydatki operacyjne (maks.)

I

X

Y

Z

D

I

X

Y

Z

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Global Stable Equity Fund
– Euro Hedged

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

Global Stable Equity Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,300%

Global Stars Equity Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Indian Equity Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,350%

0,350%

0,150% 0,150% 0,150%

Latin American Equity
Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,300%

0,300%

0,150% 0,150% 0,150%

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Nordic Equity Fund

na wniosek

Nordic Equity Small Cap
Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

Nordic Ideas Equity Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

Nordic Stars Equity Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

North American Stars
Equity Fund

na wniosek

0,750%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

North American Small
Cap Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

North American Value
Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,100% 0,100% 0,100%

0,000%

na wniosek

0,250%

0,250%

0,150% 0,150% 0,150%

Norwegian Equity Fund

na wniosek

0,850%

do zapłaty przez
inwestora

Stable Emerging Markets
Equity Fund

na wniosek

1,000%

do zapłaty przez
inwestora

Opłaty za zarządzanie i wydatki operacyjne kategorii jednostek uczestnictwa dostępnych dla wszystkich inwestorów (z
wyłączeniem kategorii zastrzeżonych dla inwestorów instytucjonalnych):

Wydatki operacyjne (maks.)

Opłata za zarządzanie
P

Q
(maks.)

E

C

S

F
(maks.)

Alpha 7 MA Fund

1,600%

1,600%

1,600%

Alpha 10 MA Fund

1,700%

1,700%

1,700%

1,000%

n/d

1,000%

0,350%

1,100%

n/d

1,100%

0,350%

Alpha 15 MA Fund

2,000%

2,000%

2,000%

1,300%

n/d

1,300%

0,350%

European Long Short Equity Fund

2,000%

2,000%

2,000%

1,100%

n/d

1,100%

0,400%

Global Equity Market Neutral Fund

1,750%

1,750%

1,750%

1,100%

n/d

1,100%

0,350%

Balanced Income Fund

1,200%

1,200%

1,200%

0,750%

n/d

0,750%

0,300%

GBP Diversified Return Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,700%

n/d

0,700%

0,350%

Stable Return Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Conservative Fixed Income Fund

0,175%

0,175%

0,175%

0,200%

n/d

0,200%

0,300%

Danish Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%

Danish Short-Term Bond Fund

0,125%

0,125%

0,125%

0,125%

n/d

0,125%

0,300%

Danish Covered Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%

Emerging Market Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,750%

n/d

0,750%

0,400%

Emerging Market Bond Opportunities Fund

1,200%

1,200%

1,200%

0,900%

n/d

0,900%

0,400%

Emerging Market Corporate Bond Fund

1,200%

1,200%

1,200%

0,900%

n/d

0,900%

0,400%

Emerging Markets Debt Total Return Fund

1,300%

1,300%

1,300%

0,800%

n/d

0,800%

0,400%

Emerging Stars Local Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,700%

n/d

0,700%

0,400%

Emerging Stars Bond Fund

0,900%

0,900%

0,900%

0,600%

n/d

0,600%

0,350%

European Corporate Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%

European Corporate Bond Fund Plus

0,750%

0,750%

0,750%

0,500%

n/d

0,500%

0,300%

European Corporate Stars Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%
0,300%

European Covered Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

European Covered Bond Opportunities Fund

0,700%

0,700%

0,700%

0,450%

n/d

0,450%

0,250%

European Cross Credit Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,600%

n/d

0,600%

0,300%

European Financial Debt Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,600%

n/d

0,600%

0,300%

European High Yield Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,600%

n/d

0,600%

0,400%

European High Yield Credit Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,600%

n/d

0,600%

0,350%

European High Yield Stars Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,600%

n/d

0,600%

0,350%

European Inflation Linked Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%
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Opłata za zarządzanie
P

Q
(maks.)

E

C

S

F
(maks.)

Flexible Credit Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

Flexible Fixed Income Fund

0,800%

0,800%

0,800%

0,500%

n/d

0,500%

0,300%

Global Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%

Global High Yield Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,800%

n/d

0,800%

0,400%

International High Yield Bond Fund – USD
Hedged

1,000%

1,000%

1,000%

0,800%

n/d

0,800%

0,400%

Latin American Corporate Bond Fund

1,200%

1,200%

1,200%

0,900%

n/d

0,900%

0,400%

Long Duration US Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,350%

Low Duration European Covered Bond Fund

0,500%

0,500%

0,500%

0,350%

n/d

0,350%

0,250%

Low Duration US High Yield Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,800%

n/d

0,800%

0,400%

North American High Yield Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,800%

n/d

0,800%

0,400%

Norwegian Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%

Norwegian Short-Term Bond Fund

0,125%

0,125%

0,125%

0,125%

n/d

0,125%

0,300%
0,400%

0,400%

Renminbi Bond Fund

1,100%

1,100%

1,100%

0,700%

n/d

0,700%

Swedish Bond Fund

0,600%

0,600%

0,600%

0,400%

n/d

0,400%

0,300%

Swedish Short-Term Bond Fund

0,125%

0,125%

0,125%

0,125%

n/d

0,125%

0,300%

Unconstrained Bond Fund – USD Hedged

1,100%

1,100%

1,100%

0,750%

n/d

0,750%

0,400%

US Bond Opportunities Fund

0,900%

0,900%

0,900%

0,550%

n/d

0,550%

0,400%

US Corporate Bond Fund

0,700%

0,700%

0,700%

0,450%

n/d

0,450%

0,400%

US High Yield Bond Fund

1,000%

1,000%

1,000%

0,800%

n/d

0,800%

0,400%

US Total Return Bond Fund

1,100%

1,100%

1,100%

0,650%

n/d

0,650%

0,450%

Asia ex Japan Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Asian Stars Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

n/d

0,850%

0,350%

Chinese Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Emerging Wealth Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Emerging Markets Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,400%

Emerging Markets Focus Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Emerging Markets Small Cap Fund

1,600%

1,600%

1,600%

1,050%

n/d

1,050%

0,400%
0,350%

Emerging Stars Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

n/d

0,850%

European Small and Mid Cap Equity Fund

1,300%

1,300%

1,300%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

European Stars Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

1,250%

0,850%

0,350%

European Value Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,400%

Global Climate and Environment Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

1,250%

0,850%

0,350%

Global Disruption Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Global Frontier Markets Fund

1,700%

1,700%

1,700%

1,200%

n/d

1,200%

0,350%

Global Gender Diversity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

1,250%

0,850%

0,350%

Global Impact Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Global Listed Infrastructure Fund

1,600%

1,600%

1,600%

0,900%

n/d

0,900%

0,400%
0,400%

Global Opportunity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

Global Portfolio Fund

0,750%

0,750%

0,750%

0,600%

n/d

0,600%

0,350%

Global Real Estate Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,400%

Global Small Cap Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,400%

Global Stable Equity Fund – Euro Hedged

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Global Stable Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Global Stars Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

1,250%

0,850%

0,350%

Indian Equity Fund

1,800%

1,800%

1,800%

1,100%

n/d

1,100%

0,500%
0,400%

Latin American Equity Fund

1,600%

1,600%

1,600%

1,100%

n/d

1,100%

Nordic Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Nordic Equity Small Cap Fund

1,500%

1,500%

1,500%

1,100%

n/d

1,100%

0,350%

Nordic Ideas Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

1,100%

n/d

1,100%

0,350%

Nordic Stars Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

n/d

0,850%

0,350%

North American Stars Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,850%

n/d

0,850%

0,350%

North American Small Cap Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,400%

North American Value Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,400%

Norwegian Equity Fund

1,500%

1,500%

1,500%

0,950%

n/d

0,950%

0,350%

Stable Emerging Markets Equity Fund

1,800%

1,800%

1,800%

1,100%

n/d

1,100%

0,350%
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Polityka dotycząca kategorii jednostek
uczestnictwa

w tym dniu. Zlecenie otrzymane w momencie upływu czasu
zamknięcia lub po tym czasie jest realizowane w kolejnym
obowiązującym dniu wyceny.

Spółka SICAV emituje jednostki uczestnictwa wyłącznie w
formie imiennej. W przypadku takich jednostek uczestnictwa
imię i nazwisko lub nazwa właściciela podlegają wpisowi do
rejestru udziałowców prowadzonego przez spółkę SICAV, a
ich właściciel otrzymuje potwierdzenie subskrypcji.

Zwraca się uwagę na fakt, że wartość aktywów netto (NAV),
według której zrealizowane zostanie zlecenie, nie jest znana w
momencie złożenia zlecenia.

Inne zasady
Jednostki uczestnictwa są emitowane do jednej
jednotysięcznej części (trzy miejsca po przecinku). Ułamkowe
jednostki uczestnictwa otrzymują swoje proporcjonalne części
dywidend, reinwestycji i przychodów z likwidacji.
Jednostki uczestnictwa nie dają praw preferencyjnych
ani praw pierwokupu. Żaden fundusz nie ma obowiązku
przyznania istniejącym udziałowcom żadnych szczególnych
praw ani warunków subskrypcji nowych jednostek
uczestnictwa. Wszystkie jednostki muszą być w pełni
opłacone.

Subskrypcja, zamiana, odkup i przenoszenie jednostek uczestnictwa
Inwestorom zaleca się z reguły składanie wszystkich
zleceń transakcji za pośrednictwem swojego pośrednika
lub upoważnionego dystrybutora, chyba że istnieje powód,
aby tego nie robić. Inwestorzy instytucjonalni mogą składać
zlecenia transakcji za pośrednictwem swojego pośrednika,
upoważnionego dystrybutora lub agenta transferowego.

Informacje dotyczące wszystkich transakcji z wyłączeniem przeniesienia
Zlecenia transakcji Inwestorzy mogą składać zlecenia
subskrypcji, zamiany lub odkupu jednostek uczestnictwa.
Składając zlecenie należy podać wszystkie niezbędne
informacje identyfikacyjne, w tym numer rachunku oraz imię
i nazwisko lub nazwę i adres posiadacza rachunku dokładnie
w takiej postaci, w jakiej występują one na rachunku. Zlecenie
musi wskazywać fundusz, kategorię jednostek uczestnictwa,
nr ISIN, walutę referencyjną, wysokość transakcji (walutę,
liczbę jednostek uczestnictwa lub zainwestowaną kwotę)
oraz rodzaj transakcji (nabycie, zamianę lub odkup). Zlecenia
uznane za niekompletne lub niejednoznaczne mogą być
realizowane z opóźnieniem lub zostać odrzucone. Spółka
SICAV nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub
utracone możliwości spowodowane brakiem jednoznaczności
zleceń.
Złożone zlecenie można wycofać wyłącznie do czasu
zamknięcia w tym samym dniu. Każde przyjęte zlecenie
uznaje się za ostateczne i nieodwołalne w momencie upływu
czasu zamknięcia lub po tym czasie.
Żadne zlecenie nie zostanie przyjęte ani zrealizowane w
sposób niezgodny z niniejszym prospektem informacyjnym.
Czasy zamknięcia i harmonogram realizacji zleceń Z
zastrzeżeniem odmiennych postanowień sekcji „Informacje
na temat funduszy”, zlecenia transakcji otrzymane
przez agenta transferowego przed godz. 15.30 czasu
środkowoeuropejskiego (CET) w dniu wyceny są realizowane
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Wycena Jednostki uczestnictwa wycenia się według
wartości aktywów netto (NAV) dla odpowiedniej kategorii
jednostek uczestnictwa, którą podaje się (i realizuje) w
walucie tej kategorii jednostek uczestnictwa. Z wyjątkiem
początkowych okresów subskrypcji, w których cenę stanowi
początkowa cena sprzedaży, ceną jednostek uczestnictwa w
transakcji jest wartość aktywów netto (NAV) obliczona dla
dnia realizacji zlecenia transakcji.
Waluty Płatności przyjmuje się i dokonuje wyłącznie w
walucie kategorii jednostek uczestnictwa, z wyjątkiem
kategorii jednostek uczestnictwa, której waluta jest walutą
niebędącą przedmiotem transakcji rzeczywistych. W takich
przypadkach płatności realizuje się w walucie bazowej
funduszu.
Opłaty pobierane przez pośredników Lokalni pośrednicy
mogą pobierać swoje własne opłaty w wyniku ustaleń
umownych, jakie mogą posiadać z inwestorami. Takie opłaty
są niezależne od opłat pobieranych przez spółkę SICAV,
depozytariusza i spółkę zarządzającą, podlegają potrąceniu
od kwot transakcji i są z zasady zatrzymywane przez
pośrednika. Informacji na temat faktycznych stawek opłat
należnych z tytułu inwestycji udzielają inwestorom doradcy
finansowi lub lokalni pośrednicy.
Opóźnione lub brakujące płatności na rzecz
udziałowców Wypłata dywidendy lub przychodów z
odkupu udziałowcom może zostać opóźniona, ograniczona
lub wstrzymana, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa
dewizowego lub inne regulacje obowiązujące w jurysdykcji
miejsca zamieszkania lub siedziby udziałowca, bądź z innych
powodów. W takich przypadkach, spółka SICAV nie ponosi
odpowiedzialności ani nie płaci odsetek z tytułu opóźnionych
płatności.
Zmiany informacji dotyczących rachunku Inwestorzy
muszą bezzwłocznie przekazywać spółce SICAV informacje
o wszelkich zmianach danych osobowych lub bankowych,
a w szczególności informacje mogące mieć wpływ na
ich kwalifikowalność do inwestowania w kategorie
jednostek uczestnictwa. Wniosek o zmianę rachunku
bankowego powiązanego z inwestycją w fundusze wymaga
odpowiedniego dowodu uwierzytelniającego.
Rozliczenie Rozliczenie transakcji następuje zazwyczaj nie
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia realizacji zlecenia
(nie przekraczając 8 dni roboczych). W przypadku zleceń
odkupu i zamiany, okres realizacji transakcji może także
zostać wydłużony, jeśli spółka SICAV lub spółka zarządzająca
zdecydują o tym z uwagi na wyjątkowe okoliczności (na
przykład jeśli fundusz nie posiada adekwatnej płynności, aby
dokonać wypłaty przychodów z odkupu). Ani spółka SICAV,
ani spółka zarządzająca nie ponoszą odpowiedzialności za
opóźnienia lub koszty spowodowane przez bank przyjmujący
lub system rozliczeniowy.
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Wyjątki i nietypowe okoliczności Postanowienia niniejszej
sekcji „Inwestycja w fundusze” do sekcji „Prawa zastrzeżone
dla spółki SICAV” opisują ogólnie obowiązujące warunki i
procedury. Zob. postanowienia sekcji „Prawa zastrzeżone dla
spółki SICAV” (str. 120) lub informacje na temat warunków
i procedur mogących mieć zastosowanie w określonych
nietypowych okolicznościach lub według uznania spółki
SICAV.
Składanie zleceń subskrypcji jednostek
uczestnictwa Patrz także powyżej: „Informacje
dotyczące wszystkich transakcji z wyłączeniem
przeniesienia”.
Aby dokonać początkowej inwestycji, należy złożyć
wypełniony wniosek i wszystkie dokumenty niezbędne do
otwarcia rachunku (takie jak wszystkie informacje wymagane
do celów podatkowych i zapobiegania praniu pieniędzy).
Oryginały dokumentów muszą także zostać wysłane pocztą
tradycyjną. Zwraca się uwagę, że niektórzy dystrybutorzy
mogą stosować swoje własne wymogi otwierania rachunków.
Po otworzeniu rachunku można złożyć pierwsze i dowolne
kolejne zlecenie.
Płatności muszą być uiszczane przelewem bankowym (po
odliczeniu wszelkich opłat bankowych) w walucie, w której
jest denominowana kategoria jednostek uczestnictwa
podlegająca subskrypcji lub, jeśli waluta ta jest walutą
niebędącą przedmiotem transakcji rzeczywistych, w walucie
bazowej funduszu. Spółka SICAV nie akceptuje ani czeków,
ani płatności osób trzecich.
Jednostki uczestnictwa zostają przypisane do rachunku
inwestora w momencie zrealizowania zlecenia. Jednostki
uczestnictwa nie mogą jednak zostać sprzedane, zamienione
ani odkupione do czasu otrzymania płatności przez spółkę
SICAV. W przypadku nieotrzymania w terminie odpowiedniej
kwoty subskrypcji w pełnej wysokości (patrz powyżej:
„Rozliczenie”), spółka SICAV może unieważnić zlecenie
subskrypcji i zażądać pokrycia wszystkich poniesionych
kosztów i strat inwestycyjnych. W tym celu spółka SICAV
może wszcząć przeciwko inwestorowi i jego pośrednikom
postępowanie lub potrącić kwotę należną z aktywów
inwestora będących w jej posiadaniu, w tym z jednostek
uczestnictwa funduszu, płatności należnych inwestorowi od
spółki SICAV lub opóźnionej lub niewystarczającej płatności
za subskrypcję.
Składanie zleceń zamiany jednostek uczestnictwa Patrz
także powyżej: „Informacje dotyczące wszystkich
transakcji z wyłączeniem przeniesienia”.
Inwestor może zamienić jednostki uczestnictwa dowolnego
funduszu na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii
dowolnego innego funduszu spółki SICAV. Z wyjątkiem
kategorii jednostek uczestnictwa S, inwestor może także
dokonać zamiany na inną kategorię jednostek uczestnictwa
albo w ramach tego samego funduszu, albo w ramach
zamiany na inny fundusz; w takim przypadku w zaleceniu
należy wskazać wybraną kategorię jednostek uczestnictwa.

• w przypadku zamiany na jednostki uczestnictwa o wyższej

opłacie subskrypcyjnej niż zapłacona, inwestor może zostać
obciążony różnicą
• obydwie kategorie jednostek uczestnictwa, których dotyczy
zamiana, muszą być denominowane w tej samej walucie
• zamiana nie może naruszać ograniczeń określonych w
prospekcie informacyjnym (w tym w sekcji „Informacje na
temat funduszy”)
• zlecenie zamiany może nie zostać przyjęte, dopóki uprzednia
transakcja dotycząca jednostek uczestnictwa podlegających
zamianie nie zostanie w pełni rozliczona.
Jeśli wnioskowana zamiana nie jest dozwolona zgodnie z
niniejszym prospektem informacyjnym, inwestor zostanie o
tym poinformowany przez spółkę SICAV.
Wszystkie zlecenia zamiany są realizowane na zasadzie
wymiany wartości, według wartości aktywów netto (NAV)
obu inwestycji w momencie faktycznej realizacji zamiany.
Z uwagi na to, że zamianę uznaje się za dwie odrębne
transakcje (jednoczesny odkup i subskrypcja), może ona
powodować powstanie obowiązku podatkowego lub
mieć inne konsekwencje. Elementy składowe zamiany, tj.
subskrypcja i odkup, podlegają wszystkim warunkom każdej
odpowiedniej transakcji.
Odkup jednostek uczestnictwa Patrz także „Informacje
dotyczące wszystkich transakcji z wyłączeniem
przeniesienia” powyżej.
Zlecenia odkupu, który wartość jest wyższa niż wartość
rachunku (w momencie realizacji odkupu) uznaje się za
„wadliwe” i podlegają odrzuceniu.
Spółka SICAV nie wypłaca odsetek od przychodów z odkupu
otrzymanych z opóźnieniem z przyczyn pozostających poza jej
kontrolą.
Zwraca się uwagę, że przychody z odkupu podlegają wypłacie
wyłącznie po otrzymaniu pełnej dokumentacji inwestora,
w tym wszelkich dokumentów żądanych w przeszłości, ale
jeszcze prawidłowo nie dostarczonych.
Spółka SICAV wypłaca przychody z odkupu wyłącznie
inwestorom zidentyfikowanym w rejestrze udziałowców.
Płatność realizuje się przelewem bankowym na rachunek
bankowy, którego dane spółka SICAV posiada w swojej
dokumentacji związanej z inwestorem. Rachunek, na
który realizuje się wypłatę, musi być zawsze rachunkiem
prowadzonym w imieniu udziałowca wpisanego do rejestru
udziałowców. W przypadku braku wymaganych informacji,
płatność wstrzymuje się do czasu ich uzupełnienia.
Wszystkie płatności realizuje się na koszt i ryzyko udziałowca.
Przenoszenie jednostek uczestnictwa
Spółka SICAV nie realizuje zleceń przeniesienia jednostek
uczestnictwa wiążących się ze zmianą faktycznego
właściciela.

Wszystkie zamiany podlegają następującym warunkom:
• inwestor musi spełniać wszystkie wymogi kwalifikowalności
i minimalnej początkowej inwestycji dotyczące docelowej
kategorii jednostek uczestnictwa
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Jak oblicza się wartość aktywów netto
(NAV)?
Terminy i wzór obliczania
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień sekcji „Informacje
na temat funduszy”, spółka SICAV oblicza wartość aktywów
netto (NAV) dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa
każdego funduszu w każdym dniu wyceny. Każdą wartość
aktywów netto (NAV) oblicza się w walucie bazowej
funduszu i, o ile dotyczy, w przeliczeniu na walutę, w której
denominowana jest każda kategoria jednostek uczestnictwa.
Wszystkie wartości aktywów netto (NAV), których wycena
wiąże się z wymianą walutową bazowej wartości aktywów
netto (NAV), oblicza się w oparciu o rynkowe kursy walutowe
obowiązujące w momencie rozpoczęcia procesu ich
obliczania. Wartości aktywów netto (NAV) zaokrągla się do
najmniejszej powszechnie stosowanej ułamkowej wielkości
waluty.
Do obliczania wartości aktywów netto (NAV) dla każdej
kategorii jednostek uczestnictwa każdego funduszu stosuje
się następujący wzór:
(aktywa − zobowiązania)
liczba jednostek uczestnictwa
znajdujących się w obrocie

= NAV

Dla celów rozliczania kosztów i opłat przypadających na
każdy fundusz i kategorię, a także naliczonego dochodu z
inwestycji tworzone są odpowiednie rezerwy.

Wycena korygowana
W dniach roboczych, w których transakcje netto jednostkami
uczestnictwa funduszu przekraczają określoną wartość
progową, wartość aktywów netto (NAV) może zostać
skorygowana o współczynnik korekty. Korekta ta
odzwierciedla ocenę wszystkich kosztów (oszacowanych
obciążeń podatkowych i kosztów transakcji, jakie mogą zostać
poniesione przez fundusz, oraz oszacowany spread między
kupnem/sprzedażą aktywów, w jakie fundusz inwestuje)
poniesionych przy kupowaniu lub sprzedaży inwestycji
w celu zrealizowania, odpowiednio, subskrypcji netto lub
odkupów netto jednostek uczestnictwa (zakładając, że
fundusz zasadniczo posiada odpowiednią płynność dzienną
do obsługi zwykłych przepływów pieniężnych bez wpływu
lub z niewielkim wpływem na zwyczajny obrót inwestycjami).
Wartość aktywów netto (NAV) podlega korekcie w górę,
gdy saldo transakcji netto na jednostkach uczestnictwa
funduszu jest dodatnie (subskrypcje netto), a korekta w dół
następuje wówczas, gdy saldo transakcji netto na jednostkach
uczestnictwa funduszu jest ujemne (odkupy netto).
Wycena korygowana ma na celu ograniczenie wpływu tych
kosztów na udziałowców niedokonujących w danym czasie
transakcji na jednostkach uczestnictwa i ma wpływ na
udziałowców dokonujących transakcji na swoich jednostkach
uczestnictwa poprzez skorygowanie ich wartości aktywów
netto (NAV) o współczynnik korekty. W zakresie, w jakim
rynki posiadają odmienne struktury opłat dla kupujących i
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sprzedających, współczynnik korekty może nie być jednakowy
dla subskrypcji netto lub odkupów netto.
Wszystkie fundusze mogą podlegać wycenie korygowanej,
jednakże wartości progowe i współczynniki korekty (ustalane
przez zarząd lub spółkę zarządzającą) mogą różnić się
w zależności od funduszu. W normalnych warunkach
rynkowych współczynnik korekty nie jest przekracza
poziomu 1,75% wartości aktywów netto (NAV) dla wszystkich
kategorii jednostek uczestnictwa funduszu. W sytuacjach
nadzwyczajnych zarząd może podwyższyć ten poziom celem
ochrony interesu udziałowców.

Wycena aktywów
Spółka SICAV ustala wartość aktywów każdego funduszu
zasadniczo w następujący sposób:
• Środki pieniężne w kasie lub depozycie, weksle
i promesy oraz należności, czynne rozliczenia
międzyokresowe, dywidendy w formie pieniężnej
oraz odsetki zadeklarowane lub naliczone, ale jeszcze
nieotrzymane Wycenia się według pełnej wartości
powiększonej o naliczone odsetki.
• Instrumenty o stałym dochodzie Wycenia się zasadniczo
według aktualnych cen uzyskiwanych od podmiotów
ustalających ich ceny.
• Akcje Akcje notowane są wyceniane zasadniczo według
ostatnich dostępnych cen rynkowych uzyskiwanych w
momencie wyceny. W przypadku rynków, na których
dostępne są akcje zarówno zagraniczne jak i krajowe, akcje
zawieszone lub inne nietypowe akcje, stosowane są inne
modele.
• Notowane instrumenty pochodne Kontrakty terminowe
futures oraz inne płynne instrumenty pochodne wycenia się
w oparciu o notowania rynkowe, a mniej płynne notowane
instrumenty pochodne wycenia się z zastosowaniem
standardowych modeli wyceny opartych na obiektywnych
danych rynkowych dotyczących instrumentów bazowych.
• Pozagiełdowe instrumenty pochodne Wycenia się
według cen rynkowych ustalanych przy zastosowaniu
standardowych modeli wyceny opartych na obiektywnych
danych rynkowych sprawdzonych dystrybutorów danych.
• Jednostki uczestnictwa UCITS lub UCI Wycenia się
według aktualnej ceny obrotu (fundusze typu ETF), aktualnej
oficjalnej wartości aktywów netto lub ceny uzyskanej z
zatwierdzonego źródła wyceny w momencie wyceny.
• Waluty Wycenia się według rynkowego kursu walutowego
(w przypadku walut przechowywanych jako aktywa, pozycji
zabezpieczających oraz przeliczania wartości papierów
wartościowych denominowanych w innych walutach na
walutę bazową funduszu).
• Wszystkie pozostałe aktywa. Wycenia się w dobrej wierze
według ostrożnie oszacowanej ceny sprzedaży.
Wszystkie metodologie wyceny ustala zarząd. W sytuacji,
gdy dokonanie dokładnych lub wiarygodnych obliczeń przy
zastosowaniu standardowej metody okaże się niemożliwe
lub gdy z powodu wystąpienia nietypowych warunków
rynkowych, różnic czasowych pomiędzy rynkami lub
innych przyczyn spółka SICAV uzna, że wartości osiągnięte
przy użyciu typowych źródeł i metod są nieaktualne lub
niedokładne, zarząd lub spółka zarządzająca może podjąć
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decyzję o zastosowaniu innej metody wyceny opartej na
powszechnie uznanych, weryfikowalnych zasadach wyceny. W
szczególności dotyczy to stosowania korekt wyceny wartości
aktywów netto (NAV) na problematycznych rynkach w celu
odzwierciedlenia dużej zmienności, szybko zmieniających się
cen papierów wartościowych i problematycznej płynności na
odpowiednich rynkach.
Wartość aktywów netto (NAV) może podlegać korekcie
w celu odzwierciedlenia określonych opłat transakcyjnych
ponoszonych przez fundusz, jeśli w stosunku do funduszu nie
stosuje się współczynnika korekty.
Wszystkie aktywa wyceniane w walucie innej niż waluta
bazowa odpowiedniego funduszu podlegają wycenie w
walucie bazowej funduszu według kursów walutowych
obowiązujących w momencie rozpoczęcia procesu obliczania
wartości aktywów netto (NAV).

Podatki
Podatki od aktywów funduszu
Spółka SICAV podlega opodatkowaniu podatkiem od
subskrypcji (taxe d’abonnement) według następujących
stawek:
• Kategorie C, E, F, P Q i S: 0,05%.
• Kategorie I, D, X, Y i Z: 0,01%.
Podatek ten jest obliczany i uiszczany w okresach kwartalnych
od łącznej wartości aktywów netto jednostek uczestnictwa
spółki SICAV znajdujących się w obrocie. Spółka SICAV
nie podlega obecnie obciążeniu żadnymi luksemburskimi
opłatami skarbowymi ani podatkiem pobieranym u źródła,
komunalnym podatkiem handlowym, podatkiem od kapitału
własnego ani podatkami od dochodu, zysków czy zysków
kapitałowych.
Podatek taxe d’abonnement jest opłacany w ramach
wydatków operacyjnych.
W zakresie, w jakim dowolne państwo, w którym fundusz
dokonuje inwestycji, nakłada podatki od dochodu lub
zysków osiągniętych w tym państwie, większość tych
podatków zostaje odliczona zanim fundusz otrzyma swój
dochód lub wpływy. Niektóre z tych podatków mogą być
możliwe do odzyskania. Fundusz może także mieć obowiązek
uiszczania innych podatków od swoich inwestycji. Patrz
też: „Ryzyko opodatkowania” w sekcji „Informacje na temat
ryzyka”.
Powyższe informacje dotyczące podatków są prawdziwe
według wiedzy zarządu, ale możliwe jest, że władze
podatkowe mogą dokonać zmian istniejących podatków lub
nałożyć nowe podatki (w tym podatki retrospektywne) lub że
luksemburskie organy władz podatkowych mogą na przykład
zdecydować, że kategoria obecnie zidentyfikowana jako
podlegająca opodatkowaniu podatkiem taxe d’abonnement
w wysokości 0,01% powinna zostać przeklasyfikowana jako
podlegająca opodatkowaniu stawką w wysokości 0,05%.
Taka sytuacja może wystąpić w przypadku instytucjonalnych
kategorii jednostek uczestnictwa dowolnego funduszu w
okresie, w którym okaże się, że inwestor nieuprawniony do
posiadania takich jednostek uczestnictwa jednak je posiadał.
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Podatki, których uiszczanie jest obowiązkiem
inwestora
Poniższe podsumowanie ma charakter wyłącznie poglądowy.
Inwestorzy powinni zasięgnąć porady swoich doradców
podatkowych.
Podatki w państwie rezydencji podatkowej
udziałowca Wypłaty dywidend, a także zysków z tytułu
odkupu jednostek uczestnictwa funduszu, podlegają
zasadniczo opodatkowaniu podatkiem nakładanym na
faktycznego posiadacza w dowolnej jurysdykcji, w której jest
on rezydentem podatkowym.
Międzynarodowe umowy podatkowe Zgodnie z
niektórymi międzynarodowymi umowami podatkowymi
spółka SICAV ma obowiązek przekazywania każdego roku
określonych informacji na temat udziałowców funduszu
luksemburskim organom władz podatkowych, a organy
te przekazują te informacje dalej do innych państw w
następujący sposób:
• Dyrektywa w zakresie współpracy administracyjnej
(ang. Directive on Administrative Cooperation, inaczej
DAC) i wspólny standard sprawozdawczości (ang.
Common Reporting Standard, inaczej CRS) Gromadzi
się: informacje na temat rachunków finansowych, takie
jak wypłaty odsetek i dywidend, zyski kapitałowe i salda
rachunków. Przekazuje się do: krajów zamieszkania lub
siedziby udziałowca na terenie UE (DAC) lub krajów OECD,
które przyjęły standard CRS.
• Amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o
rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych
(ang. Foreign Account Tax Compliance Act, inaczej
FATCA) Gromadzi się: informacje o bezpośrednim i
pośrednim posiadaniu rachunków lub podmiotów poza
Stanami Zjednoczonymi przez podmioty amerykańskie.
Przekazuje się do: amerykańskiego urzędu skarbowego (ang.
Internal Revenue Service, inaczej IRS).
Każdy udziałowiec, który nie zastosuje się do wniosku
spółki SICAV o udostępnienie informacji lub dokumentacji,
może podlegać karom przewidzianym w jurysdykcji
miejsca zamieszkania lub siedziby i może zostać obarczony
odpowiedzialnością za nałożone na spółkę SICAV kary,
które można przypisać niewywiązaniu się przez udziałowca
z obowiązku dostarczenia dokumentacji. Udziałowcy
powinni jednak być świadomi tego, że takie naruszenie ze
strony innego udziałowca może skutkować obniżeniem
wartości inwestycji należących do wszystkich pozostałych
udziałowców, oraz że jest mało prawdopodobne, aby spółka
SICAV była w stanie odzyskać straty poniesione z tego
powodu.
Spółka zarządzająca podejmuje w dobrej wierze starania,
aby zapewnić przestrzeganie wszystkich obowiązków
wynikających z prawa podatkowego, jednakże spółka SICAV
nie może zagwarantować, że będzie zwolniona z obowiązku
spełnienia wymogów w zakresie podatku pobieranego u
źródła lub że udostępni udziałowcom wszystkie informacje
niezbędne do przestrzegania przez nich wymogów
sprawozdawczości podatkowej.
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Niemiecka ustawa o podatku od inwestycji W przypadku,
gdy z prospektu informacyjnego lub statutu wynika, że
fundusz nieprzerwanie inwestuje określony poziom swoich
aktywów w akcje (na dzień przygotowania niniejszego
prospektu informacyjnego, poziomy te wynoszą 50% do celów
zakwalifikowania do „funduszy akcyjnych” i 25% do celów
zakwalifikowania do „funduszy mieszanych”), inwestorzy
będący podatnikami niemieckimi mogą kwalifikować się
do całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku w
przypadku inwestycji w taki fundusz.

Środki mające na celu zapobieganie
postępowaniu w sposób niewłaściwy lub
niezgodny z prawem
Pranie pieniędzy, terroryzm, oszustwa i unikanie
opodatkowania
W celu przestrzegania przepisów prawa luksemburskiego
w zakresie zapobiegania przestępczości i terroryzmowi, a
także postanowień międzynarodowych umów podatkowych,
spółka SICAV wymaga od inwestorów, aby udostępniali
jej dokumentację potwierdzającą ich tożsamość (zarówno
przed otwarciem rachunku jak i w jakimkolwiek późniejszym
czasie). Zakres wymaganych informacji wynika z wymogów
prawnych, regulacyjnych oraz innych obowiązków, które
mogą ulegać zmianom, a spółce SICAV przysługuje prawo
do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów w
dowolnym czasie, w jakim uzna to za konieczne. Inwestor,
który przestanie się kwalifikować do inwestowania w
spółkę SICAV, musi o tym bezzwłocznie zawiadomić spółkę
zarządzającą.
Dokumenty potwierdzające tożsamość inwestora to
zazwyczaj:
• osoby fizyczne: kopia dowodu osobistego lub paszportu
należycie poświadczona przez organ władzy publicznej (na
przykład przez notariusza, urzędnika policji lub ambasadora)
w kraju zamieszkania inwestora
• spółki oraz inne podmioty inwestujące we własnym imieniu:
poświadczona kopia dokumentów założycielskich lub
innych oficjalnych dokumentów statutowych podmiotu
oraz, w odniesieniu do właścicieli lub innych beneficjentów
ekonomicznych podmiotu, dokumenty potwierdzające ich
tożsamość opisane powyżej dla osób fizycznych
• pośrednicy finansowi: poświadczona kopia dokumentów
założycielskich lub innych oficjalnych dokumentów
statutowych podmiotu oraz zaświadczenie, że właściciel
rachunku uzyskał niezbędne dokumenty od wszystkich
inwestorów docelowych
Spółka SICAV jest także zobowiązana do sprawdzenia
zgodności z prawem przelewów pieniężnych otrzymywanych
od instytucji finansowych niepodlegających luksemburskim
standardom weryfikacji lub im równorzędnym. Spółka
SICAV może opóźnić otwarcie rachunku inwestora i
realizację wszelkich powiązanych zleceń transakcji (w tym
zleceń zamiany i odkupu) albo odmówić wykonania takich
czynności do czasu otrzymania i uznania za satysfakcjonujące
wszystkich wymaganych dokumentów i/lub wszystkich
przelewów pieniężnych. Spółka SICAV nie ponosi
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odpowiedzialności za wynikłe z tego koszty, straty czy utratę
interesów lub możliwości inwestycyjnych.

Działania mające na celu wyprzedzenie reakcji rynku
i generowanie nadmiernej ilości transakcji
Fundusze mają z reguły stanowić długoterminowe
inwestycje, a nie instrumenty przeznaczone do częstego
obrotu czy działań mających na celu wyprzedzanie reakcji
rynku (zdefiniowanych jako krótkoterminowy obrót z
zamiarem odniesienia korzyści z tytułu możliwości arbitrażu
wynikających z rozbieżności w obliczeniach wartości
aktywów netto (NAV) lub różnic czasowych pomiędzy
otwarciem rynków a obliczaniem wartości aktywów netto
(NAV)).
Te rodzaje obrotu nie są akceptowane, ponieważ mogą
zakłócić zarządzanie portfelem i zwiększyć koszty funduszu
ze szkodą dla innych udziałowców. Spółka SICAV może
zatem podejmować różne działania ukierunkowane na
ochronę interesu udziałowców, w tym odrzucać, zawieszać
lub anulować realizację zleceń, które w jej opinii mają
na celu generowanie nadmiernej ilości transakcji lub
wyprzedzenie reakcji rynku. Spółka SICAV może także
dokonać przymusowego odkupu inwestycji inwestora, na jego
wyłączny koszt i ryzyko, jeśli w jej opinii inwestor bierze udział
w działaniach mających na celu generowanie nadmiernej
ilości transakcji lub wyprzedzenie reakcji rynku.

Transakcje po czasie zamknięcia
Spółka SICAV podejmuje działania mające na celu
zapewnienie, żeby żadne zlecenie subskrypcji, zamiany czy
odkupu jednostek uczestnictwa otrzymane do realizacji
według danej wartości aktywów netto (NAV) w momencie
upływu czasu zamknięcia lub po tym czasie nie zostało po
takiej wartości aktywów netto (NAV) zrealizowane.

Prywatność danych osobowych
Spółka SICAV wymaga od potencjalnych inwestorów i
udziałowców przekazywania jej danych osobowych do
różnych celów takich jak prowadzenie rejestru udziałowców
spółki SICAV, realizowanie zleceń, świadczenie usług na rzecz
udziałowców, ochrona rachunku przed nieupoważnionym
dostępem, prowadzenie analiz statystycznych, przekazywanie
inwestorom informacji na temat innych produktów i usług oraz
przestrzeganie różnorodnych przepisów prawa.
Spółka SICAV (przez co rozumie się spółkę SICAV, spółkę
zarządzającą lub dowolnego innego dostawcę usług
wyznaczonego przez spółkę zarządzającą) może realizować
następujące czynności dotyczące danych osobowych:
• gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie,
przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych w postaci
fizycznej lub elektronicznej (w tym nagrywanie rozmów
telefonicznych z potencjalnymi inwestorami, udziałowcami
lub ich przedstawicielami)
• udostępnianie danych osobowych zewnętrznym centrom
przetwarzania, agentom transferowym lub agentom
ds. płatności, bądź innym osobom trzecim w zakresie
niezbędnym do opisanych celów; takie osoby trzecie mogą,
ale nie muszą być podmiotami Nordea Bank Group, a niektóre
z nich mogą znajdować się w jurysdykcjach o odmiennych lub
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mniej rygorystycznych standardach ochrony informacji niż te
obowiązujące w Luksemburgu
• wykorzystywanie danych osobowych do agregowania
danych i do celów statystycznych oraz w związku z
przekazywaniem inwestorom informacji marketingowych o
innych produktach i usługach oferowanych przez podmiot
Nordea Asset Management, w tym Nordea Investment Funds
S.A. i Nordea Investment Management AB (łącznie podmioty
Nordea Asset Management)
• udostępnianie danych osobowych zgodnie z wymogami
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa
Spółka SICAV podejmuje zasadne działania mające na celu
zapewnienie prawidłowości i poufności wszystkich danych
osobowych oraz niewykorzystywania ani nieujawniania
takich danych w zakresie wykraczającym poza cel opisany
w niniejszej sekcji, bez zgody potencjalnego inwestora
lub udziałowca, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
Jednocześnie ani spółka SICAV ani żaden podmiot Grupy
Nordea nie przyjmuje odpowiedzialności za dane osobowe
uzyskane przez nieupoważnione osoby trzecie, z wyjątkiem
przypadku dopuszczenia się rażącego zaniedbania lub
poważnego uchybienia przez spółkę SICAV, podmiot Grupy
Nordea lub któregokolwiek z ich pracowników lub członków
kadry kierowniczej. Dane osobowe są przechowywane tak
długo, jak jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa inwestorowi
przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe
będące w posiadaniu spółki SICAV lub dostawców usług,
a także do korekty lub żądania usunięcia takich danych w
każdym czasie i bezpłatnie. Zwraca się uwagę na fakt, że
usunięcie niektórych danych może uniemożliwić spółce SICAV
świadczenie usług na rzecz inwestora. Informacje na temat
polityki prywatności danych obowiązującej w spółce SICAV
można znaleźć na stronie internetowej nordea.lu.

Prawa zastrzeżone dla spółki SICAV
W granicach określonych przez przepisy prawa i
postanowienia statutu, spółka SICAV zastrzega sobie
w każdym czasie prawo do wykonania którejkolwiek z
następujących czynności:
• Odrzucenie lub anulowanie dowolnego wniosku o
otwarcie rachunku lub dowolnego zlecenia subskrypcji
jednostek uczestnictwa z dowolnego powodu. Spółka
SICAV może odrzucić złożony wniosek lub zlecenie w całości
lub w części. W przypadku odrzucenia zlecenia subskrypcji
jednostek uczestnictwa, środki pieniężne zostają zwrócone
na ryzyko nabywającego w ciągu 7 dni roboczych, bez
odsetek i pomniejszone o wszelkie wydatki z tym związane.
• Ogłoszenie wypłaty dodatkowych dywidend lub
zmiana (czasowa lub trwała) metody stosowanej do
obliczania dywidend, w granicach postanowień prawa i
statutu.
• Zobowiązanie udziałowców do udokumentowania
faktycznej własności jednostek uczestnictwa
lub kwalifikowalności do posiadania jednostek
uczestnictwa bądź zmuszenie nieuprawnionego
udziałowca do zrzeczenia się prawa własności.
W przypadku, gdy w opinii członków zarządu spółki
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zarządzającej jednostki uczestnictwa znajdują się, częściowo
lub w całości, w posiadaniu właściciela, który jest lub
wydaje się prawdopodobne, że stanie się nieuprawniony
do posiadania takich jednostek uczestnictwa, spółka
SICAV może zwrócić się do takiego właściciela z żądaniem
podania określonych informacji potwierdzających jego
kwalifikowalność lub faktyczne prawo własności. Jeśli
informacje takie nie zostaną dostarczone lub spółka
SICAV uzna je za niesatysfakcjonujące, spółka SICAV
może albo zwrócić się do właściciela o złożenie zlecenia
odkupu jednostek uczestnictwa i udokumentowanie
wykonania tej czynności, albo dokonać odkupu jednostek
uczestnictwa bez zgody właściciela w dniu obrotu
następującym po dniu zawiadomienia. Spółka SICAV może
także podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia
przestrzegania przez nią przepisów prawa, uniknięcia przez
nią niekorzystnych konsekwencji finansowych (takich jak
obciążenia podatkowe) lub z jakichkolwiek innych powodów.
Spółka SICAV nie ponosi odpowiedzialności za żadne zyski
lub straty związane z takim odkupem.
• Tymczasowe zawieszenie obliczania wartości
aktywów netto (NAV) i transakcji jednostkami
uczestnictwa funduszu w przypadku, gdy wedle
wyłącznego uznania zarządu, zawieszenie będzie zgodne
z interesami udziałowców oraz w razie wystąpienia
którejkolwiek z następujących okoliczności:
––określona część (wskazana przez zarząd) aktywów
funduszu nie może być przedmiotem obrotu z powodu
całkowitego lub częściowego zamknięcia lub innego
ograniczenia lub zawieszenia działalności odpowiedniego
rynku.
––zakłócenie działania systemów łączności lub inna sytuacja
awaryjna uniemożliwiają wiarygodną wycenę aktywów
funduszu lub obrót tymi aktywami
––wystąpienie sytuacji awaryjnej uniemożliwiającej wycenę
lub likwidację aktywów
––fundusz jest funduszem powiązanym i jego fundusz
podstawowy zawiesił obliczanie wartości aktywów
netto (NAV) lub przeprowadzanie transakcji jednostkami
uczestnictwa
––z jakiegokolwiek innego powodu inwestycje w portfelu nie
mogą być prawidłowo lub dokładnie wycenione
––fundusz nie jest w stanie wycofać środków pieniężnych
niezbędnych do wypłaty przychodów z odkupu lub
dokonać wymiany środków pieniężnych niezbędnych do
prowadzenia działalności lub dokonania odkupu po kursie
walutowym uznawanym przez zarząd za normalny
––fundusz lub spółka SICAV jest w trakcie likwidacji lub
połączenia bądź zwołano zgromadzenie udziałowców, na
którym zostanie podjęta decyzja o ewentualnej likwidacji
lub połączeniu
––istnieją jakiekolwiek inne okoliczności dopuszczające
zawieszenie zgodnie z przepisami prawa
Zawieszenie może dotyczyć dowolnej kategorii jednostek
uczestnictwa i funduszu lub wszystkich kategorii jednostek
uczestnictwa i funduszy oraz dowolnego rodzaju zleceń
(subskrypcji, zamiany czy odkupu).
Inwestor zostanie niezwłocznie zawiadomiony na piśmie
o opóźnieniu realizacji złożonego zlecenia z powodu
zawieszenia.
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Wszystkie zlecenia, których realizacja została opóźniona z
powodu zawieszenia realizacji transakcji, realizuje się według
następnej obliczanej wartości aktywów netto (NAV).
• Wdrażanie specjalnych procedur w okresach
wzmożonej subskrypcji, zamiany lub odkupu netto Jeśli
w dowolnym dniu wyceny fundusz otrzyma i zaakceptuje
zlecenia transakcji, których wartość przekracza poziom 10%
wartości netto aktywów razem danego funduszu, spółka
SICAV lub spółka zarządzająca może przedłużyć okres
realizacji niektórych lub wszystkich zleceń nawet o 8 dni
wyceny.
• Częściowe lub całkowite zamknięcie funduszu
lub kategorii jednostek uczestnictwa – doraźne lub
bezpowrotne, natychmiastowe lub w przyszłym terminie
oraz we wszystkich przypadkach bez zawiadomienia, kiedy
spółka zarządzająca uzna, że leży to w najlepszym interesie
udziałowców (na przykład, gdy fundusz osiągnął wielkość
wskazującą na to, że dalszy wzrost może być ze szkodą dla
jego wyników). Zamknięcie może dotyczyć tylko nowych
inwestorów (zamknięcie częściowe) lub dodatkowych
inwestycji istniejących udziałowców (zamknięcie całkowite).
• Akceptacja papierów wartościowych jako płatności
za jednostki uczestnictwa lub wykonanie płatności z
tytułu odkupu za pomocą papierów wartościowych
(płatności w postaci niepieniężnej). Subskrypcja lub
odkup w postaci niepieniężnej wymaga wcześniejszego
zatwierdzenia przez spółkę zarządzającą. Inwestor musi
pokryć wszystkie koszty związane z niepieniężnym
charakterem transakcji (takie jak koszty wymaganego raportu
biegłego rewidenta).
Papiery wartościowe zaakceptowane w charakterze
płatności w postaci niepieniężnej za subskrypcję jednostek
uczestnictwa muszą być zgodne z polityką inwestycyjną
funduszu, a akceptacja tych papierów wartościowych nie
może mieć wpływu na przestrzeganie przez fundusz ustawy
z 2010 r.
W przypadku zatwierdzenia odkupu w postaci niepieniężnej,
celem spółki SICAV jest przekazanie inwestorowi zestawu
papierów wartościowych, które zasadniczo lub całkowicie
odzwierciedlają ogólny skład portfela funduszu w momencie
przeprowadzenia transakcji.
Zarząd może wystąpić do inwestora o przyjęcie papierów
wartościowych zamiast środków pieniężnych przy realizacji
części lub całości zlecenia odkupu. Jeśli inwestor wyrazi
zgodę na takie rozliczenie odkupu, spółka SICAV może
udostępnić mu niezależny raport z wyceny sporządzony przez
jej biegłego rewidenta oraz inne dokumenty.
• Obniżenie lub odstąpienie od ustalonej opłaty
od sprzedaży lub minimalnej początkowej kwoty
inwestycji w przypadku dowolnej kategorii jednostek
uczestnictwa, funduszu, inwestora lub zlecenia, o ile
jest to zgodne z zasadą równego traktowania udziałowców.

Zawiadomienia i ogłoszenia
Poniższa tabela zawiera informacje na temat
udostępnianych materiałów (w najnowszej wersji) i ich
kanałów dystrybucji.

Informacje/dokument

Wys
yłka

Media

Prospekt informacyjny i
dokumenty KII
Formularz wniosku
Wartości aktywów netto
(NAV) (ceny jednostek
uczestnictwa) na początek
i na koniec zawieszenia
realizacji transakcji
jednostkami uczestnictwa

•

Inter
net

Sied
ziba

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Ogłoszenia dywidend
Sprawozdania finansowe
Zawiadomienia dla
udziałowców
Wyciągi/potwierdzenia

•
•

•

Statut i podstawowe umowy
(spółka zarządzająca,
zarządzanie inwestycjami,
depozytariusz, obsługa
funduszu, inni główni
dostawcy usług)
Informacje dotyczące
podstawowych polityk
spółki SICAV (konflikt
interesów, wynagrodzenia,
zatrudnienie, rozpatrywanie
skarg, itp.)

•

•

•

LEGENDA
Wysyłka Wysyłka do wszystkich inwestorów bezpośrednio
zarejestrowanych w wykazie udziałowców spółki SICAV na
wskazany adres.
Media Publikacja zgodnie z przepisami prawa lub ustaleniami
zarządu w gazetach lub innych środkach masowego przekazu
(takich jak gazety w Luksemburgu lub innych krajach, w których
udostępniane są jednostki uczestnictwa, lub elektroniczne
platformy takie jak Bloomberg lub Fundsquare, na których
podawane są dzienne wartości aktywów netto (NAV), a także
Recueil Electronique des Sociétés et Associations.
Internet Publikacja na stronie internetowej nordea.lu, a w niektórych
jurysdykcjach na lokalnych stronach internetowych Nordea.
Siedziba Materiały dostępne i udostępniane do wglądu
bezpłatnie i na żądanie w siedzibach spółki SICAV i spółki
zarządzającej. Wiele materiałów jest także udostępnianych
bezpłatnie na żądanie przez centralną administrację,
depozytariusza i lokalnych przedstawicieli.
Zawiadomienia przeznaczone dla udziałowców obejmują
zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia udziałowców (corocznego
walnego zgromadzenia i nadzwyczajnych zgromadzeń), a także
zawiadomienia o zmianach prospektu informacyjnego, zawieszeniu
obrotu jednostkami uczestnictwa (w tym odwoływaniu takich
zawieszeń) oraz wszelkich innych kwestiach wymagających
zawiadomienia.
Wyciągi i potwierdzenia są wysyłane w przypadku, gdy na rachunku
realizowane są transakcje. Inne materiały są wysyłane po wydaniu.
Roczne sprawozdania zbadane przez biegłego rewidenta
udostępnia się w ciągu czterech miesięcy od dnia zakończenia
roku obrotowego. Półroczne sprawozdania niezbadane przez
biegłego rewidenta udostępnia się w ciągu dwóch miesięcy od dnia
zakończenia okresu, którego dotyczą.
Informacje na temat wyników historycznych w podziale według
funduszy i kategorii jednostek uczestnictwa podaje się w aktualnych
dokumentach KII oraz na stronie internetowej nordea.lu.
Statut, politykę wynagrodzeń i niektóre inne materiały wysyła się
lub w inny sposób udostępnia inwestorom bezpłatnie i na żądanie.
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Spółka SICAV
Finansowa niezależność funduszy Aktywa i
zobowiązania każdego funduszu podlegają oddzieleniu
od aktywów i zobowiązań innych funduszy; nie istnieje
współodpowiedzialność, a wierzyciel jednego funduszu nie
ma możliwości dochodzenia roszczeń od innych funduszy.

Działalność i struktura biznesowa
Nazwa i siedziba
Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga

Struktura prawna Spółka inwestycyjna typu
otwartego zawiązana w formie société anonyme i
kwalifikująca się jako société d’investissement à capital
variable (SICAV).

Jurysdykcja prawna Luksemburg.

W celu obniżania kosztów i zwiększania dywersyfikacji
fundusze mogą łączyć niektóre aktywa i zarządzać nimi w
ramach jednej puli. W takim przypadku aktywa każdego
funduszu pozostają oddzielone pod względem rachunkowości
i praw własności, a wyniki i koszty są przypisywane do
każdego funduszu w sposób proporcjonalny.

Zarząd spółki SICAV

Data założenia 31 sierpnia 1989 r. (pod nazwą

Statut Po raz pierwszy opublikowany w dzienniku

Claude Kremer (Przewodniczący).
Współzałożyciel Arendt & Medernach i dyrektor jej działu ds.
zarządzania inwestycjami
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

urzędowym Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, z dnia 16 października 1989 r.; ostatnią
zmianę statutu ogłoszono w Recueil Electronique des
Sociétés et Associations (RESA) dnia 22 sierpnia 2018 r.

Lars Eskesen
Emerytowany, były dyrektor generalny (CEO) Sparekassen
SDS i zastępca dyrektora generalnego Unibank A/S
Kopenhaga, Dania

Frontrunner I, SICAV).

Czas trwania Nieokreślony.

Organ nadzoru
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283, route d’Arlon
L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
cssf.lu

Numer wpisu do rejestru (Rejestr handlowy
i spółek w Luksemburgu) B-31442.
Rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
Kapitał Suma aktywów wszystkich funduszy w
dowolnym czasie.
Minimum kapitałowe (zgodnie z prawem
luksemburskim) 1 250 000 EUR lub równorzędna
kwota w dowolnej innej walucie.

Wartość nominalna jednostek
uczestnictwa Brak.
Kapitał zakładowy i waluta
sprawozdawcza EUR.

Kwalifikacja jako UCITS Spółka SICAV kwalifikuje się jako
przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne
papiery wartościowe (UCITS) zgodnie z Częścią 1 Ustawy
z 2010 r. i unijną dyrektywą 2009/65 oraz jest wpisana
do oficjalnego wykazu przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania CSSF. Spółka SICAV podlega także przepisom
ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych.
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Christophe Girondel
Globalny dyrektor ds. dystrybucji instytucjonalnej i hurtowej
oraz członek grupy kadry kierowniczej wyższego szczebla
Nordea Asset Management
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Brian Stougård Jensen
Dyrektor Biura ds. produktów i członek grupy kadry
zarządzającej wyższego szczebla
Nordea Asset Management
Kopenhaga, Dania
Sheenagh Gordon-Hart
Partner w spółce The Directors’ Office S.A. (zrzeszającej
niezależnych członków zarządu)
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Zarząd jest odpowiedzialny za ogólną politykę inwestycyjną,
cele spółki SICAV i funduszy oraz zarządzanie nimi, a także, co
bardziej szczegółowo wyjaśnia się w statucie, posiada szersze
uprawnienia do działania w imieniu spółki SICAV i funduszy,
w tym do:
• wyznaczania i nadzorowania spółki zarządzającej
• ustalania polityki inwestycyjnej i zatwierdzania mianowania
zarządzającego inwestycjami lub współzarządzającego
inwestycjami
• dokonywania wszystkich ustaleń dotyczących wprowadzania
do obrotu, modyfikacji, łączenia lub zamykania funduszy i
kategorii jednostek uczestnictwa, w tym takich kwestii jak
terminy, ceny, opłaty, waluta bazowa, polityka i wypłata
dywidend, likwidacja spółki SICAV oraz inne warunki
• ustalania wymogów kwalifikowalności i ograniczeń
własności dla inwestorów funduszu lub kategorii jednostek
uczestnictwa oraz działań podejmowanych w przypadku ich
naruszenia
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• ustalania dostępności kategorii jednostek uczestnictwa dla

inwestora lub dystrybutora lub w danej jurysdykcji
• ustalania terminów i sposobów wykonywania swoich praw
przez spółkę SICAV oraz dystrybucji lub publikacji informacji
przewidzianych dla inwestorów
• zapewniania, aby mianowanie spółki zarządzającej i banku
depozytariusza było zgodne z ustawą z 2010 r. i umowami
obowiązującymi spółkę SICAV
• podejmowania decyzji o wprowadzeniu jednostek
uczestnictwa do obrotu na giełdzie papierów wartościowych
w Luksemburgu
Zarząd może przekazać niektóre z tych obowiązków spółce
zarządzającej.
Zarząd ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte
w niniejszym prospekcie informacyjnym i podejmuje
wszystkie zasadne starania, aby zapewnić ich prawidłowość
i kompletność. Prospekt informacyjny podlega aktualizacji w
miarę potrzeb w przypadku dodania lub zamknięcia funduszu
lub wprowadzenia innych istotnych zmian.
Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje do czasu
wygaśnięcia kadencji, złożenia rezygnacji lub odwołania ze
stanowiska zgodnie z postanowieniami statutu. Dodatkowi
członkowie zarządu zostają powołani zgodnie ze statutem i
przepisami prawa luksemburskiego. Niezależni członkowie
zarządu (członkowie zarządu niebędący pracownikami
Grupy Nordea ani jej podmiotów stowarzyszonych) mogą
otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie.

Firmy specjalistyczne świadczące usługi
na rzecz spółki SICAV
Spółka zarządzająca i różne firmy specjalistyczne świadczą
usługi na rzecz spółki SICAV na podstawie umów o
świadczenie usług i muszą składać członkom zarządu
okresowe sprawozdania dotyczące świadczonych usług.
Firma specjalistyczna musi w pełni współpracować przy
przeniesieniu na nią obowiązków na podstawie umowy
o świadczenie usług, zgodnie z przepisami prawa oraz
wskazówkami zarządu.

Depozytariusz musi dołożyć zasadnych starań przy pełnieniu
swoich funkcji i ponosi odpowiedzialność wobec spółki
SICAV i udziałowców za ewentualne straty wynikające z
nieprawidłowego wykonania obowiązków określonych w
umowie z depozytariuszem i powiernikiem. Powierzenie
aktywów zewnętrznym bankom, instytucjom finansowym
lub izbom rozliczeniowym pozostaje bez wpływu na
odpowiedzialność ponoszoną przez depozytariusza.
W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa kraju trzeciego
niektóre inwestycje muszą być przechowywane w depozycie
przez podmiot lokalny, lecz podmioty lokalne nie spełniają
wymogu przekazania, depozytariusz może niemniej jednak
przekazać takie inwestycje podmiotowi lokalnemu, o ile
spółka SICAV poinformowała o tym inwestorów i udzieliła
depozytariuszowi odpowiednich instrukcji, oraz wyłącznie
jeśli nie istnieje żaden inny podmiot lokalny spełniający
wymogi przekazania.
Aktualne informacje na temat funkcji przechowywania
przekazanej przez depozytariusza oraz aktualny wykaz
pomiotów, którym przekazano funkcje, są dostępne na stronie
internetowej nordea.lu.
Depozytariusz nie ma wpływu na decyzje inwestycyjne
funduszu ani nie ma nad nimi kontroli. Nie może także
wykonywać w stosunku do spółki SICAV czynności mogących
prowadzić do powstania konfliktów interesów pomiędzy
spółką SICAV, udziałowcami i samym depozytariuszem
(włączając podmioty, którym przekazano funkcje),
chyba że prawidłowo zidentyfikował takie potencjalne
konflikty interesów, funkcjonalnie i hierarchicznie oddzielił
wykonywanie zadań depozytariusza od innych potencjalnie
konfliktowych zadań, a potencjalne konflikty interesów są
prawidłowo identyfikowane, zarządzane, monitorowane i
ujawniane spółce SICAV i jej udziałowcom.
Opłata depozytowa jest uwzględniona w wydatkach
operacyjnych.

Biegły rewident

Spółka zarządzająca

PricewaterhouseCoopers, société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Zob. „Spółka zarządzająca” (str. 126).

Depozytariusz
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Depozytariusz świadczy takie usługi jak:
• zapewnienie przechowywania aktywów spółki SICAV
(przechowywanie aktywów, w stosunku do których jest
to dozwolone, oraz weryfikacja własności i prowadzenie
ewidencji innych aktywów)
• wykonywanie obowiązków nadzoru celem zapewnienia,
aby czynności określone w umowie z depozytariuszem i
powiernikiem były realizowane zgodnie ze wskazówkami
zarządu i przede wszystkim z postanowieniami Ustawy z
2010 r. i statutu. Nadzór nad działalnością funduszu obejmuje
między innymi obliczanie wartości aktywów netto (NAV),
realizowanie transakcji jednostkami uczestnictwa funduszu
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oraz otrzymywanie i alokację dochodu i przychodów na
poszczególne fundusze i kategorie jednostek uczestnictwa
• monitorowanie przepływów pieniężnych

Biegły rewident przeprowadza raz w roku niezależne badanie
sprawozdań finansowych spółki SICAV i wszystkich funduszy.
Biegły rewident sprawdza także wszystkie obliczenia opłaty
za wyniki.

Zgromadzenia udziałowców i głosowanie
Coroczne walne zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy
od dnia zakończenia każdego roku obrotowego, zazwyczaj
w siedzibie spółki SICAV lub w innej lokalizacji w obrębie
miasta Luksemburga, ale potencjalnie też w innym miejscu,
jeśli w opinii zarządu uzasadniają to wyjątkowe okoliczności.
Pozostałe zgromadzenia udziałowców mogą odbywać się
w innych miejscach i terminach za odpowiednią zgodą i
powiadomieniem.
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Na corocznym walnym zgromadzeniu udziałowcy z zasady
głosują w takich sprawach jak wybór lub ponowny wybór
członków zarządu, wyznaczenie biegłych rewidentów czy
zatwierdzenie kwot dywidend i sprawozdania finansowego
za miniony rok. Dywidendy zaliczkowe mogą być ogłaszane
przez zarząd, ale wymagają ostatecznego zatwierdzenia
przez coroczne zgromadzenie.
Pisemne zawiadomienie zwołujące coroczne walne
zgromadzenie i określające porządek obrad, datę, godzinę i
miejsce takiego zgromadzenia przekazuje się udziałowcom
zgodnie z wymogami luksemburskich przepisów prawa. W
zakresie dopuszczonym przepisami prawa, zawiadomienie
zwołujące walne zgromadzenie udziałowców może ustalać,
że wymogi kworum i większości będą oceniane względem
liczby jednostek uczestnictwa emitowanych i pozostających
w obrocie o północy (czasu luksemburskiego) piątego dnia
poprzedzającego odpowiednie zgromadzenie, co oznacza,
że uczestnictwo w zgromadzeniu będzie oparte na liczbie
jednostek uczestnictwa posiadanych przez każdego
udziałowca w takim dniu. Uchwały dotyczące wszystkich
udziałowców są zazwyczaj podejmowane na walnym
zgromadzeniu.
Każda jednostka uczestnictwa uprawnia do jednego głosu we
wszystkich sprawach omawianych na walnym zgromadzeniu
udziałowców. Ułamkowe jednostki uczestnictwa nie nadają
praw głosu.
Więcej informacji na temat dopuszczenia i głosowania na
zgromadzeniu można znaleźć w odpowiednim zawiadomieniu
o zgromadzeniu.

Prawa udziałowców w przypadku inwestycji dokonywanych przy pomocy pośrednika
Wyłącznie inwestorzy wpisani do rejestru udziałowców
mogą w pełni wykonywać swoje prawa udziałowców takie
jak głosowanie na walnych zgromadzeniach spółki SICAV.
W przypadku inwestycji dokonywanych przy pomocy
pośrednika, inwestorzy mogą nie być w stanie wykonać
określonych praw udziałowców. Dodatkowych informacji na
temat praw udziałowców udzielają pośrednicy.

Połączenie lub likwidacja

Likwidacja funduszu lub kategorii jednostek
uczestnictwa
Zarząd może podjąć decyzję o zlikwidowaniu funduszu lub
kategorii jednostek uczestnictwa, jeśli w jego opinii spełniony
jest którykolwiek z następujących warunków:
• wartość aktywów funduszu lub kategorii jednostek
uczestnictwa jest tak niska, że kontynuowanie działalności
przez fundusz jest ekonomicznie nieefektywne
• wystąpiła istotna zmiana warunków politycznych,
ekonomicznych, monetarnych lub regulacyjnych bądź inne
okoliczności znajdujące się poza kontrolą zarządu
• likwidacja jest właściwa w ramach ekonomicznej
racjonalizacji (takiej jak ogólne dostosowanie oferty
funduszu)
• takie działanie leży w interesie udziałowców
• w przypadku funduszy powiązanych, jeśli fundusz stanie się
funduszem niepowiązanym lub jeśli fundusz podstawowy
uleganie likwidacji, połączeniu lub podziałowi, a CSSF nie
zatwierdzi funduszu powiązanego pozostałego po podziale
ani połączonego funduszu podstawowego, ani wyznaczenia
nowego funduszu podstawowego
Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, zarząd
musi zwrócić się do udziałowców o zatwierdzenie likwidacji.
Nawet w sytuacji, gdy jeden z powyższych warunków
jest spełniony, zarząd może podjąć decyzję o poddaniu
sprawy pod głosowanie na zgromadzeniu udziałowców. W
obu przypadkach likwidacja zostanie zatwierdzona, jeśli
otrzyma głosy ze zwykłej większości jednostek uczestnictwa
udziałowców obecnych lub reprezentowanych na prawidłowo
zwołanym zgromadzeniu (bez wymogu kworum).
Po podjęciu przez zarząd decyzji o likwidacji lub jej
przegłosowaniu, udziałowcy muszą utrzymywać swoje
jednostki uczestnictwa, uczestniczyć w procesie likwidacji i
uzyskać należne przychody.

Likwidacja spółki SICAV

Połączenia
W granicach postanowień ustawy z 2010 r. zarząd może
podjąć decyzję o połączeniu funduszu z innym funduszem
w ramach spółki SICAV lub z funduszem innego UCITS,
niezależnie od jego siedziby.
Połączenie pomiędzy spółką SICAV oraz innym UCITS
jest także możliwe zgodnie z Ustawą z 2010 r. Zarząd jest
upoważniony do zatwierdzania połączeń innego UCITS ze
spółką SICAV. Połączenie spółki SICAV z innym UCITS musi
jednak zostać zatwierdzone większością głosów oddanych na
zgromadzeniu udziałowców (bez wymogu kworum).
Udziałowcy, których inwestycje są objęte połączeniem,
otrzymają zawiadomienie o połączeniu z co najmniej
jednomiesięcznym wyprzedzeniem, w trakcie którego mogą
złożyć zlecenie odkupu lub zamiany swoich jednostek
uczestnictwa, nie ponosząc z tego tytułu żadnych
opłat za odkup czy zamianę. Na koniec okresu objętego
Maj 2020 r. Prospekt informacyjny

zawiadomieniem udziałowcy, którzy wciąż posiadają jednostki
uczestnictwa funduszu i kategorii podlegających połączeniu
i którzy nie wykazali wyraźnie woli do udziału w połączeniu
otrzymają jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w
ramach połączenia.

Likwidacja spółki SICAV wymaga głosowania udziałowców.
Takie głosowanie może zostać przeprowadzone na walnym
zgromadzeniu udziałowców. W przypadku, gdy ustalone
zostanie, że kapitał spółki SICAV spadł poniżej dwóch trzecich
prawnie wymaganego minimum kapitałowego (zgodnie z
prawem luksemburskim) lub poniżej jednej czwartej minimum
określonego w statucie, udziałowcy muszą mieć możliwość
oddania głosów w sprawie rozwiązania spółki SICAV na
walnym zgromadzeniu zwołanym w ciągu 40 dni od takiego
ustalenia.
Dobrowolne likwidacje (w znaczeniu likwidacji zainicjowanej
przez udziałowców) wymagają kworum wynoszącego co
najmniej połowę kapitału i zatwierdzenia co najmniej dwoma
trzecimi oddanych głosów. W przeciwnym razie rozwiązanie
może nastąpić, jeśli zostanie zatwierdzone większością
głosów z jednostek uczestnictwa udziałowców obecnych i
reprezentowanych na zgromadzeniu lub, jeśli kapitał spadnie
poniżej jednej czwartej minimum określonego w statucie,
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jedną czwartą głosów z jednostek uczestnictwa udziałowców
obecnych i reprezentowanych (bez wymogu kworum).

likwidacją) proporcjonalnie do posiadanych przez nich
inwestycji.

Jeśli głosowanie zatwierdzi likwidację spółki SICAV, jeden
lub kilku likwidatorów wyznaczonych przez zgromadzenie
udziałowców i należycie zatwierdzonych przez CSSF
przeprowadzi likwidację aktywów spółki SICAV w najlepszym
interesie udziałowców i wypłaci udziałowcom przychody
netto (po potrąceniu wszelkich kosztów związanych z

Kwoty z tytułu likwidacji nieodebrane przez udziałowców
w ciągu 6 miesięcy zostaną zdeponowane na rachunku
powierniczym w Caisse de Consignation. Kwoty nieodebrane
po upływie 30 lat ulegają przepadkowi zgodnie z prawem
luksemburskim.
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Spółka zarządzająca
Obowiązki

Działalność i struktura biznesowa

Do obowiązków spółki zarządzającej należą przede
wszystkim:
• zarządzanie inwestycjami (w tym zarządzanie portfelem i
zarządzanie ryzykiem) w stosunku do wszystkich funduszy
• administracja, w tym obowiązki agencji korporacyjnej
• wprowadzanie do obrotu

Nazwa i siedziba
Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Forma prawna Société anonyme
Data założenia 12 września 1989 r. w Luksemburgu
(pod nazwą Frontrunner Management Company S.A.)

Organ nadzoru
Commission de Surveillance du Secteur Financier
283, route d’Arlon
L-1150 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Numer wpisu do rejestru (Rejestr handlowy
i spółek w Luksemburgu) B-31619
Inne zarządzane fundusze Zob. raporty dla
udziałowców

Członkowie zarządu Spółki zarządzającej:

Brian Stougård Jensen
Dyrektor Biura ds. produktów i członek grupy kadry
zarządzającej wyższego szczebla
Nordea Asset Management
Kopenhaga, Dania

Spółka zarządzająca podlega postanowieniom rozdziału 15
Ustawy z 2010 r.

Graham Goodhew
Emerytowany, były członek zarządu i dyrektor
współadministrujący (ang. conducting officer) spółki JP
Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. oraz dyrektor
zarządzający spółki JPMorgan Chase
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Michael Maldener
Dyrektor zarządzający
Nordea Investment Funds S.A.
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Singour Chhor
Nordea Investment Funds S.A.
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Markku Kotisalo
Nordea Investment Funds S.A.
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
Christophe Wadeleux
Nordea Investment Funds S.A.
Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga
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W odniesieniu do dystrybucji, spółka zarządzająca pełni
funkcję głównego dystrybutora. W tym charakterze jest ona
odpowiedzialna za dystrybucję i wprowadzanie do obrotu
w krajach, w których spółka SICAV posiada zezwolenie na
prowadzenie takiej działalności.
W odniesieniu do obowiązków agenta korporacyjnego, spółka
zarządzająca pełni funkcję agenta korporacyjnego. W tym
charakterze ponosi ona odpowiedzialność za wykonywanie
wszystkich takich obowiązków wymaganych przepisami
prawa luksemburskiego, a w szczególności za wysyłanie
dokumentów udziałowcom.

Nils Bolmstrand (Przewodniczący)
Dyrektor Nordea Asset Management
Sztokholm, Szwecja

Dyrektorzy współadministrujący

W odniesieniu do administracji, spółka zarządzająca pełni
funkcję agenta administracyjnego. W tym charakterze
wykonuje ona prace administracyjne wymagane przepisami
prawa i postanowieniami statutu takie jak obliczanie wartości
aktywów netto (NAV), prowadzenie rejestru udziałowców
i ksiąg rachunkowych spółki SICAV, otwieranie i zamykanie
rachunków, realizacja zleceń transakcji jednostkami
uczestnictwa funduszy oraz dokumentowanie takich
transakcji na rzecz udziałowców.

Przekazywanie obowiązków
Za zgodą spółki SICAV i CSSF, spółka zarządzająca
może przekazać zarządzanie portfelem, administrację i
wprowadzanie do obrotu osobom trzecim, o ile utrzyma
nadzór, wdroży odpowiednie środki kontroli i procedury
oraz zaktualizuje prospekt informacyjny z wyprzedzeniem.
Spółka zarządzająca może na przykład wyznaczyć jednego
lub kilku zarządzających inwestycjami do obsługi bieżącego
zarządzania aktywami funduszy lub doradców inwestycyjnych
do udostępniania informacji na temat inwestycji, zaleceń i
analiz dotyczących potencjalnych i obecnych inwestycji.
Zarządzający inwestycjami może z kolei, za zgodą
spółki zarządzającej, wyznaczyć jednego lub kilku
współzarządzających inwestycjami. Zarządzający
inwestycjami lub współzarządzający inwestycjami może
także wyznaczyć doradców inwestycyjnych (w znaczeniu
podmiotów udzielających zaleceń, lecz nie mających
uprawnień do ustalania strategii ani dokonywania obrotu
papierami wartościowymi w portfelu). Informacje na temat
podmiotów aktualnie wyznaczonych na zarządzających
inwestycjami i współzarządzających inwestycjami
poszczególnych funduszy można znaleźć w sekcji „Informacje
na temat funduszy”.
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Spółka zarządzająca musi zobowiązać podmiot, któremu
przekazano funkcje, do przestrzegania zapisów prospektu
informacyjnego, postanowień statutu oraz innych
obowiązujących przepisów. Ponadto niezależnie od
charakteru i zakresu przekazania funkcji, spółka zarządzająca
pozostaje odpowiedzialna za działania swoich podmiotów,
którym przekazano funkcje.
Spółka zarządzająca może także wyznaczyć różnych
dostawców usług, w tym dystrybutorów, do celów
wprowadzania do obrotu i dystrybucji jednostek uczestnictwa
funduszu w dowolnej jurysdykcji, w której jednostki
uczestnictwa zostały dopuszczone do sprzedaży.
Zarządzający inwestycjami, współzarządzający inwestycjami
i współdoradcy inwestycyjni oraz wszyscy dostawcy
usług zaangażowani przez spółkę zarządzającą posiadają
umowy zawarte na czas nieokreślony i muszą składać
okresowe sprawozdania ze świadczonych usług. Spółka
zarządzająca może rozwiązać którąkolwiek z tych umów ze
skutkiem natychmiastowym, jeśli ustali, że jest to w interesie
udziałowców. W przeciwnym razie strona którejkolwiek z tych
umów może złożyć rezygnację lub zostać zastąpiona przez
spółkę zarządzającą. Spółka zarządzająca pokrywa koszty
związane z bezpośrednimi podmiotami, którym przekazano
funkcje, oraz innymi dostawcami usług.

Rozpatrywanie reklamacji
Spółka zarządzająca podejmuje wszelkie starania, aby szybko
ustosunkować się do wszystkich oficjalnych reklamacji.
Udziałowcy mogą otrzymać egzemplarz procedury
rozpatrywania reklamacji bezpłatnie na żądanie, a informacje
o tej procedurze można znaleźć na stronie internetowej
nordea.lu.
Wszelkie spory prawne dotyczące spółki zarządzającej, spółki
SICAV lub dowolnego udziałowca podlegają jurysdykcji
właściwego sądu luksemburskiego i rozstrzygnięciu
zgodnie z prawem luksemburskim (z wyjątkiem dostawców
usług, w przypadku których proces ten jest opisany w
umowach zawartych przez nich ze spółką SICAV lub spółką
zarządzającą).

Polityka postępowania korporacyjnego

Polityka wynagrodzeń
Spółka zarządzająca wdrożyła politykę wynagrodzeń,
opartą na polityce wynagrodzeń obowiązującej w Grupie
Nordea, zgodną z rozsądnym i efektywnym zarządzaniem
ryzykiem i promującą takie zarządzanie oraz niezachęcającą
do podejmowania ryzyka, które nie jest zgodne z profilem
ryzyka funduszy. Spółka zarządzająca zobowiązała się do
zapewnienia, aby wszystkie osoby fizyczne objęte polityką
wynagrodzeń, w tym członkowie zarządu, członkowie kadry
kierowniczej i pracownicy, przestrzegały jej postanowień.
Polityka wynagrodzeń określa ład, strukturę płatności o
zrównoważonych elementach stałych i zmiennych oraz
zasady dostosowywania długoterminowych wyników i ryzyka.
Takie zasady dostosowywania mają być zgodne z interesami
spółki zarządzającej, spółki SICAV i udziałowców w takim
zakresie jak strategia, cele, wartości oraz interesy biznesowe
oraz uwzględniać środki pozwalające uniknąć konfliktów
interesów. Spółka zarządzająca zapewnia, aby obliczenia
wynagrodzenia zmiennego były oparte na odpowiednich
wieloletnich wynikach właściwego funduszu i aby faktyczna
wypłata takiego wynagrodzenia była rozłożona w tym
samym okresie czasu. Osoby ponoszące istotne ryzyko
oraz pracownicy pełniący funkcje kontrolne nie otrzymują
wynagrodzenia zmiennego.
Informacje na temat polityki wynagrodzeń są dostępne na
stronie internetowej nordea.lu.

Najlepsza realizacja

Konflikty interesów
Z uwagi na to, że spółka zarządzająca, zarządzający
inwestycjami i niektórzy subdystrybutorzy należą do
Grupy Nordea, czasami ich zobowiązania wobec spółki
SICAV lub funduszu mogą znaleźć się w konflikcie z innymi
obowiązkami zawodowymi, z których muszą się wywiązać.
Podmiot należący do Grupy Nordea może być emitentem
lub kontrahentem papieru wartościowego lub instrumentu
pochodnego, którego nabycie lub sprzedaż rozważa fundusz.
Ponadto podmiot należący do Grupy Nordea, świadczący
usługi na rzecz spółki SICAV w określonym charakterze, może
świadczyć usługi na rzecz innej spółki SICAV (niezależnie
od tego, czy jest ona stowarzyszona z Grupą Nordea) w
podobnym lub odmiennym charakterze.
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Inni dostawcy usług tacy jak depozytariusz, agent
administracyjny i agent ds. administracji centralnej mogą
mieć potencjalne konflikty interesów względem spółki SICAV
lub spółki zarządzającej. W takich przypadkach, spółka
zarządzająca dąży do zidentyfikowania, zarządzania, a tam,
gdzie okaże się to niezbędne, zabronienia jakiegokolwiek
działania lub transakcji mogących spowodować powstanie
konfliktu interesów przykładowo pomiędzy spółką
zarządzającą a udziałowcami lub spółką SICAV a innymi
klientami. Spółka zarządzająca dąży do zarządzania
konfliktami w sposób zgodny z najwyższymi standardami
rzetelności i uczciwego postępowania. Informacje na temat
polityki konfliktów interesów spółki zarządzającej można
znaleźć na stronie internetowej nordea.lu.

Zarządzający inwestycjami i współzarządzający inwestycjami
w ramach obowiązku działania w najlepszym interesie
udziałowców są zobowiązani do realizacji zleceń na
warunkach jak najbardziej korzystnych dla swoich klientów. W
konsekwencji zarządzający inwestycjami i współzarządzający
inwestycjami dokonują selekcji kontrahentów i zawierają
transakcje zgodnie z zasadami najlepszej realizacji.

Głosowanie z papierów wartościowych w portfelu
Spółka SICAV przekazała prawo do podejmowania
wszystkich decyzji o wykonywaniu praw głosu z papierów
wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy spółce
zarządzającej, która z kolei przekazała je spółce Nordea
Investment Management AB pełniącej funkcję zarządzającego
inwestycjami.
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Wskaźniki referencyjne
Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. wskaźniki referencyjne
stosowane do obliczania opłaty za wyniki bądź po
prostu jako odpowiednie wskaźniki rynkowe muszą
spełniać postanowienia rozporządzenia (UE) 2016/1011
(„rozporządzenie w sprawie wskaźników referencyjnych”).
To oznacza, że wskaźnik referencyjny musi być albo
udostępniony przez zarejestrowanego dostawcę, albo sam
być zarejestrowany (jeśli siedziba dostawcy znajduje się poza
UE).
Wskaźniki referencyjne mogą być stosowane przez
niektóre fundusze dla celów porównawczych jako punkt
odniesienia, względem którego mierzone są wyniki każdego
funduszu, zgodnie z postanowieniami sekcji „Informacje
na temat funduszy”. Fundusze są aktywnie zarządzane,
a zarządzający inwestycjami mają dowolność wyboru
papierów wartościowych, w które inwestują. W konsekwencji
wyniki mogą różnić się znacznie od wyników wskaźnika
referencyjnego.
Spółka SICAV nie posiada żadnych funduszy
odwzorowujących (będących funduszami odwzorowującymi
stopę zwrotu indeksu lub kombinacji indeksów).
Fundusze mogą stosować wskaźniki referencyjne stóp
procentowych do celów obliczania opłaty za wyniki zgodnie z
postanowieniami sekcji „Opłata za wyniki” (str. 109).
Spółka zarządzająca posiada pisemny plan działania na
wypadek gdyby wskaźnik referencyjny funduszu nie spełnił
na czas postanowień rozporządzenia w sprawie wskaźników
referencyjnych lub uległ istotnej zmianie bądź przestał być
dostępny. Plan ten jest udostępniany na żądanie i bezpłatnie
w siedzibie spółki zarządzającej.

Zarządzający inwestycjami zaangażowani przez spółkę zarządzającą
Zarządzający inwestycjami
Nordea Investment Management AB (wraz z oddziałami).
Mäster Samuelsgatan 21, M540
Sztokholm 10571, Szwecja

Współzarządzający inwestycjami i
współdoradcy inwestycyjni zaangażowani przez zarządzających inwestycjami

Chicago Equity Partners LLC
180 North La Salle Street,
Suite 3800,
Chicago, Illinois 60601, USA
DoubleLine Capital LP
333 South Grand Ave., 18th Floor
Los Angeles, CA 90071, USA
Duff & Phelps Investment Management
200 South Wacker Drive, Suite 500,
Chicago, Illinois 60606, USA
GW&K Investment Management LLC
222 Berkeley Street, 15th Floor,
Boston, MA 02116, USA
Itaú USA Asset Management Inc.
767 Fifth Avenue, 50th floor,
Nowy Jork, Nowy Jork, 10153, USA
Metlife Investment Management, LLC
1717 Arch Street, Suite 1500
Filadelfia, PA 19103, USA
Loomis, Sayles & Company, LP
c/o Corporation Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808, USA
MacKay Shields LLC
1345 Avenue of the Americas
Nowy Jork, NY 10105, USA
Madrague Capital Partners AB
Norrlandsgatan 18
Sztokholm, 111 43, Szwecja
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
16th Floor, Lee Garden One,
33 Hysan Avenue, Causeway bay,
Hongkong
Mensarius AG
Dufourstrasse 5
8702 Zollikon/Zurych, Szwajcaria
PGIM Inc
685 Broad Street,
Newark, New Jersey 07102, USA
River Road Asset Management LLC
462 S. Fourth Street, Suite 2000,
Louisville, Kentucky 40202, USA

Współzarządzający inwestycjami
Aegon USA Investment Management, LLC
6300 C Street SW, Cedar Rapids
Iowa, 52499, USA
BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
Teatinos 280, 5th Floor
Santiago, Región Metropolitana 8340434, Chile
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor
DK-2100 Kopenhaga, Dania
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CBRE Clarion Securities LLC
201 King of Prussia Road, Suite 600
Radnor, Pennsylvania, 19087, USA

TimeSquare Capital Management LLC
7 Times Square 42nd Floor
Nowy Jork, NY 10036, USA

Współdoradcy inwestycyjni
ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.
12th Floor, Narain Manzil
New Delhi 110 001, Indie
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Inni dostawcy usług zaangażowani przez
spółkę zarządzającą i/lub spółkę SICAV

Niemcy

Dystrybutorzy i pełnomocnicy
Spółka SICAV i/lub spółka zarządzająca mogą angażować
lokalnych dystrybutorów lub innych agentów w krajach
lub na rynkach, gdzie nie jest zabroniona dystrybucja
jednostek uczestnictwa funduszy. W niektórych krajach
korzystanie z usług agenta jest obowiązkowe, a agent może
nie tylko realizować transakcje, ale także posiadać jednostki
uczestnictwa w swoim własnym imieniu na rzecz inwestorów.
Wynagrodzenia dystrybutorów i agentów są wypłacane w
ciężar opłaty za zarządzanie.
Dystrybutorzy mogą występować w charakterze
pełnomocników, co może mieć wpływ na prawa
przysługujące inwestorom. Zob. „Polityka dotycząca kategorii
jednostek uczestnictwa” (str. 115).

Lokalni przedstawiciele i agenci płatniczy
Austria

Belgia
Agent usług finansowych
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Oddział w Brukseli
Rue de Loxum, 25
BE-1000-Bruksela, Belgia

Przedstawiciel
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlandia
Grønjordsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Kopenhaga C, Dania
Tel. +45 5547 0000

Estonia
Przedstawiciel
Luminor Bank AS
Liivalaia 45
EE-10145 Tallinn, Estonia
Tel. +372 6283 300 | Faks +372 6283 201

Finlandia
Przedstawiciel
Nordea Funds Ltd
Satamaradankatu 5
FI-00020 Helsinki, Finlandia
Tel. +358 (0)200 3000

Francja
Korespondent Centralny
CACEIS Bank
1-3, place Valhubert
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Agent informacyjny
Société Générale S.A. Oddział we Frankfurcie
Neue Mainzer Straße 46-50
DE-60311 Frankfurt nad Menem, Niemcy

Irlandia
Przedstawiciel (ang. facilities agent)
Maples Fund Services (Ireland) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2, Irlandia

Włochy
Agenci płatniczy
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Mediolan, Włochy
Tel. +39 02 3211-7001/ 7002 | Faks +39 02 8796 9964
BNP Paribas Securities Services
Piazza Lino Bo Bardi, 3
IT-20124 Mediolan, Włochy
Tel. +39 2 7247 4294 | Faks +39 2 7247 4805

Agent Informacyjny i Płatniczy
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wiedeń, Austria
Tel. +43 50100 12139 | Faks +43 50100 9 12139

Dania

FR-75206 Paryż cedex 13, Francja
Tel. +33 1 41 89 70 00 |   Faks +33 1 41 89 70 05

Allfunds Bank S.A.U. — Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
IT-20123 Mediolan, Włochy
Tel. +39 02 89 628 301 | Faks +39 02 89 628 240
Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A –MAC2
IT-20159 Mediolan, Włochy
Tel. +39 02 9178 4661 | Faks +39 02 9178 3059
Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella, Włochy
Tel. +39 015 3501 997 | Faks +39 2433 964
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
IT- 53100 Siena, Włochy
Tel. +39 0577 294111
Caceis Bank S.A., Oddział we Włoszech
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mediolan, Włochy
Tel. +39 02721 74401 | Faks +39 02721 74454
Zgodnie z prawem i zwyczajem panującym we Włoszech,
agent płatniczy w tym kraju może dystrybuować jednostki
uczestnictwa funduszy w ramach planu oszczędnościowego.
Inwestorzy detaliczni mający miejsce zamieszkania lub
siedzibę we Włoszech mogą zlecić agentowi płatniczemu w
tym kraju składanie zleceń transakcji do spółki SICAV w ich
imieniu (grupowanych według funduszu lub dystrybutora),
zarejestrowanie jednostek uczestnictwa w imieniu inwestora
detalicznego lub pełnomocnika oraz świadczenie wszystkich
usług odnoszących się do wykonania praw udziałowców.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na formularzu
wniosku obowiązującym we Włoszech.
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Łotwa

Polska

Przedstawiciel
Luminor Bank AS
62 Skanstes iela 12
LV-1013 Ryga, Łotwa
Tel. +371 67 096 096 | Faks +371 67 005 622

Agent Płatniczy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 657 72 00 | Faks +48 22 692 50 23

Litwa

Przedstawiciel
ProService Finteco Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 58 81 900 | Faks +48 22 58 81 950

Przedstawiciel
Luminor Bank AB
Konstitucijos pr. 21 A
LT-03601 Wilno, Litwa
Tel. +370 5 2 361 361 | Faks +370 5 2 361 362

Norwegia
Przedstawiciel
Nordea Funds Ltd, Oddział w Norwegii
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslo, Norwegia
Tel. +47 22 48 45 00 | Faks +47 22 48 46 03

Hiszpania
Przedstawiciel
Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
ES-28050 Madryt, Hiszpania
Tel. +34 91 270 95 00 | Faks +34 91 308 65 67

Szwecja
Agent Płatniczy
Nordea Bank Abp, Oddział w Szwecji
Smålandsgatan 17
SE-105 71 Sztokholm, Szwecja
Tel. +46 8 61 47000 | Faks +46 8 20 08 46

Szwajcaria
Przedstawiciel i agent płatniczy
BNP Paribas Securities Services, Paryż
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurych, Szwajcaria
Tel. +41 58 212 61 11 | Faks +41 58 212 63 30

Wielka Brytania
Przedstawiciel (ang. facilities agent)
FE Fundinfo (UK) Ltd.
2nd Floor, Golden House
30 Great Pulteney Street
W1F 9NN, Londyn, Wielka Brytania
Tel. +44 207 534 7505
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Interpretacja niniejszego prospektu informacyjnego
Zasady przedstawione poniżej mają zastosowanie, o ile przepisy prawa lub
kontekst nie przewidują inaczej.
• Terminy niezdefiniowane w niniejszym prospekcie informacyjnym, lecz
zdefiniowane w ustawie z 2010 r. mają znaczenie nadane im w ustawie z
2010 r.
• Wyrażenia „obejmuje/ą”, „takie jak” lub „na przykład” w żaden sposób nie
oznaczają kompletności
• Odniesienie do umowy uwzględnia dowolne porozumienie, kontrakt
czy umowę oraz prawnie wykonalne uzgodnienia, na piśmie lub w
innej formie, oraz odniesienie do dokumentu zawierającego umowę na
piśmie oraz dowolne zaświadczenie, zawiadomienie czy dowolny rodzaj
dokumentacji
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• Odniesienie do dokumentu, umowy, regulacji lub ustawodawstwa
obejmuje odniesienie do wszelkich ich późniejszych zmian lub zastąpień
(z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione postanowieniami
niniejszego prospektu informacyjnego lub obowiązujących zewnętrznych
środków kontroli), a odniesienie do strony obejmuje jej następców lub
dozwolonych zastępców i cesjonariuszy
• Odniesienie do legislacji obejmuje odniesienie do dowolnych jej
postanowień i dowolnych przepisów przyjętych na jej podstawie
• Wszelkie rozbieżności pomiędzy niniejszym prospektem informacyjnym
a statutem rozstrzyga się na korzyść prospektu informacyjnego w
przypadku sekcji „Informacje na temat funduszy” i na korzyść statutu w
każdym innym przypadku
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