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Luxembourg, 10. januar 2017 
 
 
Kjære andelseier, 
 
 
Etter lanseringen 3. oktober 2011 har underfondet Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund 
(“SEMEF”) hatt en betydelig tilstrømming de siste årene, og har nå utnyttet hele sin kapasitet. 
 
For å gi forvalteren mulighet til å fortsette å forvalte SEMEF på en effektiv måte, og for at eksisterende 
andelseiere i SEMEF skal kunne fortsette å ta del i den sterke utviklingen til SEMEF, har styret i Nordea 1, 
SICAV (“Selskapet”) besluttet å stenge SEMEF for nye investorer fra og med 1. februar 2017 og for en 
ubestemt periode (“Myk stengning”). Dette betyr at fra og med 1. februar 2017 vil det ikke bli anledning til å 
tegne eller konvertere andeler i SEMEF for investorer som ikke allerede er andelseiere i SEMEF. 
Eksisterende andelseiere i SEMEF vil imidlertid fortsatt kunne tegne og innløse andeler i SEMEF. 
 
Beslutningen om å stenge fondet for nye andelseiere vil bli revurdert når det igjen blir fastslått at tegninger i 
SEMEF fra nye investorer kan forvaltes uten at det går på bekostning av interessene til de eksisterende 
andelseierne i SEMEF. 
 
Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om det ovennevnte, viser vi til selskapets prospekt, 
kapittel 6 “Andelshandel”, avsnittet “Begrensninger på tegninger og konverteringer” eller til delen 
“Pressemeldinger” på www.nordea.lu eller, hvis tilgjengelig, på lokale Nordea-nettsteder. Du kan også 
kontakte rådgiveren din eller Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Service, på telefon  
+352 43 39 50-1. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret 
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