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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Δ.Σ.») θα ήθελε να ενημερώσει τους μετόχους σχετικά με
ορισμένες τροποποιήσεις που πρόκειται να γίνουν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό
Δελτίο») με ισχύ από τις 7 Απριλίου 2015, οι οποίες συνίστανται κυρίως στις εξής:
1. Αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας από ING (L) Patrimonial σε NN (L) Patrimonial σύμφωνα με την
απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26
Μαρτίου 2015 και αντικατοπτρίζεται στην ενημερωμένη έκδοση του καταστατικού της Εταιρείας (το
«Καταστατικό») με ισχύ από τις 7 Απριλίου.
2. Αλλαγή των ονομάτων των οργανισμών της ING Investment Management που συμμετέχουν:
Τρέχον όνομα

Νέο όνομα

ING Investment Management Luxembourg S.A.
ING Asset Management B.V.
ING Investment Management Asia Pacific (SINGAPORE)
LTD
ING Investment Management International LLC

NN Investment Partners Luxembourg S.A.
NNIP Asset Management B.V.
NN Investment Partners (SINGAPORE) LTD
NN Investment Partners North America LLC

3. Αλλαγή των ονομάτων των υφιστάμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας και, κατά
περίπτωση, αλλαγή των εμπορικών ονομάτων έτσι ώστε να εναρμονίζονται περισσότερο με τους
αντίστοιχους επενδυτικούς στόχους και τις πολιτικές, ως εξής:
Τρέχον όνομα

Νέο όνομα

ING (L) Patrimonial Aggressive
ING (L) Patrimonial Balanced
ING (L) Patrimonial Defensive
ING (L) Patrimonial EMD Opportunities

NN (L) Patrimonial Aggressive
NN (L) Patrimonial Balanced
NN (L) Patrimonial Defensive
NN (L) Patrimonial Emerging Markets Debt
Opportunities
NN (L) Patrimonial Balanced Euro
NN (L) Patrimonial Multi Asset 5

ING (L) Patrimonial Euro
ING (L) Patrimonial Multi Asset 5

4. Ενημέρωση του Ενημερωτικού Δελτίου μετά την ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στη Mémorial υπ’ αριθμ.
363 στις 11 Φεβρουαρίου 2015 αναφορικά με την έναρξη εφαρμογής του νόμου του Λουξεμβούργου της
28ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την υποχρεωτική κατάθεση και ακινητοποίηση των μετοχών και των μεριδίων
με τη μορφή ανώνυμων τίτλων (ο «Νόμος του 2014») και τον διορισμό της Banque Internationale à
Luxembourg, με καταστατική έδρα στη διεύθυνση 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, ως αποθετηρίου
για ακινητοποιημένες ανώνυμες μετοχές.

5. Τροποποίηση της Ενότητας «Εγγραφές και εξαγορές σε είδος», Κεφάλαιο III «Εγγραφές, εξαγορές και

μετατροπές» του «Μέρους I: Σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του ενημερωτικού δελτίου, ώστε το
περιεχόμενό της να εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Καταστατικού σχετικά με την κατανομή του κόστους
που προκύπτει από τις εξαγορές σε είδος. Κατά συνέπεια, η τελευταία πρόταση της ενότητας θα έχει ως εξής:

1

«Σε αυτή την περίπτωση, κάθε κόστος που προκύπτει από τις εν λόγω εξαγορές σε είδος, συμπεριλαμβανομένου,
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, του κόστους σε σχέση με συναλλαγές και την έκθεση που συντάσσεται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρείας, θα βαρύνει τον αντίστοιχο Μέτοχο».

6. Ενημέρωση της Ενότητας Γ «Φορολογία», Κεφάλαιο IV «Προμήθειες, έξοδα και φορολογία» του «Μέρους

I: Σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία» του ενημερωτικού δελτίου, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν
οι νέες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

7. Ενημέρωση της Ενότητας Δ «Χρήση εξασφάλισης», Κεφάλαιο IV «Τεχνικές και μέσα» του «Μέρους III:
Πρόσθετες πληροφορίες» του ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να διαγραφούν τα σημεία 3 και 4 ως εξής:

“3. μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΟΣΕ χρηματαγοράς ως ορίζονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για
έναν κοινό ορισμό των ευρωπαϊκών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς,
4. μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΟΣΕΚΑ και επενδύουν κυρίως σε ομόλογα/μετοχές που αναφέρονται
στα σημεία 5. και 6. κατωτέρω,»
8. Ενημέρωση των δικτυακών τόπων που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.
Οι ανωτέρω αλλαγές θα αντικατοπτρίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 7 Απριλίου 2015, το οποίο
θα παρέχεται, από την εν λόγω ημερομηνία, στους μετόχους χωρίς χρέωση και κατόπιν αιτήματος στην
καταστατική έδρα της Εταιρείας, μαζί με τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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