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Société d’investissement à capital variable

3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου
R.C.S. Λουξεμβούργου αρ. B 47586
(η «Εταιρεία»)
Ανακοίνωση προς τους Μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «ΔΣ») θα ήθελε να ενημερώσει τους μετόχους σχετικά με ορισμένες
τροποποιήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό
Δελτίο») με ισχύ από τον Ιούνιο του 2015, οι οποίες συνίστανται κυρίως στα εξής:
1. Αλλαγή της ονομασίας της Εταιρείας από ING International σε NN (L) International όπως αποφάσισε η
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2015 και
αντανακλάται στην ενημερωμένη έκδοση του καταστατικού της Εταιρείας (το «Καταστατικό») με έναρξη
ισχύος από την 1η Ιουνίου 2015.
2. Αλλαγή των ονομασιών των νομικών προσώπων της ING Investment Management τα οποία συμμετέχουν
στη λειτουργία της Εταιρείας, ως εξής:
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

ING Investment Management Luxembourg S.A.
ING Asset Management B.V.
ING Asset Management B.V. που ενεργεί μέσω του
υποκαταστήματός της στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

NN Investment Partners Luxembourg S.A.
NNIP Asset Management B.V.
NNIP Asset Management B.V. που ενεργεί μέσω
του υποκαταστήματός της στο Βουκουρέστι,
Ρουμανία
NN Investment Partners (SINGAPORE) Ltd
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners North America LLC

ING Investment Management Asia Pacific (SINGAPORE) Ltd
ING Investment Management C.R., a.s.
ING Investment Management International LLC

3. Αλλαγή των ονομασιών των υφιστάμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας και, όπου κριθεί
απαραίτητο, των εμπορικών ονομασιών, προκειμένου να συνάδουν περισσότερο με τους αντίστοιχους
επενδυτικούς στόχους και τις πολιτικές ως εξής:
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
ING International Converging Europe Equity
ING International Czech Bond
ING International Czech Equity
ING International Czech Money Market
ING International Emerging Markets Debt (Hard Currency)
Select
ING International Romanian Equity
ING International Romanian Bond
ING International Hungarian Short Term Government Bond
ING International Hungarian Bond
ING International Slovak Bond
ING International Mixed Pension Funds

ΝΕΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
NN (L) International Converging Europe Equity
NN (L) International Czech Bond
NN (L) International Czech Equity
NN (L) International Czech Money Market
NN (L) International Emerging Markets Debt (Hard
Currency) Select
NN (L) International Romanian Equity
NN (L) International Romanian Bond
NN (L) International Hungarian Short Term
Government Bond
NN (L) International Hungarian Bond
NN (L) International Slovak Bond
NN (L) International Mixed Pension Funds

4. Ενημέρωση του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις
11 Φεβρουαρίου 2015 σε σχέση με την έναρξη ισχύος του νόμου του Λουξεμβούργου της 28ης Ιουλίου
2014 σχετικά την υποχρεωτική κατάθεση και ακινητοποίηση μετοχών και μεριδίων με τη μορφή ανώνυμων

τίτλων (ο «Νόμος του 2014») και τον διορισμό της Banque Internationale à Luxembourg, με έδρα στη
διεύθυνση 69, route d’Esch, L-2953 Λουξεμβούργο, ως αποθετηρίου για ακινητοποιημένες ανώνυμες
μετοχές.
5. Ενημέρωση του Μέρους I του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο «Σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία»,
Κεφάλαιο IV «Προμήθειες, έξοδα και φορολογία», Ενότητα «Προμήθειες πληρωτέες από την Εταιρεία»
προκειμένου η διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου να εναρμονιστεί με το καταστατικό της Εταιρείας σε
σχέση με τις διασταυρούμενες επενδύσεις μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
«Στην περίπτωση που Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας επενδύουν σε μετοχές που εκδίδονται από ένα ή περισσότερα άλλα
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας ή από ένα ή περισσότερα άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ενός ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ τον οποίο
διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, η Σταθερή Προμήθεια Υπηρεσιών μπορεί να χρεώνεται στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που
πραγματοποιεί την επένδυση όπως και στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο-στόχο».

6. Ενημέρωση του Μέρους I του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο «Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία»,
Κεφάλαιο IV «Προμήθειες, έξοδα και φορολογία», Ενότητα «Φορολογία», προκειμένου να ληφθούν υπόψη
οι νέες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.
7. Τροποποίηση του Μέρους I «Βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία», Κεφάλαιο III «Εγγραφές, εξαγορές
και μετατροπές», Ενότητα «Εγγραφές και εξαγορές σε είδος» του Ενημερωτικού Δελτίου, προκειμένου το
περιεχόμενό της να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Καταστατικού σε σχέση με την κατανομή των εξόδων
που απορρέουν από τις εξαγορές σε είδος. Κατά συνέπεια, η τελευταία πρόταση της ενότητας θα έχει ως
εξής:
«Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα που προκύπτουν από αυτές τις εξαγορές σε είδος,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά χωρίς περιορισμό, των εξόδων που συνδέονται με συναλλαγές και
την έκθεση που καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρείας, θα επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο
Μέτοχο».
8. Ενημέρωση του φύλλου πληροφοριών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων «NN (L) International – Czech
Bond, NN (L) International – Czech Money Market, NN (L) International – Romanian Bond και NN (L)
International – Slovak Bond», ώστε να αντικατοπτρίζεται η μείωση της σταθερής προμήθειας υπηρεσιών.
9. Ενημέρωση του Μέρους III «Πρόσθετες πληροφορίες» του Ενημερωτικού Δελτίου, Κεφάλαιο I «Η
Εταιρεία», προκειμένου η διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου να εναρμονιστεί με το καταστατικό της
Εταιρείας σε σχέση με τις διασταυρούμενες επενδύσεις μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της
Εταιρείας.
«Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας κατέχουν μετοχές που έχουν εκδοθεί από ένα ή
περισσότερα άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας, η αξία τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του καθαρού
ενεργητικού της Εταιρείας με σκοπό τον προσδιορισμό του προαναφερθέντος ελάχιστου κεφαλαίου».

10. Ενημέρωση του Μέρους III «Πρόσθετες πληροφορίες» του Ενημερωτικού Δελτίου, Κεφάλαιο III
«Επενδυτικού Περιορισμοί», Ενότητα Α. «Επιλέξιμες Επενδύσεις», προκειμένου η διατύπωση του
ενημερωτικού δελτίου να εναρμονιστεί με το καταστατικό της Εταιρείας σε σχέση με τις διασταυρούμενες
επενδύσεις μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας.
«Μετοχές που εκδίδονται από ένα ή περισσότερα άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι:

κ.

i.

το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο-στόχος δεν επενδύει, με τη σειρά του, στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που έχει επενδύσει
στο εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο-στόχο

ii.

σύμφωνα με τους επενδυτικούς σκοπούς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου-στόχου του οποίου η απόκτηση εξετάζεται, δεν
μπορεί να επενδύεται πάνω από το 10% του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου-στόχου σε μετοχές άλλων
Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων-στόχων της Εταιρείας

iii.

δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις αντίστοιχες μετοχές αναστέλλονται για όσο οι μετοχές διακρατώνται από το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επενδύει, με την επιφύλαξη της κατάλληλης επεξεργασίας που πρέπει να γίνεται στους
λογαριασμούς και στις περιοδικές εκθέσεις

iv.

για όσο οι μετοχές του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου-στόχου διακρατώνται από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που
επενδύει, η αξία τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του καθαρού ενεργητικού της Εταιρείας με σκοπό την
επαλήθευση του ελάχιστου ορίου του καθαρού ενεργητικού που επιβάλλεται από τον Νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010

v.

δεν υπάρχει αναπαραγωγή των προμηθειών διαχείρισης, εγγραφής ή εξαγοράς μεταξύ εκείνων στο επίπεδο του Επιμέρους
Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχει επενδύσει στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο-στόχο και σε αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο
Κεφάλαιο-στόχο

μερίδια ενός κύριου ΟΣΕΚΑ ή ενός κύριου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου του εν λόγω ΟΣΕΚΑ».

11. Ενημέρωση του Μέρους III «Πρόσθετες πληροφορίες» του Ενημερωτικού Δελτίου, Κεφάλαιο XII
«Προσωρινή αναστολή του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ή, κατ’ επέκταση, αναστολή
συναλλαγών», προκειμένου η διατύπωση του ενημερωτικού δελτίου να εναρμονιστεί με το καταστατικό της
Εταιρείας και να περιλαμβάνει δύο νέες περιπτώσεις για αναστολή του υπολογισμού της καθαρής αξίας
ενεργητικού ως εξής:
«8.
σε περίπτωση συγχώνευσης ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ένα άλλο Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας ή έναν άλλο ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ (ή ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
αυτού), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η αναστολή είναι προς το καλύτερο συμφέρον των Μετόχων.
9.
σε περίπτωση ενός τροφοδοτικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Εταιρείας, εάν
αναστέλλεται ο υπολογισμός του καθαρού ενεργητικού του κύριου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή
του κύριου ΟΣΕΚΑ».
12. Ενημέρωση του Μέρους III «Πρόσθετες πληροφορίες» του Ενημερωτικού Δελτίου, Κεφάλαιο IV
«Τεχνικές και μέσα», Ενότητα Δ «Χρήση εξασφάλισης», προκειμένου να διαγραφούν οι υποπαράγραφοι 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. μερίδια ή μετοχές που εκδίδονται από ΟΣΕΚΑ και επενδύουν κυρίως σε ομόλογα/μετοχές που αναφέρονται στα 5. και 6.
κατωτέρω [ήτοι ομόλογα που εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση εκδοτών πρώτης κατηγορίας και προσφέρουν επαρκή ρευστότητα
και μετοχές που έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία οργανωμένη αγορά μιας χώρας με υψηλή
πιστωτική αξιολόγηση, υπό τον όρο ότι οι μετοχές αυτές περιλαμβάνονται σε βασικό δείκτη]».

13.

Ενημέρωση των ονομασιών των δικτυακών τόπων που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι ανωτέρω αλλαγές θα αντανακλώνται στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία Ιούνιος
2015. Το Ενημερωτικό Δελτίο και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές θα διατίθενται
κατόπιν αιτήματος και χωρίς χρέωση από την καταστατική έδρα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

