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Η ΕΚΤ ορίζει την ING Investment Management ως εκτελεστικό
διαχειριστή κεφαλαίων στο πρόγραμμα αγοράς ABS
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ορίσει την ING Investment Management, η οποία
σύντομα θα μετονομαστεί σε ΝΝ IP, τον βραχίονα διαχείρισης κεφαλαίων του ομίλου ΝΝ, ως
έναν από τους τέσσερις εκτελεστικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για τη
διεξαγωγή του Προγράμματος Αγοράς Asset-Backed Securities (ABSPP).
Ο διορισμός προέκυψε μετά από διαδικασία προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών.
Stan Beckers, διευθύνων σύμβουλος της ING Investment Management: «Με μεγάλη υπερηφάνεια ανακοινώνουμε
ότι η ING Investment Management είναι ένας από τους τέσσερεις επιλεγμένους οργανισμούς που θα διεξάγουν
συναλλαγές αγοράς ABS για λογαριασμό της ΕΚΤ. Αυτή η εντολή, αρχής γενομένης από το Νοέμβριο, μας επιτρέπει να
θέσουμε όλες τις γνώσεις, τους πόρους και την εμπειρία μας για να υποστηρίξουμε την ενεργητική εφαρμογή της
ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής. Την θεωρούμε επίσης ως αναγνώριση της εμπειρίας και των ανθρώπων της
εταιρείας μας. "

Αποποίηση Ευθύνης
Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν καταρτισθεί αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν συνιστούν προσφορά και πιο
συγκεκριμένα ενημερωτικό δελτίο ή πρόσκληση για μεταχείριση, αγορά ή πώληση οποιουδήποτε αξιόγραφου ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε στρατηγική
αγοραπωλησίας. Το παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για τον Τύπο. Παρά την ιδιαίτερη προσοχή που έχει δοθεί στο περιεχόμενα του παρόντος
εγγράφου, καμία εγγύηση, εξουσιοδότηση ή αντιπροσώπευση, διατυπωμένη ή σιωπηρή, έχει δοθεί σχετικά με την ακρίβεια, την ορθότητα και την
επάρκεια περί τούτου. Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν έγγραφο μπορεί να μεταβληθεί ή αν ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη
προειδοποίηση. Ούτε η ING Investment Management (Europe) B.V., ούτε οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή οργανισμός που ανήκει στο ING Group, ούτε
κάποιο από τα διοικητικά στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους του δεν μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες ή και τις
εισηγήσεις κάθε τύπου που αναφέρονται στο παρόν. Καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη ή υποχρέωση δεν γίνεται αποδεκτή για απώλειες που ενδεχομένως
υποστούν οι αναγνώστες από την χρήση αυτού του εγγράφου ή τη στήριξη των αποφάσεών τους πάνω σε αυτό. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να αυξηθεί ή αν υποχωρήσει και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές
των μελλοντικών αποδόσεων και σε καμία περίπτωση θεωρούνται ως τέτοιες
.
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