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Δελτίο Τύπου
Η 3Κ Επενδυτική Εταιρεία πρόκειται να αγοράσει την ING ΑΕΔΑΚ
Η ING Investment Management (ING IM) κατέληξε σε συμφωνία πώλησης της ING ΑΕΔΑΚ στην ομάδα
διοίκησης της εταιρείας υπό τον Γεώργιο Κουφόπουλο και Έλληνες επιχειρηματίες (Τάκης Κανελλόπουλος και
Γιάννης Καματάκης).
Η εταιρεία, η οποία θα μετονομαστεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
συναλλαγής, θα συνεχίσει να αντιπροσωπεύει την ING IΜ στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε σχέση με τους
ΟΣΕΚΑ της ING IM με έδρα στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα 3 Ελληνικά
Αμοιβαία Κεφάλαια και να εξυπηρετεί το δίκτυο πωλήσεων και τους πελάτες της ING Ασφαλιστικής Εταιρίας
Ζωής στην Ελλάδα.
Με εξαίρεση την αλλαγή των μετόχων, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη λειτουργία της εταιρείας, η οποία
διατηρεί την προσήλωσή της στην επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας στους πελάτες της.
Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις των εποπτικών Αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 4ο τρίμηνο
του 2014.
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Γνωστοποίηση
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 για επαγγελματίες επενδυτές καθώς επίσης και για ιδιώτες επενδυτές και περιγράφει μία επενδυτική
στρατηγική. Ωστόσο, οι επενδύσεις για ιδιώτες επενδυτές μπορεί να είναι κατάλληλες μόνο εάν εισηγούνται από πιστοποιημένο αυτό – απασχολούμενο
ή έμμισθο επαγγελματία σύμβουλο, ο οποίος λειτουργεί για λογαριασμό του επενδυτή σύμφωνα με γραπτή συμφωνία. 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 να
ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ούτε η ING Investment Management ή 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 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 να
υποχωρήσει και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποδόσεων και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ως τέτοιες.
Η ING Investment Management (Europe) B.V. είναι εγγεγραμμένη στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Αγορών στο Άμστερνταμ. Η παρουσίαση και οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να αντιγράφονται, να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να επιδίδονται σε
οποιαδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας αποδοχή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν ή συνδέονται με
τους όρους και τις συνθήκες της «αποποίησης ευθύνης» υπόκειται στο Ολλανδικό νόμο. Κάθε προϊόν ή χρεόγραφο που αναφέρεται στο παρόν
έγγραφο έχει τους δικούς του ειδικούς όρους και χαρακτηριστικά, για τα οποία απαιτείται να λάβετε συμβουλή πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
συναλλαγή.
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