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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») αποφάσισε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και αποσαφηνίσεις για το ενημερωτικό δελτίο
της Εταιρείας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2018:
1.

Την επικαιροποίηση του Ενημερωτικού
νέους/επικαιροποιημένους κανονισμούς.

2.

Την προσθήκη του ακόλουθου ορισμού στο Γλωσσάρι:
«Υποσύμβουλος Επενδύσεων: Καθένας από τους Υποσυμβούλους Επενδύσεων τον οποίο ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει προσλάβει για να συμβάλλει
στη διαχείριση συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων πελάτη.»

3.

Δελτίου

για

λόγους

γραμματικής,

εναρμόνισης,

αποσαφήνισης

και

συμμόρφωσης

με

Την επικαιροποίηση των ακόλουθων ορισμών στο Γλωσσάρι:
«Δείκτης Αναφοράς/Δείκτης (συνολικά «Δείκτες»): Ο δείκτης αναφοράς είναι ένα σημείο αναφοράς έναντι του οποίου δύναται να μετράται η απόδοση
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να έχει διαφορετικές Κατηγορίες
Μετοχών και αντίστοιχους δείκτες αναφοράς και οι εν λόγω δείκτες αναφοράς ενδέχεται να μεταβάλλονται από καιρό σε καιρό. Επιπλέον πληροφορίες
για τις αντίστοιχες Κατηγορίες Μετοχών παρέχονται για ενημέρωση στον δικτυακό τόπο www.nnip.com. Ο δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να λειτουργεί
ως οδηγός σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των στοχευόμενων υποκείμενων εταιρειών και, όπου υφίσταται, αυτό θα δηλώνεται στον επενδυτικό
στόχο και στην επενδυτική πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο βαθμός συσχετισμού με τον δείκτη αναφοράς ενδέχεται να ποικίλλει από
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνου, ο επενδυτικός στόχος και οι
επενδυτικοί περιορισμοί του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά και η συγκέντρωση συστατικών στον δείκτη αναφοράς. Όταν ένα Επιμέρους
Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε έναν Δείκτη, ο Δείκτης αυτός πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους “χρηματοπιστωτικούς δείκτες” όπως
ορίζονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού της 8ης Φεβρουαρίου 2008 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Εγκυκλίου 14/592 της CSSF».
«Κάλυψη Κατηγορίας Μετοχών: Τεχνική διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εφαρμόζεται σε μια Κατηγορία Μετοχών για τις Κατηγορίες Μετοχών με
Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου και τις Κατηγορίες Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Κινδύνου Διάρκειας. Σκοπός της Κάλυψης
Κατηγορίας Μετοχών είναι η ομαδοποίηση των τεχνικών όλων των ειδών που μπορούν να εφαρμόζονται σε επίπεδο Κατηγοριών Μετοχών».
«Οδηγία ΟΣΕΚΑ: Η Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και
συμπληρωματικές διατάξεις της, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014».

4.

Την τροποποίηση της διάταξης στο μέρος I, κεφάλαιο II «Πληροφορίες για τις επενδύσεις», προκειμένου να επικαιροποιηθεί η ενότητα «Γενικά» ώστε
να περιλαμβάνει τον περιορισμό σχετικά με τα προϊόντα καπνού στην «Πολιτική σχετικά με το Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων» (προσθήκες με
έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή)
«Η Εταιρεία εφαρμόζει την “Αμυντική ΠολιτικήΠολιτική σχετικά με το Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων” του Ομίλου NN. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
πολιτική, η Εταιρεία , η οποία έχει ως στόχο, όπου είναι νομικά δυνατό, να μην επενδύει άμεσα, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, σε εταιρείες άμεσα
εμπλεκόμενες με την ανάπτυξη, την παραγωγή, την υποστήριξη ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων ή σε εταιρείες άμεσα εμπλεκόμενες με την
παραγωγή προϊόντων καπνού όπως ορίζονται στην προαναφερθείσα εν λόγω πολιτική. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε τρίτα αμοιβαία κεφάλαια
(συμπεριλαμβανομένων ΔΑΚ και αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε δείκτες), δεν είναι δυνατή η επιβολή, στα συγκεκριμένα αμοιβαία
κεφάλαια, των εξαιρέσεων που καθορίζονται από την “Πολιτική σχετικά με το Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων” του Ομίλου NN. Η NN Investment
Partners θα διεξάγει εκ των προτέρων συζητήσεις με τους εν λόγω τρίτους, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη συμμόρφωση με την πολιτική τηρώντας
τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον πληροφορίες για την “Αμυντική ΠολιτικήΠολιτική σχετικά με το Πλαίσιο Υπεύθυνων
Επενδύσεων” του Ομίλου NN παρέχονται προς ενημέρωση στον δικτυακό τόπο www.nn-group.com».

5.

Την εισαγωγή στο μέρος I, κεφάλαιο III «Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές» της ακόλουθης διάταξης:
«Περιορισμοί σε Εγγραφές και Μετατροπές:
Με στόχο, μεταξύ άλλων, την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος έχει διοριστεί δεόντως από
το Διοικητικό Συμβούλιο) δύναται, ανά πάσα στιγμή, να αποφασίσει το κλείσιμο ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μιας Κατηγορίας Μετοχών και
να μην δέχεται καμία περαιτέρω εγγραφή ή μετατροπή στο αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών (i) από
νέους επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα επενδύσει στο εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην εν λόγω Κατηγορία Μετοχών (“Μερικό
Κλείσιμο”) ή (ii) από όλους τους επενδυτές (“Οριστικό Κλείσιμο”).
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον εκπρόσωπό του αναφορικά με ένα κλείσιμο δύνανται να έχουν άμεση ή μη άμεση
ισχύ και να τίθενται σε εφαρμογή για ακαθόριστο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιαδήποτε Κατηγορία Μετοχών
μπορεί να κλείσει για εγγραφές ή μετατροπές χωρίς ειδοποίηση των Μετόχων.
Στην προκειμένη περίπτωση, μια ειδοποίηση θα δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο www.nnip.com και, κατά περίπτωση, σε άλλους δικτυακούς τόπους
της NN Investment Partners, ενώ θα επικαιροποιείται με βάση την κατάσταση των εν λόγω Κατηγοριών Μετοχών ή Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το
κλειστό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή η κλειστή Κατηγορία Μετοχών δύναται να ανοίξει εκ νέου όταν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο εκπρόσωπός του
κρίνει ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για το κλείσιμο της Κατηγορίας Μετοχών.

1

Ένας λόγος για το κλείσιμο μπορεί να είναι, χωρίς περιορισμό, το γεγονός ότι το μέγεθος ενός δεδομένου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει φτάσει
σε ένα επίπεδο σε σχέση με την αγορά στην οποία επενδύεται, πάνω από το οποίο δεν είναι δυνατή η διαχείριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους και την επενδυτική πολιτική».
6.

Την τροποποίηση των διατάξεων στο μέρος I, κεφάλαιο IV «Προμήθειες, έξοδα και φορολογία», ενότητα Α «Προμήθειες πληρωτέες από την
Εταιρεία» σε σχέση με την αμοιβή διαχείρισης και τη σταθερή αμοιβή υπηρεσιών, ως εξής:
- Προσθήκη της ακόλουθης διάταξης στο σημείο «Προμήθειες Διαχείρισης»: «Η Εταιρεία Διαχείρισης καταβάλλει τις αμοιβές στον ή στους
Διαχειριστές Επενδύσεων και για συγκεκριμένες Κατηγορίες Μετοχών η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια,
να ανακατανέμει τμήμα της Αμοιβής Διαχείρισης σε συγκεκριμένους Διανομείς, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Διανομέα, ή/και σε
Θεσμικούς Επενδυτές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς».
-

Τροποποίηση της ακόλουθης διάταξης στην υποενότητα «Σταθερές Προμήθειες Υπηρεσιών» (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση
των διαγραφών με διακριτή διαγραφή): «[…] έξοδα και δαπάνες σε σχέση με για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από την Εταιρεία
Διαχείρισης σε σχέση με υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την Προμήθεια Διαχείρισης όπως περιγράφεται ανωτέρω και από τους παρόχους
υπηρεσιών πέραν της Εταιρείας Διαχείρισης στους οποίους η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να έχει αναθέσει […]»

-

Προσθήκη της ακόλουθης διάταξης στην υποενότητα «Σταθερές Προμήθειες Υπηρεσιών»: «[…] γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε θετικό ή
αρνητικό περιθώριο για την Εταιρεία Διαχείρισης».

-

Τροποποίηση της ακόλουθης διάταξης στην υποενότητα «Προμήθειες Κάλυψης Κατηγορίας Μετοχών» (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και
επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή): «[…] και τις Κατηγορίες Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Κινδύνου Διάρκειας και τις
Κατηγορίες Μετοχών με Πώληση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί των Μετοχών».

-

Αφαίρεση και προσθήκη των ακόλουθων διατάξεων στην ενότητα «Άλλες Προμήθειες» (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των
διαγραφών με διακριτή διαγραφή): «2. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, οι προμήθειες πώλησης και οι προμήθειες για την παροχή
συμβουλών μπορούν να πληρώνονται στους συνεργάτες πωλήσεων από την Προμήθεια Διαχείρισης και επιστροφές χρημάτων δύνανται να
αποδίδονται στους επενδυτές. 3. 2. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής πραγματοποιούνται συναλλαγές
αγοραπωλησίας τίτλων (ή “συνολικής αξίας συναλλαγών” του χαρτοφυλακίου)».

7.

Την αφαίρεση από το Ενημερωτικό Δελτίο κάθε αναφοράς στις ακόλουθες κατηγορίες μετοχών, καθότι δεν διατίθενται πλέον:
«A», «B», «C», «C Hedged», «Danske I», «J», «K», «L».

8.

Την αφαίρεση από το Ενημερωτικό Δελτίο κάθε αναφοράς στις «Κατηγορίες Μετοχών με Πώληση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί των Μετοχών».

9.

Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», των διατάξεων σχετικά με την κατηγορία μετοχών «R»
ως εξής (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή): «Κατηγορία Κοινών Μετοχών που δεν
καταβάλλει αντεκχωρήσεις και προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι είναι πελάτες Διανομέων, που παρέχουν παρόχους επενδυτικών
συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση ή χρηματοοικονομικούς μεσάζοντες που παρέχουν:
α) Ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές ή/και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου υπό την έννοια της Οδηγίας MiFID II ή της ισχύουσας εθνικής
νομοθεσίας, ή
β) Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες υπό την έννοια της Οδηγίας MiFID II ή της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, έχουν συνάψει χωριστές
συμφωνίες προμηθειών με τους πελάτες τους σε σχέση με τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες και, σύμφωνα με τους όρους των
συγκεκριμένων συμφωνιών προμηθειών, δεν λαμβάνουν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λαμβάνουν και να διατηρούν οποιαδήποτε
αντεκχώρηση ή ποσό επιστροφής από την αντίστοιχη Κατηγορία Μετοχών. χωριστές συμφωνίες προμηθειών. Δεν καταβάλλονται αντεκχωρήσεις ή
ποσά επιστροφής.»

10. Την τροποποίηση των διατάξεων στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», προκειμένου να παρέχονται
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντισταθμισμένες κατηγορίες μετοχών, ως εξής (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των
διαγραφών με διακριτή διαγραφή):
«Η Εταιρεία Διαχείρισης διασφαλίζει ότι οι τοποθετήσεις μευπερβολική αντιστάθμιση δεν υπερβαίνουν το 105% της καθαρής αξίας ενεργητικού της
Κατηγορίας Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνουκαι οι τοποθετήσεις με ελλιπή αντιστάθμισηδεν μειώνονται κάτω από το
95% του ποσοστού της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Συναλλαγματικού Κινδύνου, το οποίο πρόκειται
να αντισταθμιστεί έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου. Οι τοποθετήσεις με αντιστάθμιση θα τελούν υπό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
τοποθετήσεις με ελλιπή αντιστάθμιση και με υπερβολική αντιστάθμιση δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζονται ανωτέρω και δεν μεταφέρονται από
μήνα σε μήνα».
11. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», των διατάξεων σχετικά με τις «Κατηγορίες μετοχών με
αντιστάθμιση έναντι του κινδύνου διάρκειας» ως εξής (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή):
«[…] Αν η αξία ενεργητικού μιας Κατηγορίας Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι του Κινδύνου Διάρκειας υποχωρήσει κάτω από 10.000.000 ευρώ, η
αντιστάθμιση δεν είναι εγγυημένη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενδέχεται να αποφασίσει να κλείσει τη εν λόγω Κατηγορία Μετοχών, όπως
περιγράφεται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙΙ “Πρόσθετες πληροφορίες”, Κεφάλαιο XV “Ρευστοποιήσεις, συγχωνεύσεις και συνεισφορές Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Κατηγοριών Μετοχών”. […] Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ESMA για τις Κατηγορίες Μετοχών ΟΣΕΚΑ, μετά τις 30 Ιουλίου
2018, ούτε οι υφιστάμενοι Μέτοχοι ούτε νέοι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στις Κατηγορίες Μετοχών με Αντιστάθμιση έναντι
του Κινδύνου Διάρκειας.
*Για πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advocates-common-principles-setting-share-classes-in-ucits-funds»

12. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) AAA ABS», ως εξής (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή
διαγραφή):
2

«Ο στόχος του παρόντος Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει κυρίως σε τίτλους διασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού (‘ABS’) και
αξιολόγηση AAA/Aaa/AAA την υψηλότερη δυνατή πιστωτική αξιολόγηση που παρέχεται από ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης όπως οι
(Standard & Poors, Moody’s και Fitch). […]Ο τίτλοςΟι τίτλοι ABSείναι ένας τίτλος σταθερού εισοδήματος είναι χρεωστικοί τίτλοι στο πλαίσιο των οποίων
το δικαίωμα για τόκο και εξασφάλιση κεφάλαιο υποστηρίζεται απότην μια υποκείμενηεξασφάλιση ομάδα στοιχείων ενεργητικού ή τα έσοδα αυτής. […].
ΌλοιΟι τίτλοι θα φέρουν αξιολόγηση τουλάχιστον AA-/Aa3 από έναν από τους προαναφερόμενους οίκους αξιολόγησης (Standard & Poors, Moody’s και
Fitch) κατά το χρόνο αγοράς. […] - προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος»
13. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», των ακόλουθων στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου
κεφαλαίου «NN (L) Absolute Return Bond»:
- Τροποποίηση της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του Ενημερωτικού Δελτίου για το συγκεκριμένο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο
προκειμένου να αποκλειστεί η δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης και να παρέχεται σε αυτό το επιμέρους αμοιβαίο
κεφάλαιο η δυνατότητα να επενδύει σε τίτλους που διακινούνται στο Bond Connect και σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους, το ανώτερο μέχρι
10% του καθαρού ενεργητικού του.
- Τροποποίηση της ενότητας «Προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου» του Ενημερωτικού Δελτίου για το συγκεκριμένο επιμέρους
αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να αλλάξει ο κίνδυνος από «υψηλός» σε «μέτριος» και να επικαιροποιηθεί αναλόγως η σχετική διατύπωση.
- Τροποποίηση της ενότητας «Ορισμοί και σκέψεις σχετικά με τους κινδύνους» για το συγκεκριμένο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να
αφαιρεθούν οι πληροφορίες για τα TBA (χρεόγραφα που πρόκειται να ανακοινωθούν) και να αφαιρεθεί η δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους
αναγκαστικής εκποίησης.
- Προσθήκη των ακόλουθων υποδιαχειριστών επενδύσεων προκειμένου να αντικατοπτρίζεται κατάλληλα το γεγονός ότι ο νυν διαχειριστής
επενδύσεων, η «NN Investment Partners B.V.», έχει αναθέσει περαιτέρω τη διαχείριση επενδύσεων στην NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
και στην NN Investment Partners North America LLC., που σε κάθε περίπτωση ενεργούν ως Υποδιαχειριστές Επενδύσεων. Στην περίπτωση της NN
Investment Partners (Singapore) Ltd., η ανάθεση περιλαμβάνει το τμήμα Ασίας-Ειρηνικού του χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση της NN Investment
Partners North America LLC., η ανάθεση περιλαμβάνει, ενδεικτικά αλλά χωρίς περιορισμό, ορισμένες συνιστώσες της διαδικασίας διαχείρισης
επενδύσεων σε σχέση με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ζώνες ώρας ή τις τοπικές αγορές.
14. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) Asian Debt (Hard Currency)» προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα επένδυσης σε υπό αίρεση
μετατρέψιμους τίτλους, το ανώτερο μέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού του.
15. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική»
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα επένδυσης σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους, το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού για τα
ακόλουθα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια: «NN (L) Asian High Yield», «NN (L) Emerging Markets Corporate Debt», «NN (L) Emerging Markets Debt (Hard
Currency)», «NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)», «NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)», «NN (L) Emerging Markets Debt
Opportunities», «NN (L) Euro Covered Bond», «NN (L) Euro Credit», «NN (L) Euro Fixed Income», «NN (L) Euro Long Duration Bond», «NN (L) Euro
Sustainable Credit», «NN (L) European High Yield», «NN (L) First Class Yield Opportunities», «NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency), «NN (L) Global
Bond Opportunities», «NN (L) Global Convertible Bond», «NN (L) Global Convertible Opportunities», «NN (L) Global High Yield», «NN (L) Global Investment
Grade Credit», «NN (L) Green Bond», «NN (L) Multi Asset Factor Opportunities», «NN (L) Multi Asset High Income» και «NN (L) US Credit».
16. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», του διαχειριστή επενδύσεων και την προσθήκη
υποδιαχειριστή επενδύσεων για τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια «NN (L) Asian Debt (Hard Currency)» και «NN (L) Asian High Yield» ως εξής:
- Διαχειριστής επενδύσεων: από την «NN Investment Partners (Singapore) Ltd.» στην «NN Investment Partners B.V.»
- Υποδιαχειριστής Επενδύσεων: «NN Investment Partners (Singapore) Ltd.»
17. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», των ακόλουθων στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου
κεφαλαίου «NN (L) Commodity Enhanced» (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή):
«Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε θα αποκτήσει υλικά αγαθά άμεσακαι δε θα χρησιμοποιήσει μόχλευση ούτε θα προχωρήσει σε ανοικτή πώληση για
τη μεγιστοποίηση της απόδοσης».
18. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της διάταξης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου
«NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)» που συνδέεται με οίκους πιστωτικής αξιολόγησης ως εξής (προσθήκη με έντονους
χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή): “Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει σε μέσα με αξιολόγηση
χαμηλότερη από B-/B3, που εκχωρείται από ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης όπως οι byStandard & Poor’s, Moody’s ή/και /Fitch, ή χαμηλότερη
από B3 σύμφωνα με τη Moody’s Investors Service Inc. (ή με ισοδύναμη αξιολόγηση του διαχειριστή επενδύσεων όπως επιτρέπεται στη συνέχεια)
ισοδύναμη αξιολόγηση που καθορίζεται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων σε περίπτωση που το μέσο δεν έχει αξιολογηθεί. Εάν ένα μέσο φέρει
αξιολόγηση ενός μόνο από τους προαναφερόμενους οργανισμούς αξιολόγησης, θα ισχύει η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Εάν φέρει αξιολόγηση από δύο ή
περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς αξιολόγησης, θα ισχύει η χαμηλότερηδεύτερη καλύτερη αξιολόγηση. Κάθε τίτλος που αποκτά στη
συνέχεια αξιολόγηση χαμηλότερη του B-/B3 ή ισοδύναμη μπορεί να συνεχίσει να διατηρείται για περίοδο έξι μηνών, εκτός εάν αντιπροσωπεύει
ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του καθαρού ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, περίπτωση κατά την οποία θα πωληθεί άμεσα. Το
Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δύναται να διατηρεί μέσα με αξιολόγηση χαμηλότερη από B- σύμφωνα με τη Standard & Poor’s/τη Fitch ή χαμηλότερη
από B3 σύμφωνα με τη Moody’s Investors Service Inc. (ή με ισοδύναμη αξιολόγηση του διαχειριστή επενδύσεων) εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εάν ένα μέσο δεν είναι πλέον επιλέξιμο για να διατηρηθεί από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο λόγω της αξιολόγησής του (ή της έλλειψης αυτής), πρέπει
να πωληθεί από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο το αργότερο έξι μήνες αφότου παύσει να είναι επιλέξιμο προς επένδυση, εκτός εάν κατά τον χρόνο της
εν λόγω υποβάθμισης το συνολικό ποσό των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού υπερβαίνει το 3% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, περίπτωση κατά την οποία θα πωληθεί άμεσα το μέσο που υποβαθμίστηκε πιο πρόσφατα.»
19. Την αλλαγή, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ονομασίας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L)
Euro Green Bond» σε «NN (L) Green Bond».
20. Την αφαίρεση, από το μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της διάταξης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου
«NN (L) Euromix Bond» που συνδέεται με την αμυντική πολιτική.
21. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της διάταξης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου
«NN (L) European ABS» που συνδέεται με οίκους αξιολόγησης ως εξής (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με
διακριτή διαγραφή): «[…] Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε τίτλους με ελάχιστη αξιολόγηση Εεπενδυτικού Ββαθμού (IG) κατά τον χρόνο
της αγοράς. Ένας τίτλος θα θεωρείται ότι είναι επενδυτικού βαθμού εάν φέρει αξιολόγηση BBB-/Baa3 που εκχωρείται από ανεξάρτητους οργανισμούς
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αξιολόγησης όπως, η οποία προσδιορίζεται ως BBB- και υψηλότερη από τη οι Standard and Poor’s, Rating Services (S&P) ή/και τη Fitch Rating (Fitch) και
ως Baa3 και υψηλότερη από τηMoody’s ή/και Fitch. Investor Services (Moody’s). Η επιδιωκόμενη μέση αξιολόγηση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου
θα διατηρείται στο A (S&P and Fitch) ή /A2 (Moody’s). Οι τίτλοι που αποκτούν αξιολόγηση χαμηλότερη του επενδυτικού βαθμού Οι επενδύσεις που
αποκτούν αξιολόγηση χαμηλότερη του Επενδυτικού Βαθμού θα πρέπει να πωλούνται εντός 90 ημερών, εκτός εάν η πώλησή τους δεν εξυπηρετεί το
βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών λόγω των συνθηκών στην αγορά. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι ευρέως διαφοροποιημένο, μεταξύ άλλων,
ανά εκδότη, τύπο εξασφάλισης και χώρα. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρεί ελάχιστη κατανομή 10% στις πλέον ρευστοποιήσιμες κατηγορίες
ενεργητικού ΑBS (με αξιολογήσεις υψηλής φερεγγυότητας και υψηλού βαθμού που θα κυμαίνονται μεταξύ AAA/ και AA- από την S&P ή/και τη Fitch ή Aaa
και AA-/Aa3 όπως εκχωρούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης). από τη Moody’s.)»
22. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) Emerging Markets Equity Opportunities», προκειμένου να αφαιρεθεί ένα τυπογραφικό λάθος (παράγραφος
που εμφανίζεται δύο φορές).
23. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) Global High Dividend», προκειμένου να διευκρινίζεται ότι (i) με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, η NN
Investment Partners B.V., που ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων, θα διορίσει την American Century Investment Management, Inc. ως Υποσύμβουλο
Επενδύσεων προκειμένου να παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με το τμήμα του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αφορά
τις Ηνωμένες Πολιτείες και (ii) το κόστος που συνδέεται με τον διορισμό του Υποσυμβούλου Επενδύσεων θα καταβληθεί από την αμοιβή του Διαχειριστή
Επενδύσεων.
24. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) US High Dividend», προκειμένου να διευκρινίζεται ότι (i) με ισχύ από τις 3 Δεκεμβρίου 2018, η NN Investment
Partners B.V., που ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων, έχει διορίσει την American Century Investment Management, Inc. ως Υποσύμβουλο Επενδύσεων
προκειμένου να παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με το σύνολο του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και (ii) το κόστος που
συνδέεται με τον διορισμό του Υποσυμβούλου Επενδύσεων θα καταβληθεί από την αμοιβή του Διαχειριστή Επενδύσεων.
25. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», των ακόλουθων στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου
κεφαλαίου «NN (L) Telecom»:
- την αλλαγή της ονομασίας από «NN (L) Telecom» σε «NN (L) Communication Services»
- την αλλαγή της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» ως εξής (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με
διακριτή διαγραφή): «Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασικά επενδύει (το ελάχιστο 2/3) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και
άλλων Κινητών Αξιών (τίτλοι επιλογής επί Κινητών Αξιών –το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου–
και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες του κλάδου των υπηρεσιών επικοινωνιών τηλεπικοινωνιών. Περιλαμβάνονται ρητά
εταιρείες διαδικτυακών μέσων (στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης,
διαδραστική οικιακή ψυχαγωγία, υπηρεσίες διαδικτυακού streaming) καθώς και εταιρείες που βασικά προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής,
ασύρματης και κινητής τηλεπικοινωνίας, και υπηρεσίες δικτύων οπτικών ινών ή/και επικοινωνίας υψηλής ευρυζωνικότητας.
26. Την τροποποίηση, στο μέρος II «Φύλλα Πληροφοριών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων», της ενότητας «Επενδυτικός στόχος και πολιτική» του
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου «NN (L) US Factor Credit», ως εξής (προσθήκη με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή
διαγραφή): «Το παρόν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία απόδοσης μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου που
αποτελείται από ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς επενδύοντας πρωτίστως (τουλάχιστον κατά τα 2/3) σε ομολογίες και μέσα χρηματαγοράς που
εκφράζονται σε Δολάρια ΗΠΑ και διαθέτουν αξιολόγηση τουλάχιστον επενδυτικού βαθμού (ήτοι «ΒΒΒ-» και ανώτερη). Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
δεν θα επενδύει σε μέσα με αξιολόγηση χαμηλότερη από BBB-/Baa3, που εκχωρείται από ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης όπως οι Standard
& Poor’s, Moody’s ή/και Fitch, ή ισοδύναμη αξιολόγηση που καθορίζεται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων σε περίπτωση που το μέσο δεν έχει
αξιολογηθεί. Εάν ένα μέσο φέρει αξιολόγηση ενός μόνο από τους προαναφερόμενους οργανισμούς αξιολόγησης, θα ισχύει η συγκεκριμένη
αξιολόγηση. Εάν φέρει αξιολόγηση από δύο ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς αξιολόγησης, θα ισχύει η δεύτερη καλύτερη αξιολόγηση.
Κάθε τίτλος που αποκτά στη συνέχεια αξιολόγηση χαμηλότερη του BBB-/Baa3 ή ισοδύναμη μπορεί να συνεχίσει να διατηρείται για περίοδο έξι μηνών,
εκτός εάν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του καθαρού ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, περίπτωση κατά την οποία
θα πωληθεί άμεσα.»
27. Την τροποποίηση, στο μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο ΙΙ «Επενδυτικοί κίνδυνοι: λεπτομερής περιγραφή», ενότητα «Κίνδυνοι που
προκύπτουν από επενδύσεις σε παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης)», της εξής διάταξης
(προσθήκη με έντονους χαρακτήρες):
«Μόνο αντισυμβαλλόμενοι υψηλής ποιότητας επιλέγονται για τις διμερείς συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων. Θεωρητικά, ένας
αντισυμβαλλόμενος σε διμερείς συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων πρέπει να διαθέτει αξιολόγηση τουλάχιστον επενδυτικού βαθμού
από τη Fitch, τη Moody’s ή/και τη Standard & Poor’s, να έχει δομή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και η μητρική εταιρεία να εδρεύει σε
χώρα του ΟΟΣΑ.»
28. Την αφαίρεση, από το μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο III «Επενδυτικοί περιορισμοί», ενότητα Α «Επιλέξιμες επενδύσεις», των
αναφορών στους τίτλους του Κανόνα 144A.
29. Την τροποποίηση, στο μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», των αναμενόμενων μέγιστων επιπέδων μόχλευσης (βάσει υποχρεώσεων και άθροισμα
θεωρητικών αξιών) σε σχέση με τα εξής επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια:
- NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond): από 100% σε 175% (βάσει υποχρεώσεων) και από 200% σε 400% (άθροισμα θεωρητικών αξιών),
- NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency): από 200% σε 250% (βάσει υποχρεώσεων) και από 300% σε 500% (άθροισμα θεωρητικών αξιών),
- NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities: από 125% σε 175% (βάσει υποχρεώσεων) και από 225% σε 400% (άθροισμα θεωρητικών αξιών).
30. Την τροποποίηση, στο μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο X «Καθαρή Αξία Ενεργητικού», προκειμένου να διαγραφεί η αναφορά στις
«προνομιούχες μετοχές» και να προστεθούν οι «ομολογίες μετοχικού τύπου (debenture stocks)».
31. Την τροποποίηση, στο μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο XIII «Γενικές συνελεύσεις». Η νέα διατύπωση έχει ως εξής:
«Η ετήσια γενική συνέλευση των Μετόχων θα θα πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, είτε στην καταστατική έδρα της Εταιρείας είτε σε οποιαδήποτε
άλλη τοποθεσία στο Λουξεμβούργο η οποία θα ορίζεται στην πρόσκληση για τη συνέλευση, την τέταρτη Πέμπτη του Ιανουαρίου, στις 2.00 μ.μ. ΩΚΕ κάθε
ημερολογιακού έτους. Εάν η εν λόγω Εάν η εν λόγω ημέρα δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, η ετήσια γενική συνέλευση θα θα πραγματοποιείται την αμέσως
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αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Η ετήσια γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκώντας τα
κυριαρχικά του δικαιώματα, αποφασίσει ότι δικαιολογείται λόγω εξαιρετικών συνθηκών.
Άλλες γενικές συνελεύσεις, για ένα ή περισσότερα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, μπορούν να πραγματοποιούνται στο μέρος και κατά την ημερομηνία
που ορίζεται στην πρόσκληση για τη συνέλευση.
Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση κάθε γενικής συνέλευσης θα περιέχουν την ημερήσια διάταξη και θα έχουν τη μορφή ανακοινώσεων που θα
υποβάλλονται στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου (RCS) και θα δημοσιεύονται στη RESA και σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στο
Λουξεμβούργο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνέλευση. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση συνέλευσης θα κοινοποιούνται στους
καταγεγραμμένους Μετόχους τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνέλευση. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, εκτός
εάν οι παραλήπτες έχουν συμφωνήσει μεμονωμένα να λαμβάνουν τις προσκλήσεις για τη σύγκληση συνέλευσης με άλλο μέσο επικοινωνίας –
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φαξ, τέλεξ ή e-mail). Δεν θα παρέχεται καμία απόδειξη για την
τήρηση αυτής της τυπικής διαδικασίας. Στις περιπτώσεις που όλες οι Μετοχές είναι ονομαστικές, η Εταιρεία δύναται, για οποιαδήποτε γενική
συνέλευση, να κοινοποιήσει τις προσκλήσεις για τη σύγκληση συνέλευσης τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνέλευση αποκλειστικά μέσω
συστημένων επιστολών, με την επιφύλαξη άλλων έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που πρέπει να γίνουν δεκτά σε ατομική βάση από
τους παραλήπτες τους και να εγγυώνται την ειδοποίηση. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τη σύγκληση συνέλευσης
στη RESA ή σε μια εφημερίδα του Λουξεμβούργου δεν θα ισχύουν σε μια τέτοια περίπτωση.
Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων θα αποστέλλονται στους Μετόχους με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση συνελεύσεων θα δημοσιεύονται στις χώρες όπου οι μετοχές προσφέρονται για
πώληση στο κοινό, όπου η εν λόγω δημοσίευση απαιτείται από τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Στο Λουξεμβούργο, για την περίπτωση των τακτικών
συνελεύσεων, οι προσκλήσεις θα δημοσιεύονται στη RESA και σε μία ημερήσια εφημερίδα του Λουξεμβούργου ενώ, για την περίπτωση των έκτακτων
συνελεύσεων, στη RESA και σε μία εφημερίδα του Λουξεμβούργου (για την πρώτη σύγκληση) ή σε δύο εφημερίδες (αν στην πρώτη σύγκληση η
συνέλευση δεν μπορεί να λάβει έγκυρα αποφάσεις). Επιστολές θα αποστέλλονται στις έδρες των μετόχων, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
συνέλευση, μετόχους, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο να δίνονται αποδείξεις για το ότι η τυπικότητα αυτή έχει τηρηθεί. Στις περιπτώσεις που όλες οι
Μετοχές είναι ονομαστικές, οι ειδοποιήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αποστέλλονται μόνο μέσω συστημένης επιστολής.
Οι ειδοποιήσεις για τη συμμετοχή σε κάθε γενική συνέλευση θα περιέχουν την ημερήσια διάταξη.
[...] Οι απαιτήσεις περί σύγκλησης, εγγραφής, απαρτίας, διεξαγωγής και πλειοψηφίας σε κάθε γενική συνέλευση είναι αυτές που ορίζονται στον στα
Άρθρα 67 και 67-1 Νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 του Λουξεμβούργου, όπως τροποποιείται, και στα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και στο εξωτερικό εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες
που επιβάλλουν κάτι τέτοιο.»
32. Την τροποποίηση, στο μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο XIV «Μερίσματα», της εξής διάταξης (προσθήκες με έντονους χαρακτήρες και
επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή):
«[…] Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί εντός προθεσμίας πέντε ετών από την Ημερομηνία Καταβολής τους θα παραγράφονται και θα επιστρέφουν
στην ή στις Κατηγορίες Μετοχών που εκδίδονται σε σχέση με το αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας. Δε θα καταβάλλεται τόκος επί
Μερίσματος που έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία και διατηρείται από εκείνη στη διάθεση του δικαιούχου του. […]»
33. Την τροποποίηση των διατάξεων στο μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο XV «Ρευστοποιήσεις, συγχωνεύσεις και συνεισφορές Επιμέρους
Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Κατηγοριών Μετοχών» ως εξής (προσθήκες με έντονους χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή
διαγραφή):
«[…] Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν κατέστη δυνατό να διανεμηθούν στους δικαιούχους τους κατά την υλοποίηση της εξαγοράς θα κατατίθενται στην
τράπεζα θεματοφυλακής της Εταιρείας για περίοδο έξι (6) μηνών από την κατάθεσή τους· μετά τη συγκεκριμένη περίοδο, τα στοιχεία ενεργητικού θα
κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation) του Λουξεμβούργου για λογαριασμό των προσώπων που τα δικαιούνται. λόγω,
μεταξύ άλλων, της μη διαθεσιμότητας των μετόχων στην καταχωρισμένη διεύθυνση ή λόγω λανθασμένων στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού κατά το
χρόνο εξαγοράς θα μεταφέρονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών (Caisse de Consignation) για λογαριασμό των δικαιούχων, το οποίο θα διατηρεί αυτά τα
ποσά στη διάθεσή τους για την περίοδο που ορίζεται από το νόμο. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το υπόλοιπο θα δίδεται στο Κράτος του
Λουξεμβούργου. […]»
34. Την τροποποίηση των διατάξεων στο μέρος III «Πρόσθετες πληροφορίες», κεφάλαιο XVI «Λύση της Εταιρείας» ως εξής (προσθήκες με έντονους
χαρακτήρες και επισήμανση των διαγραφών με διακριτή διαγραφή):
«Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαλυθεί με απόφασηαπόφαση της της γενικής συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
απαρτίας και πλειοψηφίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τις αλλαγές στο Καταστατικό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τον νόμο. [...] Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο μειωθεί σε λιγότερο από τα δύο τρίτα του ελάχιστου κεφαλαίου που ορίζει ο Νόμος, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκαλέσει γενική συνέλευση, που πρέπει να συνεδριάσει εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία
διαπίστωσης του συμβάντος, και θα υποβάλει αίτηση λύσης της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση, για την οποία δε θα απαιτείται απαρτία, θα λαμβάνει
αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των ψήφων των Μετοχών που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Όταν το μετοχικό κεφάλαιο μειωθεί σε λιγότερο από
τα δύο τρίτα του ελάχιστου κεφαλαίου που ορίζει η νομοθεσία, το ερώτημα για τη λύση της Εταιρείας θα πρέπει να παραπεμφθεί στη γενική
συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η γενική συνέλευση, για την οποία δεν θα απαιτείται απαρτία, θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των
μετοχών που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Το ερώτημα για τη λύση της Εταιρείας θα παραπέμπεται επίσης στη γενική συνέλευση όταν το
μετοχικό κεφάλαιο μειωθεί σε λιγότερο από το ένα τέταρτο του ελάχιστου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί
κάτω από το ένα τέταρτο του ελάχιστου κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προτείνουν τη λύση της Εταιρείας στη γενική συνέλευση,
εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Σε αυτή την περίπτωση, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιείται πραγματοποιείται χωρίς την προϋπόθεση της
απαρτίας και η λύση θα μπορεί να αποφασισθεί από τους Μετόχους που κατέχουν το ένα τέταρτο των ψήφων των Μετοχών που εκπροσωπούνται στη
συνέλευση. Η συνέλευση πρέπει να συγκαλείται έτσι ώστε να πραγματοποιείται εντός περιόδου σαράντα ημερών από τη διαπίστωση ότι το καθαρό
ενεργητικό της Εταιρείας έχει μειωθεί σε λιγότερο από τα δύο τρίτα ή το ένα τέταρτο του νόμιμου ελάχιστου ποσού, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση
λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάριση θα διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα
και θα ορίζονται από τη γενική συνέλευση των Μετόχων. Η τελευταία θα καθορίζει επίσης τις εξουσίες και την αποζημίωση αυτών. Ο ή οι εκκαθαριστές
θα συγκαλούν τη γενική συνέλευση των μετόχων, έτσι ώστε να πραγματοποιείται εντός περιόδου ενός μηνός, εφόσον το ζητήσουν οι μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα δέκατο του εταιρικού κεφαλαίου μέσω γραπτού αιτήματος και με επισήμανση της ημερήσιας διάταξης[…]».
35. Την εξής τροποποίηση στο «Παράρτημα II: Επισκόπηση των Δεικτών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας – Πίνακας»:
την ενημέρωση της ονομασίας του δείκτη αναφοράς του «NN (L) Communication Services» από «MSCI World Telecommunication Services 10/40
(NR)» σε «MSCI World Communication Services 10/40 (NR)» και
την ενημέρωση του διαχειριστή του δείκτη για το «NN (L) US Growth Equity» από «Russell» σε «FTSE Russell» και τη δήλωση ότι ο δεύτερος είναι
εγγεγραμμένος στην αρμόδια αρχή.
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***
Γνωστοποιείται στους Μετόχους ότι όλες οι αλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν θα έχουν κανέναν αντίκτυπο όσον αφορά τις αμοιβές που ισχύουν για
τα αντίστοιχα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και ότι μπορούν να εξαγοράζουν τις μετοχές τους χωρίς επιβάρυνση (με εξαίρεση τις προμήθειες ενδεχόμενων
μελλοντικών πωλήσεων που ενδέχεται να αφαιρεθούν με βάση την αρχή FIFO) έως τις 2 Δεκεμβρίου 2018, υποβάλλοντας αίτημα εξαγοράς στην Εταιρεία
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Οι ανωτέρω αλλαγές θα αντικατοπτρίζονται στη νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2018. Το Ενημερωτικό Δελτίο και τα
σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIIDs) θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος και χωρίς χρέωση από την καταστατική έδρα της
Εταιρείας.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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