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Ενημέρωση των μετόχων
Οι μέτοχοι της Εταιρίας ενημερώνονται με την παρούσα ανακοίνωση ότι το διοικητικό συμβούλιο της
Εταιρίας αποφάσισε να εξαγοράσει όλες τις μετοχές του Τμήματος ING (L) Invest Middle East &
North Africa (το «Τμήμα») λόγω ρευστοποίησής του στις 27 Μαρτίου 2014 (η Ημερομηνία
Ρευστοποίησης») βάσει της απόφασης που ελήφθη από την ING Investment Management σχετικά με
την παύση των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε μετοχές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής &
Βόρειας Αφρικής.
Οι μέτοχοι ενημερώνονται ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει αποφασίσει την αναστολή των νέων
συμμετοχών και μεταφορών σε αυτό το Τμήμα από τις 3 Φεβρουαρίου 2014. Από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε ημερήσια εφημερίδα του Λουξεμβούργου στις 26
Φεβρουαρίου 2014, οι μέτοχοι του Τμήματος μπορούν να εξαγοράζουν τις μετοχές τους χωρίς χρέωση
έως την Ημερομηνία Ρευστοποίησης.
Τα νομικά, συμβουλευτικά και διοικητικά έξοδα που συνδέονται με την προετοιμασία και
ολοκλήρωση της ρευστοποίησης θα επιβαρύνουν την ING Investment Management Luxembourg S.A.
Τα έσοδα από τη ρευστοποίηση που δεν είναι πληρωτέα στους μετόχους λόγω, μεταξύ άλλων, της
αδυναμίας εντοπισμού του μετόχου στην καταχωρημένη διεύθυνσή του ή λόγω λανθασμένων
στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, θα μεταφέρονται στο Caisse de Consignation μετά την περάτωση
της ρευστοποίησης.
Η ρευστοποίηση ενδέχεται να επιβαρύνεται με φόρους και, συνεπώς, συστήνεται στους μετόχους να
αναζητήσουν τη συμβουλή του φοροτεχνικού τους σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις πιθανές
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση.
Οι πιο πάνω αλλαγές θα περιληφθούν στην επόμενη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρίας η
οποία θα είναι διαθέσιμη στους μετόχους χωρίς χρέωση και μετά από αίτησή τους στην επίσημη έδρα
της Εταιρίας.
Λουξεμβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
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