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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές,
με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2014:
Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest Asia ex Japan High Dividend ως εξής:
"Το Τμήμα βασικά επενδύει κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον τα 2/3) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που
απαρτίζεται από μετοχές ή/ και άλλες κινητές αξίες (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών – το ανώτερο μέχρι
10% του καθαρού ενεργητικού του Τμήματος – και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρίες οι
οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή διαπραγματεύονται στην περιοχή της Ασίας
(εκτός από την Ιαπωνία και την Αυστραλία). (…)”



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest Euro High Dividend ως εξής:
«Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η αύξηση της αξίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου, επενδύοντας
πρωτίστως κατά κύριο λόγο σε μετοχές ή/και άλλες κινητές αξίες (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών - το
ανώτατο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Τμήματος - και μετατρέψιμα ομόλογα) που είναι εισηγμένες
σε χρηματιστήρια χωρών της Ευρωζώνης που προσφέρουν ελκυστική μερισματική απόδοση. Σε χρονικό
ορίζοντα αρκετών ετών, το τμήμα στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς MSCI EMU (Net).
Αυτό το Τμήμα επενδύει σε μόνιμη βάση τουλάχιστον το 75% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς
τίτλους που εκδίδονται από εταιρίες που έχουν τα κεντρικά γραφεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρες
που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που έχουν υπογράψει μια φορολογική συμφωνία με τη
Γαλλία συμπεριλαμβανομένης μιας ρήτρας για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης επί των
ευρωπαϊκών μετοχών (π.χ. συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, και της Νορβηγίας και Λιχτενστάιν,) που
προσφέρουν μια ελκυστική μερισματική απόδοση που είναι υψηλότερη από το μέσο όρο αγοράς της
ευρωζώνης. Το Τμήμα μπορεί να επενδύει, σε επικουρική βάση (…)”.



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest Euro Income ως εξής:
"Κυρίαρχος στόχος του Τμήματος είναι η παροχή στους επενδυτές υψηλού εισοδήματος υψηλής απόδοσης. Η
υπεραξία κεφαλαίου είναι ο δεύτερος επενδυτικός στόχος του τμήματος. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών,
το τμήμα στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς MSCI EMU (Net).
Το Τμήμα επιδιώκει την επίτευξη των επενδυτικών του σκοπών, επενδύοντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
ενεργητικού το ενεργητικό που διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που
απαρτίζεται από κοινές μετοχές ή/και άλλες κινητές αξίες εκφρασμένες σε ευρώ - (τίτλοι επιλογής επί κινητών
αξιών – το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του τμήματος – και μετατρέψιμα ομόλογα) που
εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε αγορές της
Ευρωζώνης. (…)”

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



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest Europe High Dividend ως εξής:
«Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η αύξηση της αξίας του επενδεδυμένου κεφαλαίου, επενδύοντας
πρωτίστως κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον το 2/3) σε Ευρωπαϊκές μετοχές ή/και άλλες κινητές αξίες (τίτλοι
επιλογής επί κινητών αξιών - το ανώτατο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Τμήματος - και
μετατρέψιμα ομόλογα) που προσφέρουν ελκυστική μερισματική απόδοση. Οι μετοχές αυτές εκδίδονται από
εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε
Ευρωπαϊκή χώρα, εκτός από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εκδότες είναι εταιρίες με κεντρικά γραφεία ή
βασική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, εκτός από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε
χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το τμήμα στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς MSCI Europe
(Net).
Αυτό το Τμήμα επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του καθαρού ενεργητικού το καθαρό ενεργητικό του κατά
κύριο λόγο σε Ευρωπαϊκές μετοχές που εκδίδονται από εκδότες που περιγράφονται ανωτέρω και προσφέρουν
ελκυστική μερισματική απόδοση σε Ευρωπαϊκές χώρες. (…)”



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest Europe Sustainable Equity ως εξής:
"Το Τμήμα βασικά επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από μετοχές ή/και άλλες
κινητές αξίες (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών – το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του
Τμήματος – και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες επιδιώκουν μια πολιτική
αειφόρου ανάπτυξης και συνδυάζουν την τήρηση κοινωνικών αρχών (όπως ανθρώπινα δικαιώματα, εξάλειψη
διακρίσεων, αγώνας ενάντια στην παιδική εργασία) και περιβαλλοντικών αρχών εστιάζοντας στις ισχυρές
οικονομικές επιδόσειςστους οικονομικούς στόχους. Βάσει μιας προσέγγισης «καλύτερου στην κατηγορία» Η
επιλογή των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου βασίζεται στις εταιρίες που εκπληρώνουν καλύτερα το
συνδυασμό αυτών των κριτηρίων, που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από μια προσέγγιση «καλύτερου στην
κατηγορία». Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, αυτό το Τμήμα στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη
αναφοράς MSCI Europe Index (Net).(…)”



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest European Equity ως εξής:
"Το Τμήμα βασικά επενδύει κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον 2/3) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που
απαρτίζεται από μετοχές ή/και άλλες κινητές αξίες (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών – το ανώτερο μέχρι
10% του καθαρού ενεργητικού του Τμήματος – και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρίες οι
οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες ή διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε βιομηχανική Ευρωπαϊκή χώρα.
Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το τμήμα στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς MSCI
Europe (Net). (…)”



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest First Class Multi Asset Premium ως εξής:
“(…) Όταν το Τμήμα επενδύει σε τίτλους επιλογής επί κινητών αξιών, η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να
κυμαίνεται περισσότερο απ'ότι εάν το Τμήμα είχε επενδύσει σε υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού λόγω της
υψηλότερης αστάθειας της αξίας των τίτλων επιλογής.
Το Τμήμα μπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή εγγυώνται από τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γερμανία σε ποσοστό υψηλότερο του 35% της
επιμέρους Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η έκθεση συμμορφώνεται με την αρχή
της διασποράς κινδύνων που περιγράφεται στο Άρθρο 45 (1) του Νόμου του 2010.
Το Τμήμα μπορεί να εκτίθεται (…)».



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest Sustainable Equity ως εξής:

"Το Τμήμα βασικά επενδύει κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον 2/3) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που
απαρτίζεται από μετοχές ή/και άλλες κινητές αξίες (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών – το ανώτερο μέχρι
10% του καθαρού ενεργητικού του Τμήματος – και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρίες οι
οποίες επιδιώκουν μια πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και συνδυάζουν την τήρηση κοινωνικών αρχών (όπως
ανθρώπινα δικαιώματα, εξάλειψη διακρίσεων, αγώνας ενάντια στην παιδική εργασία) και περιβαλλοντικών
αρχών εστιάζοντας στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στους οικονομικούς στόχους. Βάσει μιας προσέγγισης
«καλύτερου στην κατηγορία». Η επιλογή των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου βασίζεται στις εταιρίες που
εκπληρώνουν καλύτερα το συνδυασμό αυτών των κριτηρίων, που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από μια
προσέγγιση «καλύτερου στην κατηγορία». Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το Τμήμα αυτό στοχεύει να
υπερβεί σε απόδοση την απόδοση του δείκτη αναφοράς MSCI World (Net).



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Invest US High Dividend ως εξής:
"Το τμήμα επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του καθαρού του ενεργητικού το καθαρό του ενεργητικού του
κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από μετοχές ή/και άλλες κινητές
αξίες (τίτλοι επιλογής επί κινητών αξιών – το ανώτερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Τμήματος –
και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες ή
διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ και προσφέρουν ελκυστικό μέρισμα. Εκδότες είναι εταιρίες με κεντρικά γραφεία
ή βασική επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ. (…)”



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) ως εξής:
"Αυτό το Τμήμα στοχεύει στη δημιουργία αποδόσεων μέσω της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου το οποίο
αποτελείται πρωτίστως (τουλάχιστον 2/3) κατά κύριο λόγο από ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς που
εκφράζονται σε δολ. ΗΠΑ και εκδίδονται από Ασιάτες εκδότες, π.χ.: Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ταϊλάνδη,
Ινδονησία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Ινδία, Χονγκ Κονγκ, καιΚίνα, και εκφράζονται κυρίως σε
δολάρια Η.Π.Α (τουλάχιστον 2/3)καθώς και άλλες χώρες της ίδιας γεωγραφικής περιοχής . Άλλες χώρες της
ίδιας γεωγραφικής περιοχής μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη εφόσον οι αγορές ομολογιών και οι
χρηματαγορές τους έχουν ωριμάσει. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το τμήμα στοχεύει να υπερβεί σε
απόδοση το δείκτη αναφοράς JP Morgan JACI.
Ορίζεται ότι οποιαδήποτε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που υπάρχουν σε επικουρική βάση δε θα
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ανωτέρου ορίου των δύο τρίτων.
Το τμήμα μπορεί επίσης να επενδύσει, σε επικουρική βάση, σε κινητές αξίες (όπως πιστοποιητικά κινητών
αξιών, το ανώτερο έως 10% του καθαρού ενεργητικού του τμήματος), μέσα χρηματαγοράς, τίτλους του Νόμου
144Α, μονάδες σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ και καταθέσεις όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ "Επενδυτικοί
Περιορισμοί", τμήμα Α «Πιθανές Επενδύσεις» του Μέρους ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι
επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού. Όταν το τμήμα
επενδύει σε πιστοποιητικά επί κινητών αξιών, σημειώστε ότι η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να κυμαίνεται
περισσότερο εάν το τμήμα έχει επενδύσει σε υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού λόγω της υψηλότερης
αστάθειας της αξίας του πιστοποιητικού.
Για την επίτευξη των επενδυτικών του σκοπών, το τμήμα μπορεί να κάνει χρήση παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται στα εξής:

-

δικαιώματα προαίρεσης ή προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς

-

ΣΜΕ και δικαιώματα προαίρεσης επί χρηματιστηριακών δεικτών

-

προθεσμιακές συμβάσεις, δικαιώματα προαίρεσης και swap επιτοκίου

-

swap αποδόσεων

-

προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και δικαιώματα προαίρεσης σε συνάλλαγμα.
Το Τμήμα δεν θα επενδύει ενεργά σε μετοχές αλλά μπορεί να λαμβάνει μετοχές από μια αναδιάρθρωση ή άλλη
εταιρική πράξη. Οι εν λόγω μετοχές θα προορίζονται για πώληση το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας
υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα των επενδυτών.
Το παρόν τμήμα στοχεύει σε επενδυτές με γνώσεις οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν μέρος του χαρτοφυλακίου
τους σε αναπτυσσόμενες ασιατικές αγορές που προσφέρουν ελκυστικές επενδυτικές δυνατότητες
μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, οι αγορές αυτές έχουν βαθμό κινδύνου μεγαλύτερο από τον μέσο.



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt ως εξής:
"Στόχος αυτού του τμήματος είναι να παρέχει έκθεση σε εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών ,επενδύοντας
σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται κυρίως από κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος,
τίτλους του Κανονισμού 144Α, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα και καταθέσεις. Οι τίτλοι σταθερού
εισοδήματος και τα μέσα χρηματαγοράς θα εκδίδονται κυρίως από δημόσιους ή ιδιωτικούς εκδότες σε
αναπτυσσόμενες χώρες (“αναδυόμενες αγορές” της Νότιας και Κεντρικής της Αμερικής (περιλαμβανομένης
της Καραϊβικής), της Κεντρικής Ευρώπης, της Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, το τμήμα στοχεύει να υπερβεί σε απόδοση το δείκτη αναφοράς
JP Morgan CEMBI Diversified.
Το τμήμα μπορεί να εκτεθεί σε διαφόρους κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών που συνδέονται με
επενδύσεις σε τίτλους σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνο του τμήματος ή σε παράγωγα μέσα με υποκείμενες
συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα.
Ορίζεται ότι οποιαδήποτε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που υπάρχουν σε επικουρική βάση δε θα
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ανωτέρου ορίου των δύο τρίτων.
Κινητές αξίες, που εκδίδονται από το δημόσιο (…)»



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) ως εξής:
"Σκοπός του παρόντος Τμήματος είναι να επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται
κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον 2/3) από τίτλους σταθερού εισοδήματος, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα και
καταθέσεις, δίνοντας στρατηγική έμφαση στη διάρκεια έκθεσης επιτοκίου των αναδυόμενων αγορών ή/και
στην έκθεση νομισματικού κινδύνου των αναδυόμενων αγορών. Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος και τα μέσα
χρηματαγοράς θα εκδίδονται ή/και θα εκφράζονται ή θα εκτίθενται κατά κύριο λόγο στα νομίσματα των
αναπτυσσόμενων χωρών ("αναδυόμενες αγορές") της Λατινικής Αμερικής, Ασίας, Κεντρικής Ευρώπης,
Ανατολικής Ευρώπης, και Αφρικής, και της Μέσης Ανατολής. Μέσα σε περίοδο αρκετών ετών, το τμήμα
στοχεύει να ξεπεράσει σε απόδοση το JP Morgan GBI-EM Global Diversified Benchmark.
Το τμήμα μπορεί να εκτεθεί σε διαφόρους κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών που συνδέονται με
επενδύσεις σε τίτλους σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνο του τμήματος ή σε παράγωγα μέσα με υποκείμενες
συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα.
Ορίζεται ότι οποιαδήποτε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που υπάρχουν σε επικουρική βάση δε θα
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ανωτέρου ορίου των δύο τρίτων.
Επιπροσθέτως, (…)"



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) ως εξής:
"Σκοπός αυτού του τμήματος είναι να πραγματοποιεί διαφοροποιημένες επενδύσεις σε κινητές αξίες σταθερού
εισοδήματος, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα και καταθέσεις, κατά κύριο λόγο, που κυρίως εκφράζονται ή
εκτίθενται (τουλάχιστον 2/3) σε νομίσματα αναπτυσσόμενων χωρών με χαμηλό ως μεσαίο εισόδημα
(“αναδυόμενες αγορές”) της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ανατολικής
Ευρώπης, και της Αφρικής, και της Μέσης Ανατολής. Μέσα σε περίοδο αρκετών ετών, το τμήμα στοχεύει να
ξεπεράσει σε απόδοση το JP Morgan ELMI Plus Benchmark.
Το τμήμα μπορεί να εκτεθεί σε διαφόρους κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών που συνδέονται με
επενδύσεις σε τίτλους σε νομίσματα διαφορετικά από εκείνο του τμήματος ή σε παράγωγα μέσα με υποκείμενες
συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα.
Περαιτέρω, έως και το 1/3 του καθαρού ενεργητικού του τμήματος μπορεί να επενδυθεί σε κινητές αξίες
σταθερού εισοδήματος, μέσα χρηματαγοράς, παράγωγα και καταθέσεις που εκφράζονται ή εκτίθενται σε
σκληρά νομίσματα (π.χ.: ευρώ, δολάριο ΗΠΑ).
Ορίζεται ότι οποιαδήποτε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που υπάρχουν σε επικουρική βάση δε θα
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ανωτέρου ορίου των δύο τρίτων.
Το Τμήμα μπορεί να επενδύει απευθείας, (…)»



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής των τμημάτων ING (L)
Renta Fund AAA ABS, ING (L) Renta Fund Asian High Yield, ING (L) Renta Fund Belgian
Government Euro, ING (L) Renta Fund Dollar, ING (L) Renta Fund Emerging Markets
Debt (Hard Currency), ING (L) Renta Fund Euro, ING (L) Renta Fund Euro Covered
Bonds, ING (L) Renta Fund Euro Credit, ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable,
ING (L) Renta Fund Euro Long Duration, ING (L) Renta Fund Euro Short Duration, ING
(L) Renta Fund Euromix Bond, ING (L) Renta Fund Europe High Yield, ING (L) Renta
Fund First Class Yield Opportunities, ING (L) Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard
Currency), ING (L) Renta Fund Global High Yield, ING (L) Renta Fund Global Inflation
Linked, ING (L) Renta Fund Global Investment Grade Credits, ING (L) Renta Fund US
Credit και ING (L) Renta Fund World (από 1 Οκτωβρίου 2014: ING (L) Renta Fund Global
Bond Opportunities ως εξής:
“(…) Για την επίτευξη των επενδυτικών του σκοπών, το Τμήμα μπορεί επίσης να κάνει χρήση παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται τα εξής:
- δικαιώματα προαίρεσης ή προθεσμιακές συμβάσεις επί κινητών αξιών ή μέσων χρηματαγοράς,
- ΣΜΕ και δικαιώματα προαίρεσης επί χρηματιστηριακών δεικτών
- ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης και swap επιτοκίου
- swap αποδόσεων
- προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, ΣΜΕ και συναλλαγές σε συνάλλαγμα, προθεσμιακά δικαιώματα
αγοράς και πώλησης και swap (συμφωνίες ανταλλαγής) νομισμάτων
- χρηματοπιστωτικά παράγωγα συνδεόμενα με πιστωτικούς κινδύνους, δηλ. πιστωτικά παράγωγα, όπως
συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS), δείκτες και καλάθια τίτλων.

Το Τμήμα δεν θα επενδύει ενεργά σε μετοχές αλλά μπορεί να λαμβάνει μετοχές από μια αναδιάρθρωση ή άλλη
εταιρική πράξη. Οι εν λόγω μετοχές θα προορίζονται για πώληση το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη τα
βέλτιστα συμφέροντα των επενδυτών. (…)”.



Προσαρμογή του επενδυτικού στόχου και της επενδυτικής πολιτικής του τμήματος ING (L)
Renta Fund Euro Credit ως εξής:

"Ο γενικότερος κίνδυνος αγοράς που σχετίζεται με τα ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα που
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων θεωρείται μεσαίου επιπέδου. Αυτά τα
χρηματοπιστωτικά παράγωγα επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη των
εκδοτών των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων οι οποίοι επηρεάζονται από τη γενικότερη παγκόσμια
οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε
χώρα. Ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος εκδότη των υποκείμενων επενδύσεων είναι
μεσαίου επιπέδου. Ο κίνδυνος ρευστότητας του τμήματος είναι μεσαίος. Κίνδυνοι ρευστότητας ενδέχεται
να εμφανιστούν όταν μία συγκεκριμένη υποκείμενη επένδυση δεν πωλείται εύκολα. Οι επενδύσεις σε μία
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι περισσότερο εστιασμένες από ότι οι επενδύσεις σε διάφορες
γεωγραφικές περιοχές. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για την ανάκτηση της αρχικής επένδυσης. Ο
κίνδυνος που σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα περιγράφεται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ:
“Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη σφαίρα των επενδύσεων: λεπτομερής περιγραφή. (…)”.
2)

3)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενημερώνει για τις ακόλουθες αποφάσεις, που
τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2014:
Μετονομασία του τμήματος ING (L) Renta Fund World σε ING (L) Renta Fund Global Bond
Opportunities.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενημερώνει για τα εξής:




Την απόφαση που ελήφθηκε από την ING Investment Management Co. LLC για τη μετονομασία
της σε Voya Investment Management Co. LLC, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2014.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, XV. Το «Εκκαθαρίσεις, συγχωνεύσεις και
συνεισφορές Τμημάτων ή Κατηγοριών μετοχών» του ενημερωτικού δελτίου τροποποιείται ως
εξής: «(…) η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται. Σύμφωνα με το Νόμο η Εταιρία πρέπει να
ενημερώσει τους (ονομαστικούς) Μετόχους εγγράφως για τους λόγους και τη διαδικασία
εξαγοράς προτού τεθεί σε ισχύ η υποχρεωτική εξαγορά. Εάν ληφθεί απόφαση εκκαθάρισης ενός
Τμήματος ή μιας Κατηγορίας μετοχών, η εν λόγω ειδοποίηση θα δημοσιευθεί στο Mémorial και,
αν είναι απαραίτητο, τουλάχιστον σε μια ημερήσια εφημερίδα του Λουξεμβούργου (που θα
προσδιοριστεί εκείνο το χρόνο). Σε κάθε παρόμοια περίπτωση, οι Μέτοχοι θα ενημερώνονται για
την εξαγορά με ανακοίνωση που θα δημοσιεύεται στις εφημερίδες που καθορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου ή/και εγγράφως
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την αναγκαστική εξαγορά. Εκτός αν αποφασιστεί για το
συμφέρον τους ή για να τηρηθεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των μετόχων, οι μέτοχοι του εν λόγω
τμήματος ή της κατηγορίας μετοχών μπορούν να συνεχίσουν να ζητούν την εξαγορά ή τη
μετατροπή των μετοχών τους χωρίς χρέωση (αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τιμές
ρευστοποίησης των επενδύσεων και τα έξοδα ρευστοποίησης) πριν από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της υποχρεωτικής εξαγοράς. Η έκδοση Μετοχών θα ανασταλεί μόλις ληφθεί η απόφαση
για εκκαθάριση ενός Τμήματος ή μιας Κατηγορίας μετοχών. (…)”.

Οι μέτοχοι που δεν συμφωνούν με τις πιο πάνω αλλαγές οι οποίες αποφασίσθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο, όπως περιγράφεται στο σημείο 1, μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους χωρίς
χρέωση (εξαιρουμένων των υπό αίρεση προθεσμιακών προμηθειών διάθεσης που ενδέχεται να
αφαιρούνται επί τη βάση του FIFO) από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014,
υποβάλλοντας ένα αίτημα εξαγοράς προς την Εταιρία σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο.
Οι προαναφερθείσες αλλαγές αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2014 και στις
ενημερωμένες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές που παρέχονται χωρίς χρέωση, κατόπιν
αιτήματος, από την καταστατική έδρα της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

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

