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Obchodní rejstřík č. B 44.873 
(„společnost“) 

 

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 

 
Představenstvo společnosti („představenstvo“) tímto informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) o následujících rozhodnutích. 
 
Pojmy, které zde nejsou definovány, mají význam, který jim byl přiřazen v prospektu. 
 
1. Likvidace podfondu NN (L) US Growth Equity („podfond“) 
 
Představenstvo v souvislosti s podfondem potvrzuje, že:  
 

- podíl aktiv v rámci správy podfondu je nízký a na úrovni, která se považuje za kritickou a pod jejíž hranicí nemůže být správa fondu efektivní; 
- výkonnost podfondu již není úspěšná; 
- u podfondu se nepředpokládá vytváření dlouhodobé hodnoty. 

 
Představenstvo proto v nejlepším zájmu akcionářů rozhodlo, že podfond uvede do likvidace s účinností od 9. září 2021 („datum likvidace“) a k tomuto datu 
pozastaví proces úpisu, převodu a zpětného odkupu. V souladu s tím bude datum ukončení likvidace („datum ukončení likvidace“) 22. září 2021.  
 
Od data likvidace budou aktiva podfondu zlikvidována co nejdříve, což znamená, že investiční politika a platná investiční omezení již nemusí být plněny. 
 
Představenstvo rovněž potvrzuje, že náklady a výdaje spojené s likvidací podfondu, které činí 25 000 EUR (dvacet pět tisíc eur) a které zahrnují například správu 
(pořádání ad hoc zasedání rady, zápisy atd.), provoz, administrativu, právní a provozní poradenství a oznámení a/nebo náklady na zveřejnění ponese plně 
správcovská společnost, a proto bude vypovězení/likvidace podfondu v plném souladu s podmínkami prospektu společnosti („prospekt“) (kapitola XV) a se 
stanovami společnosti („stanovy“), zejména s článkem 26. 
 
2. Pozastavení úpisu, zpětného odkupu a převodu akcií podfondu 
 
S ohledem na zamýšlenou likvidaci podfondu tedy představenstvo rozhodlo v zájmu akcionářů a v plném souladu s podmínkami prospektu (kapitola XI) a stanov, 
zejména s článkem 16, počínaje datem likvidace pozastavit (i) emise, (ii) zpětný odkup a (iii) převod akcií podfondu.  
 

*** 
 
Veškeré výnosy z likvidace, které nelze rozdělit akcionářům, budou uloženy na jejich jméno u Caisse de Consignation (Consignation Office) v Lucemburku. 
 
Výše uvedená likvidace se v době účinnosti promítne do aktualizovaného prospektu. 
 
Doporučujeme, aby se akcionáři obrátili na finančního poradce ohledně dopadů této likvidace na jejich finanční záležitosti. 
 
Lucemburk, 9. září 2021 
 
Představenstvo 

 


