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  („společnost“) 
 

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 

Jak již bylo oznámeno v dopise akcionářům ze dne 28. června 2022, představenstvo společnosti („představenstvo“) informuje akcionáře společnosti („akcionáři“) 
o rozhodnutí začlenit níže uvedené vysvětlení do prospektu společnosti („prospekt“), který bude vydán ke dni 1. října 2022. 

 
Aktualizace klasifikace podfondů „NN (L) International ING Dinamic“, „NN (L) International ING Moderat“ a „NN (L) International ING Conservator“ 
(„podfondy“) z ostatních produktů podle nařízení EU 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („SFDR“) 
(„ostatní produkty“) na produkty podporující environmentální a sociální charakteristiky ve smyslu článku 8 SFDR („produkty podle článku 8 SFDR“).  
 
Podfondy budou podporovat environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR. Podfondy budou uplatňovat aktivní vlastnictví, a zároveň 
přístup správcovské společnosti pro začlenění ESG a její kritéria pro odpovědné investování založená na normách. 
 
V posledních měsících přijaly podfondy přísnější způsob začlenění environmentálních, sociálních a správních faktorů („ESG“) do svého investičního procesu, a to 
uplatněním přístupu správcovské společnosti pro začlenění ESG.  
 
S ohledem na tuto skutečnost správcovská společnost změní klasifikaci podfondů na produkty podle článku 8 SFDR. 

 
Tato aktualizace je pouhým odrazem přísnějšího způsobu začleňování faktorů ESG do investičního procesu podfondů a nenese s sebou žádné změny investiční 
politiky podfondu ani současného portfolia.  

 
*** 

 
 

Akcionáři podfondů NN (L) International ING Dinamic, NN (L) International ING Moderat a NN (L) International ING Conservator, kteří neschválí výše uvedené 

změny, mohou své akcie bezplatně zpětně odprodat (s výjimkou podmíněných odložených prodejních poplatků, které mohou být odečteny na základě FIFO) po 
dobu 30 kalendářních dnů od data tohoto oznámení, a to předložením žádosti o zpětný odkup v souladu s postupy stanovenými v prospektu. 
 
Výše uvedené změny se promítnou v nové verzi prospektu ze dne 1. října 2022. Prospekt a příslušné klíčové informace pro investory („KIID“) budou k dispozici 
zdarma na vyžádání v sídle společnosti.  
 

 
Lucemburk, 30. září 2022  

 

Představenstvo 

  


