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80 route d’Esch – L-1470 Lucemburk  
Lucemburský obchodní rejstřík č. B 24401  

(„společnost“) 
 

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM  

Svoláváme akcionáře na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat 13. ledna 2023 a na které se bude schvalovat změna názvu 
společnosti z NN (L) Patrimonial na Goldman Sachs Funds V. Změna vstoupí v platnost 6. března 2023. 

V důsledku této změny se představenstvo rozhodlo upravit názvy podfondů společnosti, s platností od stejného data uvedeného výše a pod 
podmínkou, že akcionáři schválí změnu názvu společnosti, následovně: 
 

Aktuální název podfondu Nový název podfondu 

NN (L) Patrimonial Aggressive Goldman Sachs Patrimonial Aggressive 

NN (L) Patrimonial Balanced Goldman Sachs Patrimonial Balanced 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable 

NN (L) Patrimonial Balanced Global Sustainable Goldman Sachs Patrimonial Balanced Global Sustainable 

NN (L) Patrimonial Defensive Goldman Sachs Patrimonial Defensive 

Investoři by dále měli vzít na vědomí, že společnost NN Investment Partners B.V., správcovská společnost a celosvětový distributor společnosti, 
bude přejmenována na společnost Goldman Sachs Asset Management B.V. 

Odkazy na společnosti NN Investment Partners a NN Investment Partners International Holdings B.V. budou dále nahrazeny odkazy na 
společnosti Goldman Sachs Asset Management a Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 

Odkazy na „Politiku odpovědného investování NN IP“ budou nahrazeny odkazy na „Politiku odpovědného investování“. 

Akcionáři budou své e-maily odesílat na následující e-mailovou adresu ClientServicingAM@gs.com, a již ne na adresu info@nnip.com.  

A konečně, odkazy na web www.nnip.com budou nahrazeny odkazy na web www.gsam.com/responsible-investing, a to nejpozději ke dni 
6. března 2023. 

 
*** 

 
 
Výše uvedené změny jsou uvedeny pro informativní účely a od akcionářů není vyžadována žádná akce.  
 
Promítnou se v nové verzi prospektu ze dne 6. března 2023. Prospekt, příslušné dokumenty s klíčovými informacemi („KID“) a také aktualizované 
stanovy společnosti budou na vyžádání bezplatně k dispozici v sídle společnosti.  
 
 
Lucemburk, 16. prosince 2022  

Představenstvo 
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