NN (L) INTERNATIONAL
Société d'investissement à capital variable

3, rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk
Velkovévodství lucemburské
R.C.S. Lucembursko – B 47586
(dále jen „Společnost“)
Oznámení akcionářům

Představenstvo Společnosti (dále jen „Představenstvo”) chce akcionáře informovat o jistých změnách, které
budou provedeny v Prospektu společnosti (dále jen „Prospekt”) s platností od června 2015 a které zahrnují
především následující:
1. Změna názvu společnosti z ING International na NN (L) International, jak bylo rozhodnuto mimořádnou
valnou hromadou akcionářů Společnosti, která se konala dne 27. května 2015, což bylo promítnuto do
aktualizované verze stanov Společnosti (dále jen „Stanovy”) s platností od 1. června 2015;
2. Následující změna názvů subjektů společnosti ING Investment Management, které jsou zahrnuty do chodu
Společnosti:
STÁVAJÍCÍ NÁZEV

NOVÝ NÁZEV

ING Investment Management Luxembourg S.A.
ING Asset Management B.V.

NN Investment Partners Luxembourg S.A.
NNIP Asset Management B.V

ING Asset Management B.V., jednající prostřednictvím své

ING Investment Management Asia Pacific (SINGAPORE) Ltd

NNIP Asset Management B.V., jednající
prostřednictvím své pobočky v Bukurešti v
Rumunsku
NN Investment Partners (SINGAPORE) Ltd

ING Investment Management C.R., a.s.
ING Investment Management International LLC

NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners North America LLC

pobočky v Bukurešti v Rumunsku

3. Následující změna názvů existujících podfondů Společnosti a dle potřeby komerčních názvů tak, aby byly
konzistentnější s příslušnými investičními cíli a politikami:
STÁVAJÍCÍ NÁZEV
ING International Converging Europe Equity
ING International Czech Bond
ING International Czech Equity
ING International Czech Money Market
ING International Emerging Markets Debt (Hard Currency)
Select
ING International Romanian Equity
ING International Romanian Bond
ING International Hungarian Short Term Government Bond
ING International Hungarian Bond
ING International Slovak Bond
ING International Mixed Pension Funds

NOVÝ NÁZEV
NN (L) International Converging Europe Equity
NN (L) International Czech Bond
NN (L) International Czech Equity
NN (L) International Czech Money Market
NN (L) International Emerging Markets Debt (Hard
Currency) Select
NN (L) International Romanian Equity
NN (L) International Romanian Bond
NN (L) International Hungarian Short Term
Government Bond
NN (L) International Hungarian Bond
NN (L) International Slovak Bond
NN (L) International Mixed Pension Funds

4. Aktualizace prospektu po zveřejnění oznámení ve věstníku Mémorial dle 11. února 2015 v souvislosti se
vstoupením v platnost lucemburského zákona ze dne 28. července 2014 týkajícího se povinného uložení a
imobilizace akcií a jednotek na doručitele (dále jen „Zákon z roku 2014”) a jmenování společnosti Banque
Internationale à Luxembourg se sídlem na 69, route d ’Esch, L-2953 Lucemburk jako depozitáře pro
imobilizované akcie na doručitele;

5. Aktualizace Části I Prospektu „Základní informace o Společnosti“, Kapitoly IV „Poplatky, náklady a
zdanění“, Oddílu „Poplatky splatné ze strany Společnosti“ tak, aby se znění prospektu shodovalo se
zněním stanov Společnosti s ohledem na investici mezi podfondy Společnosti;
„V případě, že Podfondy Společnosti investují do akcií emitovaných jedním nebo několika jinými Podfondy Společnosti nebo jedním nebo
několika jinými Podfondy SKIPCP nebo SKO spravovanými Správcovskou společností, může být fixní servisní poplatek účtován vůči
investujícímu Podfondu a také vůči cílovému Podfondu.“

6. Aktualizace Části I Prospektu „Základní informace o Společnosti“, Kapitoly IV „Poplatky, náklady a
zdanění“, Oddílu „Zdanění“ tak, aby zohledňoval nový vývoj evropské a lucemburské legislativy;
7. Změna Části I Prospektu „Základní informace o Společnosti“, Kapitoly III „Upisování, odkup a konverze
cenných papírů“, Oddílu „Upsání a odkup akcií proti výplatě v naturáliích “ tak, aby se jeho obsah shodoval
s ustanoveními Stanov, které se týkají alokace nákladů vzniklých z odkupů v naturáliích. V důsledku toho
bude poslední věta tohoto oddílu znít následovně:
„V tomto případě veškeré náklady vznikající z těchto odkupů v naturáliích, včetně nákladů vztahujících se
k transakcím a zprávě sestavené nezávislým auditorem společnosti, ponese akcionář, kterého se to týká. “
8. Aktualizace informativních listů podfondů „NN (L) International - Czech Bond, NN (L) International - Czech
Money Market, NN (L) International – Romanian Bond a NN (L) International – Slovak Bond” tak, aby
odrážely snížení fixního servisního poplatku;
9. Aktualizace Části III Prospektu „Doplňkové informace“, Kapitoly I „Společnost“ tak, aby se znění prospektu
shodovalo se zněním stanov Společnosti s ohledem na investici mezi podfondy Společnosti;
„V případě, kdy jeden nebo několik Podfondů Společnosti drží akcie, které byly emitovány jedním nebo několika Podfondy Společnosti,
jejich hodnota nebude brána do úvahy pro výpočet čistých aktiv Společnosti pro účely stanovení výše zmíněného minimálního kapitálu.“
10. Aktualizace Části III Prospektu „Doplňkové informace“, Kapitoly III „Investiční omezení“, Oddílu A
„Způsobilé investice“ tak, aby se znění prospektu shodovalo se zněním stanov Společnosti s ohledem na
investici mezi podfondy Společnosti;
„Akcií vydaných jedním podfondem nebo několika podfondy společnosti za předpokladu, že:

k.

i.

cílový Podfond neinvestuje střídavě do Podfondu investovaného do tohoto cílového Podfondu,

ii.

ne více než 10 % aktiv cílového Podfondu, jehož akvizice je zvažována, může být investováno podle investičních cílů do Akcií
jiného cílového Podfondu Společnosti,

iii.

hlasovací práva přináležející k příslušným Akciím jsou suspendována po tak dlouhou dobu, po jakou jsou drženy investujícím
Podfondem a bez zaujatosti k příslušnému zpracování na účtech a v pravidelných zprávách,

iv.

dokud jsou Akcie cílového Podfondu drženy investujícím Podfondem, jejich hodnota nebude brána do úvahy pro výpočet
čistých aktiv Společnosti pro účely ověření minimálního prahu čistých aktiv stanoveného zákonem ze dne 17. prosince 2010,

v.

není zde zdvojení poplatků za správu, úpis nebo odkup mezi těmito poplatky na úrovni Podfondu, který investoval do cílového
Podfondu a tohoto cílového Podfondu,

jednotky nadřazené SICAV a nadřazeného Podfondu takovéto SICAV.“

11. Následující aktualizace Části III Prospektu „Doplňkové informace“, Kapitoly XII „Dočasné pozastavení
výpočtu čistého obchodního jmění nebo následného pozastavení obchodování “, Oddílu A „Způsobilé
investice“ tak, aby se znění Prospektu shodovalo se zněním stanov Společnosti a aby zahrnovalo dva
nové případy pozastavení výpočtu čistého obchodního jmění:
“8.
v případě fúze Podfondu s jiným Podfondem Společnosti nebo jiné společnosti typu
SICAV/UCITS nebo investiční společnosti (nebo jejího Podfondu), za předpokladu, že takové
pozastavení je v nejlepším zájmu Akcionářů;
9.
v případě přiváděného Podfondu Společnosti, pokud je pozastaven výpočet čisté hodnoty
aktiv nadřízeného Podfondu nebo nadřízené společnosti typu SICAV (UCITS).”

12. Následující aktualizace Části III Prospektu „Doplňkové informace“, Kapitoly IV „Techniky a nástroje“,
Oddílu D „Používání záruk“ tak, aby se odstranily body 3 a 4:
“3. akcie či jednotky vydané SKI peněžního trhu jak je definováno v pokynech k jednotné definici evropských fondů peněžního
trhu;
4. akcie či jednotky vydané SKIPCP, které investují především do dluhopisů/akcií uvedených v bodech 5. a 6. níže [tzn. dluhopisy
vydané či garantované prvotřídními emitenty nabízejícími adekvátní likviditu, akcie povolené nebo obchodované na regulovaném
trhu státu s vysokým hodnocením pod podmínkou, že tyto akcie budou zahrnuty do hlavního indexu].”

13.

Aktualizace názvů webových stránek uvedených v Prospektu.

Výše uvedené změny budou promítnuty do nové verze Prospektu v červnu 2015. Prospekt a dokumenty
Klíčové informace pro investory jsou dostupné na vyžádání zdarma v sídle Společnosti.

Představenstvo společnosti

