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NN (L) 

Société d’Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním kapitálem) 

80 route d’Esch, L-1470 Lucemburk 

Lucemburský obchodní rejstřík č. B 44.873 
(dále jen „Společnost“) 

 

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 

 
Představenstvo společnosti (dále jen „Představenstvo“) rozhodlo o následujících změnách a upřesněních k prospektu společnosti (dále jen „Prospekt“) k datu 1. 
června 2019, a to takto: 
 
1. Změnit část I „Základní informace o společnosti“, kapitola I. „Stručná prezentace společnosti“, sekce „Investiční manažeři“ prospektu za účelem 

aktualizace informací po jmenování NN Investment Partners B.V. správcovskou společností a úpravy informativních listů podfondů odpovídajícím 
způsobem; 

 
2. Změnit ustanovení týkající se nabízení a prodeje akcií Společnosti osobám z USA v části „Upozornění“ v Prospektu, a to následujícím způsobem: 
 

„Tato Společnost nebyla registrována podle zákona Spojených států amerických z roku 1940 o investičních společnostech, ve znění pozdějších úprav a změn 
(dále jen „Zákon o investičních společnostech“). Akcie Společnosti nebyly registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 
1933, ve znění pozdějších úprav a změn (dále jen „Zákon o cenných papírech“), nebo podle zákonů o cenných papírech kteréhokoliv státu Spojených států 
amerických a takové akcie mohou být nabízeny, prodávány nebo jinak převáděny pouze v souladu se zákonem o cenných papírech a zákony příslušného státu 
nebo jinými zákony o cenných papírech. Akcie této společnosti nesmí být nabízeny nebo prodávány jakémukoliv „americkému subjektu“ (US Person) nebo na 
jeho účet, jak je definován v článku 902 nařízení S zákona o cenných papírech.“ 

 
3. Změnit ustanovení části I „Základní informace o společnosti“ v Prospektu, kapitola IV. „Poplatky, výdaje a zdanění“, oddíl A. „Poplatky splatné na straně 

společnosti“ za účelem aktualizace odstavců týkajících se „Dalších poplatků“, a to následujícím způsobem: 
 
“1. K provádění investičního cíle a politiky neodmyslitelně patří transakce s cennými papíry. Náklady spojené s těmito transakcemi budou včetně makléřských 

provizí, nákladů na registraci a daní účtovány portfoliem. Vyšší obrat portfolia může vést k vyšším nákladům, které nese portfolio, což ovlivňuje výkonnost 
podfondu. Tyto náklady na transakce nejsou součástí poplatků za správu podfondu. V případech, kdy je vysoký poměr obrátkovosti portfolia spojen s 
realizací investičního cíle a politiky podfondu, bude tato skutečnost zveřejněna v informačním listu příslušného podfondu v části „Další informace“. 
Obrátkovost portfolia lze najít ve výroční zprávě Společnosti. 

2. Správcovská společnost a/nebo investiční manažer (manažeři) mají za cíl oddělit náklady na finanční průzkum od ostatních nákladů souvisejícími s 
transakcemi spojenými s realizací investičního cíle a politiky. V souladu s tímto a obecně platí, že náklady na finanční průzkum nese investiční manažer 
(manažeři). Nicméně některé podfondy jsou řízeny investičními manažery třetích stran mimo Evropskou unii, na které se nevztahuje směrnice MiFID II, a 
kteří podléhají místním zákonům a obchodním zvyklostem, které se uplatňují v oblasti finančního průzkumu v jurisdikci daného investičního manažera 
třetí strany. Později zmínění manažeři si zvolí tyto náklady nenést, nebo je to od nich vyžadováno a/nebo jim právně není umožněno platit (hotovostní 
transakce) za průzkum z důvodu právních omezení. To znamená, že náklady finančního průzkumu mohou být nadále hrazeny z prostředků těchto 
podfondů. Kdy a kde manažer podfondu třetí strany bude skutečně platit za náklady průzkumu prostřednictvím transakcí podfondu bude konkrétně 
uvedeno v informativních listech příslušných podfondů. V těchto konkrétních případech mohou investiční manažeři obdržet kompenzaci z jimi zahájených 
obchodů jménem podfondu, a to díky obchodu, který vedou s protistranami (např. banka, makléř, prodejce, OTC protistrana, obchodních s futures, 
prostředník atd.). Za jistých okolností a v souladu se zásadami provádění pokynů za nejlepších podmínek správcovskou společností nebo investičním 
manažerem bude správcovské společnosti a/nebo investičním manažerům povoleno požadovat na podfondu zaplacení vyšších transakčních nákladů 
protistraně v porovnání s jinou protistranou kvůli výzkumu, který obdrželi. To může mít následující formy: […] 

3. Ve snaze optimalizovat výkonnost Společnosti a/nebo příslušných Podfondů může Správcovská společnost za určitých podmínek uplatňovat nárok na 
vrácení daně nebo úlevy, které nejsou Depozitářem zpracovány a které by jinak byly ztraceny. […]“; 

 
4. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu v sekci „Třída akcií“ definici třídy akcií „N“, jak je uvedeno níže. Upozorňuje akcionáře na 

skutečnost, že někteří z nich již nemusí být podle této nové definice způsobilí držet tyto akcie. Výjimečně mohou tito akcionáři, kteří již investovali do 
třídy „N“, zůstat. Avšak poté, co aktualizace znění nabude účinnosti, neoprávnění investoři budou blokováni pro další upisování.  

 
„Třída kmenových akcií, která neplatí žádné srážky a je určena pro individuální investory, kteří mají svůj účet cenných papírů v Nizozemsku u nizozemské 
regulované finanční instituce. […]“; 
 

5. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu delegování manažera dílčího portfolia v podfondech „NN (L) Asia Income“ a „NN (L) Greater 
China Equity“ a nahradit společnost „NN Investment Partners (Singapore) Ltd“ společností „Nomura Asset Management Taiwan Ltd“;  
 

6. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu delegování manažera dílčího portfolia v podfondu „NN (L) Emerging Europe Equity“ a nahradit 
společnost „NN Investment Partners (Singapore) Ltd“ společností „NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.“, 
  

7. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu investiční cíl a politiku podfondů „NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)“, „NN (L) 
Emerging Markets Debt Opportunities“ a „NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)“ s cílem rozšířit investiční možnosti správce portfolia, a to 
následujícím způsobem:  
 
„[...] Podfond může investovat do [...] swapů úvěrového selhání vypořádaných v hotovosti z úvěrů až do výše 10 % čistých aktiv podfondu, [...]“; 

 
8. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu investiční cíl a politiku podfondů „NN (L) Energy“, „NN (L) European Real Estate“ a „NN (L) 

Information Technology“ přidáním následujícího ustanovení:  
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„Podfond využívá přístup aktivní správy tím, že otevírá nadvážené a podvážené pozice oproti indexu. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí 
podfondu je koncentrované a v důsledku toho je koncentrovaný také podfond. To bude mít běžně za následek srovnatelné složení a profil výnosu podfondu 
a jeho indexu.“; 

 
9. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu investiční cíl a politiku podfondů „NN (L) Euro Sustainable Credit“, „NN (L) Euro Sustainable 

Credit (excluding Financials)“, „NN (L) European Sustainable Equity“, „NN (L) Global Equity Impact Opportunities“ a „NN (L) Global Sustainable Equity“, 
aby byla udržitelná strategie transparentnější, a to následujícím způsobem: 
 
NN (L) Euro Sustainable Credit: 
 
„[...] Pro určení našeho vhodného trvale udržitelného prostředí jsou firmy prověřovány pomocí vylučující lustrace. Tyto vylučující filtry se týkají jak činností, 
tak chování. Například není investováno do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana 
životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. […]“; 
 
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials): 
 
„[...] Pro určení našeho vhodného trvale udržitelného prostředí jsou firmy prověřovány pomocí vylučující lustrace. Tyto vylučující filtry se týkají jak činností, 
tak chování. Například není investováno do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana 
životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. […]“; 
 
NN (L) European Sustainable Equity: 
 
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia skládajícího se z akcií a/nebo jiných Převoditelných cenných papírů (warrantů k Převoditelným 
cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných vybranými společnostmi. Proces výběru zahrnuje jak 
tradiční finanční analýzu, tak analýzu ESG (Environment, Social and Governance). Vylučující filtry se používají u firem, které jsou považovány za nezodpovědně 
se chovající. Tyto vylučující filtry se týkají jak činností, tak chování. Například není investováno do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, 
jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Při procesu výběru se 
analýza zaměřuje na společnosti, které sledují politiku udržitelného rozvoje a které kombinují dodržování sociálních zásad a environmentálních zásad se 
zaměřením na finanční cíle. Konečný výběr držeb portfolia je založen na společnostech, které nejlépe splňují kombinaci těchto kritérií, a je z velké části určen 
přístupem „best-in-class“. V rámci Podfondu aktivně uplatňujeme hlasovací práva a proaktivní angažovanost ve společnostech v portfoliu. Poměřováno za 
období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost indexu, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti.“; 
 
NN (L) Global Equity Impact Opportunities: 
 
„[…] Proces výběru zahrnuje posouzení dopadů, tradiční finanční analýzu a analýzu ESG (Environment, Social and Governance). Vylučující filtry se používají u 
firem, které jsou považovány za nezodpovědně se chovající. Tyto vylučující filtry se týkají jak činností, tak chování. Například není investováno do společností, 
které porušují zásady iniciativy Global Compact, jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností 
vyrábějících zbraně a tabák. […]“; 

 
NN (L) Global Sustainable Equity:  
 
„Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia skládajícího se z akcií a/nebo jiných Převoditelných cenných papírů (warrantů k Převoditelným 
cenným papírům – do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných vybranými společnostmi. Proces výběru zahrnuje jak 
tradiční finanční analýzu, tak analýzu ESG (Environment, Social and Governance). Vylučující filtry se používají u firem, které jsou považovány za nezodpovědně 
se chovající. Tyto vylučující filtry se týkají jak činností, tak chování. Například není investováno do společností, které porušují zásady iniciativy Global Compact, 
jako je oblast ochrany lidských práv a ochrana životního prostředí. Rovněž neinvestujeme do společností vyrábějících zbraně a tabák. Při procesu výběru se 
analýza zaměřuje na společnosti, které sledují politiku udržitelného rozvoje a které kombinují dodržování sociálních zásad a environmentálních zásad se 
zaměřením na finanční cíle. Konečný výběr držeb portfolia je založen na společnostech, které nejlépe splňují kombinaci těchto kritérií, a je z velké části určen 
přístupem „best-in-class“. V rámci Podfondu aktivně uplatňujeme hlasovací práva a proaktivní angažovanost ve společnostech v portfoliu. Poměřováno za 
období několika let se tento podfond snaží předstihnout výkonnost indexu, jak je uveden v Příloze II Prospektu Společnosti.“; 
 

10. Snížit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu maximální správcovský poplatek pro třídu akcií „I“ podfondu „NN (L) Global Convertible Income“ 
z 0,72 % na 0,60 %“; 

 
11. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu příslušný investiční cíl a politiku podfondů „NN (L) Global High Yield“ a „NN (L) US High Yield“ 

tak, aby cenné papíry typu „Rule 144A“ byly součástí hlavních investic a již nikoliv jako vedlejší investice; 
 

12. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu informace týkající se investičního manažera podfondů „NN (L) Japan Equity“, „NN (L) US Credit“, 
„NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity“ a „NN (L) US Growth Equity“, a to takto:  

 
„Tento podfond jmenoval investičního manažera v třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii) za účelem provádění činností správy portfolia. Tento investiční manažer 
nepodléhá nařízení MiFID II, ale místním zákonům a tržním praktikám upravujícím financování externího průzkumu v jeho vlastní zemi. V takovémto případě 
mohou být náklady na externí průzkum vypláceny z aktiv tohoto podfondu, jak je popsáno v části „Ostatní poplatky“ v části I v  Prospektu. V souladu s 
zásadami investičních manažerů pro co nejlepší řízení by měly být náklady na externí průzkum nesené fondy v zájmu akcionářů sníženy na nejnižší možnou 
úroveň nezbytnou pro řízení fondů.“; 

 
13. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu (i) označení podfondu „NN (L) Latin America Equity“, (ii) jeho investiční cíl a politiku, (iii) jeho 

investičního manažera a manažera dílčího portfolia, (iv) investice tohoto podfondu do TRS a SFT, jakož i (v) název jeho srovnávacího indexu v Příloze II 
„Přehled indexů podfondů společnosti - Tabulka“, a to následovně:  
 
(i) Podfond „NN (L) Latin America Equity“ je přejmenován na „NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity“; 

(ii) První dva odstavce investičního cíle a politiky jsou nahrazeny, je přidáno nové ustanovení o čínských akciích třídy A a o aktivním řízení a cíl použití derivátů 
je přidán následovně: 

„Podfond usiluje o profil rizika a výnosnosti v souladu s indexem (MSCI Emerging Markets (NR)), jak je uvedeno v Příloze II Prospektu společnosti investováním 
do akcií společností zahrnutých do tohoto indexu. Podfond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia skládajícího se z akcií a/nebo jiných 
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Převoditelných cenných papírů (včetně preferenčních akcií) vydávaných společnostmi, které jsou založeny, kotovány nebo obchodovány v rozvojových zemích 
v Latinské Americe (včetně Karibiku), Asii (kromě Japonska), Východní Evropě, Středním východě a Africe, nebo pokud podstatná část jejich výnosů či zisků 
pochází z rozvíjejících se trhů. Kromě toho tyto společnosti sledují politiku udržitelného rozvoje a kombinují respektování sociálních zásad (jako jsou lidská 
práva, nediskriminace, boj proti dětské práci) a environmentálních zásad se zaměřením na finanční cíle. Výběr držeb portfolia je založen na společnostech, 
které nejlépe splňují kombinaci těchto kritérií, a je z velké části určen přístupem „best-in-class“.  

Vzhledem k vyloučení akcií společností, které nejsou způsobilé v důsledku politiky udržitelnosti, je pravděpodobné, že existuje rozdíl mezi složením portfolia 
podfondu a složením indexu, což vede k tomu, že se poměr rizika a výnosnosti odchyluje od profilu indexu. Investiční manažer používá k sestavení portfolia 
optimalizační metodiku s cílem dosáhnout takového poměru rizika a výnosnosti, který bude v souladu s takovýmto poměrem indexu. […] 

Podfond může investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A vydaných společnostmi založenými v ČLR přes Stock Connect. Podfond může 
být tedy vystaven rizikům ČLR včetně například rizika geografické koncentrace, rizika změny sociální nebo ekonomické politiky, rizika likvidity a volatility, 
měnového rizika RMB a rizika vztahujícího se k zdanění v ČLR. Podfond je také vystaven specifickým rizikům vztahujícím se k investování přes Stock Connect, 
jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, provozní riziko a kolísání ceny čínských akcií třídy A, převážně tehdy, když Stock Connect 
neobchoduje, ale trh v ČLR je otevřen. Stock Connect je relativně nový, a proto nejsou některá nařízení otestována a mohou se měnit, což může podfond 
negativně ovlivnit. Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika spojená 
s investičním prostředím: podrobný popis“. 

S úmyslem efektivního řízení portfolia může podfond rovněž využít zejména, ale nikoliv výhradně, následujících finančních derivátů: 

- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu; 
- Futures a opce na indexy 
- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům 
- výkonové swapové operace 
- forwardové obchody v zahraničních měnách a měnové opce. […]“ 

Podfond využívá přístup aktivní správy tím, že otevírá nadvážené a podvážené pozice oproti indexu. Investoři by si měli být vědomi toho, že protože podfond 
investuje s konkrétním zaměřením, jeho investiční prostředí je koncentrovanější, než kdyby investoval do různých společností. v důsledku toho je podfond 
koncentrovaný. To bude mít běžně za následek srovnatelné složení a profil výnosu podfondu a jeho indexu. 

(iii) Delegování investičního manažera se mění takto:  

Nový investiční manažer: 
Irish Life Investment Managers Limited; 

  (iv) U tohoto podfondu nejsou investice do TRS a SFT k dispozici; 

(v) Název srovnávacího indexu se změnil z „MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (NR)“ na „MSCI Emerging Markets (NR)“; 

14. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu podfond „NN (L) Latin America Equity“ tím, že i) bude odstraněn oddíl „Smlouvy o lombardním 
úvěrování a o zpětné koupi (opérations à réméré)“, ii) bude aktualizován oddíl „Rizikový profil podfondu“ a (iii) bude přidán oddíl „Upozornění“, a to 
následujícím způsobem:  

 
„Rizikový profil podfondu 
Celkové tržní riziko související s akciemi a jinými finančními nástroji používanými k dosahování investičních cílů je považováno za vysoké. Tyto finanční nástroje 
jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami 
ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno 
jako vysoké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů výrazný 
vliv pohyby měnových kurzů. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou 
záruku, že původní investici získá zpět. Riziko spojené s finančními derivativními nástroji jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: 
„Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis“.“; 
 
„Upozornění 
Upozorňujeme investory, že investování do akcií tohoto podfondu s sebou přináší vyšší úroveň rizika, než je úroveň, která se obecně vyskytuje na většině trhů 
západní Evropy, Severní Ameriky a jiných rozvinutých zemí.  
K těmto rizikům patří:  
- politické riziko: tj. nestabilita a proměnlivost politického prostředí a situace;  
- ekonomické riziko: tj. vysoká míra inflace, rizika související s investicemi do nedávno privatizovaných společností, devalvace měny, malá aktivita na 

finančních trzích;  
- právní riziko: nejistota související s legislativou a obecné problémy s uznáváním nebo přijímáním zákonů;  
- daňové riziko: v některých z uvedených zemí se může daňová povinnost do značné míry lišit a neexistuje jakákoliv záruka, že legislativa bude 

interpretována jednotně a konzistentně. Místním úřadům je často propůjčena autonomní moc vytvářet nové zákony, které mohou být v některých 
případech uplatňovány retrospektivně.  

Dále zde existuje riziko ztráty v důsledku nedostatku uplatňovaných vhodných systémů pro převod, ocenění, vyrovnání a zaúčtování transakcí a registraci 
cenných papírů, úschovu cenných papírů a likvidaci transakcí, přičemž tato rizika jsou méně obvyklá v západní Evropě, Severní Americe a v jiných rozvinutých 
zemích. Upozorňujeme, že korespondenční banka nebo jiná příslušná banka nebude vždy odpovídat za škody ani nebude povinna uhradit škody vyplývající 
z úkonů nebo zanedbání povinností ze strany svých zástupců nebo zaměstnanců. V důsledku výše popsaných rizik je volatilita a nelikvidita investic mnohem 
vyšší, přičemž tržní kapitalizace v těchto státech je nižší než v rozvinutých zemích. 
Globální expozice tohoto Podfondu je určena s použitím závazkové metody.“; 

 
15. Změnit v části II „Informativní listy podfondů“ v Prospektu delegování manažera dílčího portfolia a odvolat investičního poradce dílčího portfolia v 

podfondu „NN (L) US High Dividend“, stejně jako související náklady, a to následujícím způsobem „American Century Investment Management Inc.“ 
(„Nový investiční manažer dílčího portfolia“). 

 
16. Změnit (i) v části III „Další informace“, kapitola IV. „Techniky a nástroje“ v Prospektu, přístup VaR podfondu „NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities“ 

a (ii) v Příloze II „Přehled indexů podfondů společnosti - Tabulka“ v Prospektu, vážení složení složeného srovnávacího indexu, a to následujícím způsobem: 

 
(i) Přístup VaR se změnil z „Absolutní VaR“ na „Relativní VaR“ a bylo přidáno referenční portfolio: „JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50“; 
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(ii) Vážení složení složeného srovnávacího indexu se změní z „35% J.P. Morgan Government Bond-Emerging Market (GBI-EM) Global Diversified, 25% J.P. 
Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+), 25% J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified, 15% J.P. Morgan Corporate Emerging 
Market Bond (CEMBI) Diversified“ na „JEMB Hard Currency/Local Currency 50-50“; 

 
17. Změnit v části III „Další informace“, kapitola IV. „Techniky a nástroje“, oddíl A. „Obecná ustanovení“ v Prospektu, ustanovení „Očekávaná maximální 

úroveň pákového financování“ podfondu „NN (L) First Class Multi Asset“ tak, aby se zvýšila z „200 %“ na „300 %“; 
 

18. Změnit v části III „Další informace“, kapitola IV. „Techniky a nástroje“, oddíl B. „Omezení SFT (včetně transakcí spojených s půjčkami cenných papírů, repo 
transakcí a reverzních repo transakcí)“ v Prospektu tak, že se přidá „Goldman Sachs Bank USA“ jako zprostředkovatel půjček cenných papírů“; 

 
19. Změnit v části III „Další informace“ v Prospektu, kapitola VII. „VII. Depozitář, zástupce pro registraci a převody, výplatce a centrální správní zástupce“, 

oddíl B. „Správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody“, a to následujícím způsobem: 
 
„[...] Podpisem formuláře žádosti investor potvrzuje a souhlasí s tím, že jeho údaje (tj. jméno, příjmení, adresa, státní příslušnost, číslo účtu, e-mail, telefonní 
číslo atd.) shromážděné prostřednictvím formuláře žádosti budou sdíleny do zahraničí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů platným v 
Lucemburském velkovévodství a s GDPR, správcovskou společností a mezi různými subjekty ve skupině BBH, aby mohly vykonávat služby smluvně uzavřené 
s investorem a vyžadované podle příslušných zákonů a předpisů. Souhlas investora se zpracováním jeho dat na přeshraniční bázi, udělený podepsáním 
formuláře žádosti o upsání, může zahrnovat zpracování dat vůči subjektům sídlícím v zemích mimo Evropskou unii a/nebo Evropský hospodářský prostor, 
které nemusejí mít stejné zákony o ochraně dat jako ve Velkovévodství lucemburském. Zpracování osobních údajů vůči výše uvedeným subjektům může 
znamenat jejich tranzit přes země nebo zpracování v zemích, kde požadavky na ochranu dat nemusejí být stejné jako ty, které platí v Evropském 
hospodářském prostoru. V takovém případě se zavedou odpovídající bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany, například 
zavedením standardních doložek o ochraně údajů přijatých Komisí EU.“; 

 
20. Změnit ustanovení v části III „Další informace“ v Prospektu, kapitola IX. „Akcie“, a to následujícím způsobem: 

 
 „[…] Společnost upozorňuje akcionáře na skutečnost, že kterýkoli akcionář bude moci plně vykonávat pouze práva akcionáře přímo vůči společnosti a nebude 
mít přímá smluvní práva vůči zástupcům společnosti a správcovské společnosti, kteří jsou průběžně jmenováni. Každý akcionář bude moci uplatnit právo účasti 
na valných hromadách, pokud je investor svým jménem zapsán v registru akcionářů společnosti. V případech, kde investor investuje do Společnosti přes 
prostředníka, který investuje do společnosti svým vlastním jménem, avšak ve prospěch investora, nemusí být vždy možné, aby akcionář mohl vykonávat určitá 
akcionářská práva přímo vůči Společnosti. Investoři by se měli o svých právech poradit. […]“; 
 

 
*** 

 
 

Akcionáři, kteří výše uvedené změny neschválí, 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 zpětné odkoupení v souladu s postupy 
stanovenými v Prospektu společnosti. 
 
Výše uvedené změny budou promítnuty do nové verze prospektu k datu 1. června 2019. Prospekt a příslušné Klíčové informace pro investory (KIID) budou k 
dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti. 
 
Představenstvo společnosti 


