ING (L)
Société d’Investissement à Capital Variable
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873
(ďalej ako „spoločnosť“)
Oznam pre akcionárov
1)


Správna rada spoločnosti rozhodla o nasledujúcich zmenách, ktoré nadobudnú
účinnosť 1. októbra 2014:
Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Invest Asia ex Japan High Dividend takto:
„Podfond v podstate investuje prevažne (minimálne 2/3) do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z
akcií alebo iných prevoditeľných cenných papierov (opčné listy na prevoditeľné cenné papiere maximálne
do 10 % čistých aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy) vydávaných spoločnosťami založenými,
kótovanými alebo obchodovanými v ázijskom regióne (okrem Japonska a Austrálie). (...)“



Upraviť investičný cieľ a politiku ING (L) Invest Euro High Dividend takto:
„Účelom tohto podfondu je zvyšovať hodnotu investovaného kapitálu investovaním prevažne najmä do akcií
alebo iných prevoditeľných cenných papierov (opčné listy na prevoditeľné cenné papiere maximálne do 10
% čistých aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy) vydávaných spoločnosťami kótovanými na burzách akcií
v krajinách Eurozóny, ktoré ponúkajú atraktívny dividendový výnos. Meraním počas obdobia niekoľkých
rokov je cieľom tohto podfondu prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty MSCI EMU (Net). Tento podfond
investuje na stálom základe minimálne 75 % čistých aktív do akciových cenných papierov vydávaných
spoločnosťami, ktoré majú svoje sídlo v Európskej únii alebo v krajinách patriacich do Európskeho
hospodárskeho priestoru, ktoré s Francúzskom podpísali dohodu o zdaňovaní, vrátane klauzuly o boji proti
daňovým únikom európskych akcií (tj. vrátane Írsko, Nórsko a Lichtenštajnsko), ktoré ponúkajú atraktívny
dividendový výnos, návratnosť, ktorá je vyššia ako trhový priemer eurozóny. Podfond môže tiež doplnkovo
investovať (...)”.



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Invest Euro Income takto:
„Hlavným cieľom podfondu je zabezpečovať investorom vysokú úroveň výnosov návratnosti. Zhodnotenie
kapitálu je druhým investičným cieľom. Meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu
prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty MSCI EMU (Net).
Tento podfond sa snaží dosiahnuť svoje investičné ciele investovaním najmenej dvoch tretín spravovaných
aktív prevažne do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z kmeňových akcií alebo iných
prevoditeľných cenných papierov denominovaných v eurách (opčné listy na prevoditeľné cenné papiere
maximálne do 10 % čistých aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy), vydávaných spoločnosťami
založenými, kótovanými alebo obchodovanými na trhoch Eurozóny. (...)“



Upraviť investičný cieľ a politiku ING (L) Invest Europe High Dividend takto:
„Účelom tohto podfondu je zvyšovať hodnotu investovaného kapitálu investovaním najmä (minimálne 2/3)
prevažne do európskych akcií alebo iných prevoditeľných cenných papierov (opčné listy na prevoditeľné

cenné papiere maximálne do 10 % čistých aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy), ktoré ponúkajú
atraktívny dividendový výnos. Tieto akcie vydávajú spoločnosti založené, kótované alebo obchodované
v ktorejkoľvek európskej krajine s výnimkou východoeurópskych krajín. Emitentmi sú spoločnosti so sídlom
alebo hlavnými podnikateľskými aktivitami v Európe s výnimkou východoeurópskych krajín. Meraním počas
obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty MSCI Europe
(Net).
Tento podfond investuje minimálne dve tretiny svoje čisté aktíva prevažne do európskych akcií vydaných
vyššie uvedenými emitentmi a ponúkajúcimi atraktívny dividendový výnos v európskych krajinách. (…)”



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Invest Europe Sustainable Equity takto:
„Podfond v podstate investuje do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z akcií alebo iných
prevoditeľných cenných papierov (opčné listy na prevoditeľné cenné papiere maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy) vydávaných spoločnosťami, ktoré uplatňujú politiku trvalo
udržateľného rozvoja a ktoré spájajú úctu k sociálnym princípom (ako sú ľudské práva, zákaz diskriminácie,
boj proti detskej práci) a environmentálne princípy so zameraním na silné finančné výkonnostné ciele.
Podľa princípu „najlepší vo svojej triede“ Výber majetku portfólia je založený na spoločnostiach, ktoré
najlepšie spĺňajú kombináciu uvedených kritérií, ktoré väčšinou určuje princíp „najlepší vo svojej triede“.
Meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť výkonnosť referenčného
indexu MSCI Europe Index (Net).(…)”



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Invest European Equity takto:
„Podfond v podstate investuje prevažne (minimálne 2/3) do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z
akcií alebo iných prevoditeľných cenných papierov (opčné listy na prevoditeľné cenné papiere maximálne
do 10 % čistých aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy) vydávaných spoločnosťami, založenými,
kótovanými alebo obchodovanými v ktorejkoľvek industriálnej európskej krajine. S meraním počas obdobia
niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty MSCI Europe (Net).
(...)“



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Invest First Class Multi Asset Premium
takto:
„(...) Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá
hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
Podfond môže jednotlivo investovať do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu
vydaných alebo garantovaných Spojenými štátmi americkými, Spojeným kráľovstvom alebo Nemeckom vo
výške viac ako 35 % čistej hodnoty aktív za predpokladu, že táto expozícia je v súlade so zásadou rozdelenia
rizík uvedenej v článku 45 ods. 1 zákona z roku 2010.
Podfond môže byť vystavený (…)”.



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Invest Sustainable Equity takto:
„Podfond v podstate investuje prevažne (minimálne 2/3) do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho z
akcií alebo iných prevoditeľných cenných papierov (opčné listy na prevoditeľné cenné papiere maximálne
do 10 % čistých aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy) vydávaných spoločnosťami, ktoré uplatňujú
politiku trvalo udržateľného rozvoja a ktoré spájajú úctu k sociálnym princípom (ako sú ľudské práva, zákaz
diskriminácie, boj proti detskej práci) a environmentálne princípy so zameraním na silné finančné
výkonnostné ciele. Podľa princípu „najlepší ov svojej triede“. Výber majetku portfólia je založený na
spoločnostiach, ktoré najlepšie spĺňajú kombináciu uvedených kritérií, ktoré väčšinou určuje princíp
„najlepší vo svojej triede“. Meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť
výkonnosť referenčného benchmarkového indexu MSCI World (Net).



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Invest US High Dividend takto:

Podfond investuje minimálne dve tretiny svoje čisté aktíva prevažne do diverzifikovaného portfólia
pozostávajúceho z akcií alebo iných prevoditeľných cenných papierov (opčné listy na prevoditeľné cenné
papiere maximálne do 10 % čistých aktív podfondu a konvertibilné dlhopisy) vydávaných spoločnosťami
založenými, kótovanými alebo obchodovanými v Spojených štátoch a ponúkajúcimi atraktívny dividendový
výnos. Emitentmi sú spoločnosti so sídlom alebo hlavnými podnikateľskými aktivitami v USA. (...)“



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Renta Fund Asian Debt (Hard Currency)
takto:
„Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou portfólia obsahujúceho hlavne
(minimálne 2/3) prevažne dlhopisy a nástroje peňažného trhu denominované v amerických dolároch vydané
ázijskými emitentmi, (napr. zo Singapuru, Malajzie, Thajska, Indonézie, Južnej Kórey, Taiwanu, Filipín,
Indie, Hongkongu, a Číny a ostatných krajín tejto zemepisnej oblasti.) a denominovaných hlavne v
amerických dolároch (minimálne 2/3). Ostatné krajiny tejto zemepisnej oblasti sa môžu vziať do úvahy
v prípade, ak ich dlhopisy a peňažné trhy dosiahli dostatočný stupeň rozvoja. Meraním počas obdobia
niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty JP Morgan JACI.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne
doplnkové likvidné aktíva.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných cenných papierov (vrátane opčných listov
na prevoditeľné cenné papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu „Rule 144A Securities“, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole
III „Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III prospektu. Investície do akcií
PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak
by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať aj derivátové finančné nástroje vrátane
nasledujúcich:

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje finančného trhu

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.
Podfond nebude aktívne investovať do akcií, ale akcie môže získavať z reštrukturalizácie alebo iných
firemných krokov. Takéto akcie sú určené na okamžitý predaj pri zohľadnení najlepších záujmov investorov.
Tento podfond je určený pre dobre informovaných investorov, ktorí sa snažia investovať časť svojho
portfólia na rozvíjajúcich sa ázijských trhoch ponúkajúcich príležitosti dlhodobých investícií. Tieto trhy sú
však spojené s viac ako priemerným stupňom rizika.



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Renta Fund Emerging Markets
Corporate Debt takto:
„Cieľom tohto podfondu je zabezpečiť expozíciu voči podnikovým dlhopisom rýchlo sa rozvíjajúcich trhov
investovaním do diverzifikovaného portfólia skladajúceho sa najmä z prevoditeľných cenných papierov
s fixným príjmom, do cenných papierov typu Rule 144A, do nástrojov peňažného trhu, derivátov a vkladov.
Cenné papiere s fixným ziskom a nástroje peňažného trhu sú emitované najmä verejnými alebo súkromnými
emitentami v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách („rýchlo sa rozvíjajúce trhy“) v južnej a strednej Amerike
(vrátane Karibiku), strednej Európe, východnej Európe, Ázii, Afrike a na Blízkom východe. Meraním počas
obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty JP Morgan
CEMBI Diversified.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu spojenými s investíciami do cenných
papierov denominovanými v iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne
doplnkové likvidné aktíva.

Prevoditeľné cenné papiere vydávané štátnym (...)“



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt
(Local Bond) takto:
„Cieľom tohto podfondu je investovanie do diverzifikovaného portfólia pozostávajúceho prevažne z
(minimálne 2/3) cenných papierov s fixným ziskom, nástrojov peňažného trhu, derivátov a vkladov so
strategickým dôrazom na vystavenie durácie úrokovej miery na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch alebo
vystavenie menovému riziku na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Cenné papiere s fixným príjmom a nástroje
peňažného trhu sú emitované alebo denominované alebo sú ovplyvnené prevažne najmä menami v
rozvojových krajinách („rýchlo sa rozvíjajúce trhy“) v Latinskej Amerike, Ázii, strednej Európe, východnej
Európe a, Afrike a na Strednom východe. Meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto
podfondu presiahnuť výkonnosť referenčného indexu JP Morgan GBI-EM Global Diversified Benchmark.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu spojenými s investíciami do cenných
papierov denominovanými v iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne
doplnkové likvidné aktíva.
Okrem toho, (...)“



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt
(Local Currency) takto:
„Cieľom tohto podfondu je diverzifikované investovanie do prevoditeľných cenných papierov s fixným
ziskom, nástrojov peňažného trhu, derivátov a vkladov denominovaných alebo ovplyvňovaných (minimálne
2/3) prevažne najmä menami rozvojových krajín s nízkym alebo stredným príjmom („rýchlo sa rozvíjajúce
trhy“) v Latinskej Amerike, Ázii, strednej Európe, východnej Európe, a Afrike a na Blízkom východe.
Meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť výkonnosť referenčného
indexu JP Morgan ELMI Plus Benchmark.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu spojenými s investíciami do cenných
papierov denominovanými v iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
Okrem toho, najviac 1/3 čistých aktív podfondu sa môže investovať do prevoditeľných cenných papierov
s fixným ziskom, nástrojov peňažného trhu, derivátov a vkladov denominovaných alebo ovplyvňovaných
voľne zameniteľnými menami (napr. euro, americký dolár).
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne
doplnkové likvidné aktíva.
Podfond môže investovať priamo, (...)“



Upraviť investičný cieľ a politiku podfondov ING (L) Renta Fund AAA ABS, ING (L) Renta
Fund Asian High Yield, ING (L) Renta Fund Belgian Government Euro, ING (L) Renta
Fund Dollar, ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency), ING (L) Renta
Fund Euro, ING (L) Renta Fund Euro Covered Bonds, ING (L) Renta Fund Euro Credit,
ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable, ING (L) Renta Fund Euro Long Duration,
ING (L) Renta Fund Euro Short Duration, ING (L) Renta Fund Euromix Bond, ING (L)
Renta Fund Europe High Yield, ING (L) Renta Fund First Class Yield Opportunities, ING
(L) Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency), ING (L) Renta Fund Global High
Yield, ING (L) Renta Fund Global Inflation Linked, ING (L) Renta Fund Global Investment
Grade Credits, ING (L) Renta Fund US Credit a ING (L) Renta Fund World (k 1. októbru
2014: ING (L) Renta Fund Global Bond Opportunities) takto:
„(...) So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať aj derivátové finančné nástroje
vrátane nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje finančného trhu,
- termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

- termínované obchody, opcie a úrokové swapy,
- výnosové swapy,
- budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a
menové swapy
- derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami, konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy
úverového zlyhania, indexy a koše cenných papierov.
Podfond nebude aktívne investovať do akcií, ale akcie môže získavať z reštrukturalizácie alebo iných firemných
krokov. Takéto akcie sú určené na okamžitý predaj pri zohľadnení najlepších záujmov investorov. (...)".



Upraviť rizikový profil podfondu ING (L) Renta Fund Euro Credit takto:

„Celkové riziko trhu spojené s dlhopismi a inými finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. K nim
patria, okrem iných, vývoj na finančnom trhu, ekonomický vývoj emitentov týchto finančných
nástrojov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou a ekonomickými
a politickými pomermi v jednotlivých krajinách. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov
podkladových investícií je stredné. Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Riziká
likvidity môžu vznikať v prípade problémov s predajom konkrétnej podkladovej investície. Investície v
určitej zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých zemepisných oblastiach.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III kapitoly II „Riziká investičného sveta: podrobný
opis (...)“.
2)

3)



Správna rada spoločnosti informuje o týchto rozhodnutiach, ktoré nadobudnú
účinnosť 1. októbra 2014:
Názov ING (L) Renta Fund World sa zmení na ING (L) Renta Fund Global Bond Opportunities.
Správna rada spoločnosti informuje:
Rozhodnutie spoločnosti ING Investment Management Co. LLC zmeniť svoj názov na Voya
Investment Management Co. LLC s účinnosťou od 1. mája 2014.
ČASŤ III: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE, XV. „Likvidácie, fúzie a vklady do podfondov alebo
tried akcií“ prospektu sa menia takto: „(...) takéto rozhodnutie vstupuje do platnosti. Spoločnosť
musí v súlade so zákonom písomne informovať (registrovaných) akcionárov o dôvodoch a postupe
spätného odkupu ešte predtým, ako povinný spätný odkup vstúpi do platnosti. Ak bolo rozhodnuté
o likvidácii podfondu alebo triedy akcií, takéto oznámenie bude zverejnené v spise Mémorial, v
aspoň jednom luxemburskom denníku (bude v tej dobe špecifikovaný). V každom takomto
prípade budú akcionári informovaní oznámením o spätnom odkúpení v novinách určených
správnou radou spoločnosti v súlade s luxemburským právnym poriadkom a/alebo písomne
najmenej 15 dní pred núteným spätným odkúpením. Ak sa nerozhodne v záujme akcionárov,
prípadne s cieľom zaistiť rovnaký prístup k akcionárom, akcionári príslušného podfondu alebo
príslušnej triedy akcií alebo tried budú môcť pred dňom núteného spätného odkupu pokračovať v
podávaní žiadostí o spätný odkup alebo konverziu svojich akcií bez poplatkov (zohľadní sa však
predajná cena investícií a súvisiace náklady). Emisie akcií budú pozastavené hneď, ako bude
vydané rozhodnutie o likvidácii podfondu alebo triedy akcií. (...)“.

Akcionári, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, o ktorých rozhodla správna rada, ako je uvedené
v bode 1), môžu spätne odpredať svoje akcie bezplatne (s vylúčením prípadných odložených
poplatkov za predaj, ktoré možno odpočítať na báze princípu FIFO) od 1. septembra 2014 do
30. septembra 2014 tak, že podajú spoločnosti príkaz na spätné odkúpenie podľa postupov
stanovených v prospekte.

Uvedené zmeny sa zohľadnia v Prospekte z marca 2014 a aktualizovaných kľúčových informáciách
pre investorov dostupných na požiadanie bezplatne v sídle spoločnosti.
Správna rada spoločnosti

