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

3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg
Marele Ducat de Luxemburg
R.C.S. Luxemburg – B 47586
(„Societatea”)
Aviz pentru acţionari
Consiliul de administraţie al Societăţii („Consiliul”) doreşte să informeze acţionarii cu privire la anumite
amendamente care vor fi aduse prospectului Societăţii („Prospectul”) şi care vor intra în vigoare începând cu
luna iunie 2015, constând în principal din următoarele:
1. Schimbarea numelui Societăţii de la ING International la NN (L) International aşa cum s-a stabilit în cadrul
adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii care a avut loc pe 27 mai 2015 şi cum se reflectă în
versiunea actualizată a statutului Societăţii („Statutul”) care va intra în vigoare de la 1 iunie 2015;
2. Schimbarea numelui entităţilor ING Investment Management implicate în activitatea Societăţii, după cum
urmează:
NUME ACTUALE

NUME NOI

ING Investment Management Luxembourg S.A.
ING Asset Management B.V.
ING Asset Management B.V., prin sucursala sa din Bucureşti,
România
ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd
ING Investment Management (C.R) a.s.
ING Investment Management International LLC

NN Investment Partners Luxembourg S.A.
NNIP Asset Management B.V
NNIP Asset Management B.V., prin sucursala sa din
Bucureşti, România
NN Investment Partners (Singapore) Ltd
NN Investment Partners C.R., a.s.
NN Investment Partners North America LLC

3. Schimbarea numelor subfondurilor existente ale Societăţii şi, dacă este cazul, a denumirilor comerciale
pentru ca acestea să fie conforme cu obiectivele şi politicile de investiţii respective, după cum urmează:
NUME ACTUALE

NUME NOI

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

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

ING International Hungarian Short Term Government Bond
ING International Hungarian Bond
ING International Slovak Bond
ING International Mixed Pension Funds

4. Actualizarea Prospectului după publicarea avizului în Mémorial pe 11 februarie 2015 referitor la intrarea în
vigoare a Legii luxemburgheze din 28 iulie 2014 privind depunerea şi imobilizarea obligatorie a acţiunilor şi
unităţilor de fond în formă la purtător („Legea din 2014”) şi desemnarea Banque Internationale à
Luxembourg, cu sediul social în 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, ca depozitar al acţiunilor la purtător
imobilizate;

5. Actualizarea Părţii I a Prospectului „Informaţii esenţiale privind Societatea”, Capitolul IV „Comisioane,
cheltuieli şi regim fiscal”, Secţiunea „Comisioane datorate de către Societate” în vederea alinierii formulării
din prospect cu statutul Societăţii în ceea ce priveşte investiţiile încrucişate între subfondurile Societăţii;
„În cazul în care subfondurile Societăţii investesc în acţiuni emise de către unul sau mai multe alte subfonduri ale Societăţii sau de către
unul sau mai multe alte subfonduri ale unei OPCVM sau unei OPC gestionate de către societatea de management, subfondul care
efectuează investiţia, precum şi subfondul vizat, pot fi taxate cu un comision fix pe servicii.”

6. Actualizarea Părţii I a Prospectului „Informaţii esenţiale privind Societatea”, Capitolul IV „Comisioane,
cheltuieli şi regim fiscal”, Secţiunea „Impozitarea” în vederea luării în considerare a noilor modificări ale
legislaţiilor europeană şi luxemburgheză;

7. Modificarea Părţii I „Informaţii esenţiale privind Societatea”, Capitolul III „Subscrieri, răscumpărări şi
conversii”, Secţiunea „Subscrierile şi răscumpărările în natură” a Prospectului în vederea alinierii
conţinutului acesteia la prevederile Statutului referitoare la alocarea costurilor care rezultă din
răscumpărările în natură. În consecinţă, ultima propoziţie a secţiunii se va citi după cum urmează:
„În acest caz, costurile aferente acestor răscumpărări în natură inclusiv, dar fără a se limita la, costurile
asociate cu tranzacţii şi raportul întocmit de auditorul independent al Societăţii, vor fi suportate de
acţionarul în cauză.”
8. Actualizarea fişelor descriptive ale subfondurilor „NN (L) International - Czech Bond, NN (L) International Czech Money Market, NN (L) International – Romanian Bond şi NN (L) International – Slovak Bond” pentru
a reflecta scăderea comisionului fix pe servicii;
9. Actualizarea Părţii III „Informaţii suplimentare” a Prospectului, Capitolul I „Societatea”, în vederea alinierii
formulării din prospect cu statutul Societăţii în ceea ce priveşte investiţiile încrucişate între subfondurile
Societăţii;
„În cazul în care unul sau mai multe dintre subfondurile Societăţii deţin acţiuni care au fost emise de unul sau mai multe alte subfonduri
ale Societăţii, valoarea acestora nu va fi luată în considerare în calculul activelor nete ale Societăţii în scopul determinării capitalului minim
mai sus menţionat.”

10. Actualizarea Părţii III „Informaţii suplimentare” a Prospectului, Capitolul III „Restricţiile investiţionale”,
Secţiunea A „Investiţiile eligibile”, în vederea alinierii formulării din prospect cu statutul Societăţii în ceea ce
priveşte investiţiile încrucişate între subfondurile Societăţii;
„Acţiuni emise de unul sau mai multe alte subfonduri ale Societăţii, cu condiţia ca:
i.

subfondul vizat să nu investească la rândul lui în subfondul investit în prezentul subfond vizat;

ii.

proporţia din activele subfondului vizat la care se doreşte achiziţia ce poate fi investită conform obiectivelor de investiţii în
acţiuni ale altor subfonduri vizate ale Societăţii să nu depăşească 10%;

iii. drepturile de vot asociate acţiunilor relevante să fie suspendate în intervalul de timp în care sunt deţinute de subfondul care
efectuează investiţia fără a aduce atingere procesării corespunzătoare a conturilor şi rapoartelor periodice;

k.

iv.

cât timp acţiunile subfondului vizat sunt deţinute de subfondul care efectuează investiţia, valoarea acestora să nu fie luată în
considerare la calcularea activelor nete ale Societăţii în scopul verificării pragului minim al activelor nete impus de Legea din 17
decembrie 2010;

v.

să nu existe nicio dublare a comisioanelor de management, subscriere sau răscumpărare între comisioanele de la nivelul
subfondului care a efectuat investiţia în subfondul vizat şi cele ale prezentului subfond vizat;

unităţile unui OPCVM de tip master sau ale unui subfond de tip master al unui astfel de OPCVM.”

11. Actualizarea Părţii III „Informaţii suplimentare” a Prospectului, Capitolul XII „Suspendarea temporară a
calculului valorii activelor nete” şi/sau suspendarea rezultată a tranzacţionării în timpul unei astfel de
suspendări”, în vederea alinierii formulării din prospect cu statutul Societăţii şi a includerii unui număr de
două cazuri noi în care se va efectua suspendarea calculului valorii activelor nete după cum urmează:
“8.
în cazul unei fuziuni a unui subfond cu un alt subfond al Societăţii sau cu un alt OPCVM sau
OPC (sau un subfond al acestuia), cu condiţia ca respectiva suspendare să fie în interesul acţionarilor;
9.
în cazul unui subfond de tip feeder al Societăţii, dacă se suspendă calculul activelor nete
pentru subfondul de tip master sau OPCVM-ul de tip master.”

12. Actualizarea Părţii III „Informaţii suplimentare”, Capitolul IV „Tehnici şi instrumente”, Secţiunea D
„Utilizarea garanţiilor” a Prospectului pentru eliminarea alineatelor 3 şi 4 după cum urmează:
“3. acţiuni sau unităţi de fond emise de organisme OPC de pe piaţa monetară conform definiţiei din Ghidul privind definiţia
comună a fondurilor europene de instrumente ale pieţei monetare;
4. acţiuni sau unităţi de fond emise de OPCVM care investesc în principal în obligaţiunile/acţiunile menţionate la punctele 5. şi 6.
de mai jos [adică obligaţiuni emise sau garantate de emitenţi de primă clasă care oferă o lichiditate adecvată, şi acţiuni admise
sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată a unui stat cu rating înalt, cu condiţia ca aceste acţiuni să fie incluse într-un indice
principal].”

13.

Actualizarea numelor site-urilor Web menţionate în Prospect.

Schimbările menţionate mai sus se vor reflecta în noua versiune a Prospectului care va fi datată iunie 2015.
Prospectul şi Documentele informative esenţiale pentru investitori vor fi disponibile la cerere în mod gratuit la
sediul social al Societăţii.

Consiliul de Administraţie al Societăţii

