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

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM
Představenstvo Společnosti (dále jen „Představenstvo“) tímto informuje akcionáře o jistých úpravách, které budou provedeny v prospektu Společnosti (dále jen
„Prospekt“) a které se týkají především následujícího:
a) U podfondu „NN (L) Euro Income“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1 listopadu 2017 tak, aby měla
následující znění:
„Investiční cíl a politika od 1. listopadu 2017
Cílem podfondu je poskytovat investorům růst kapitálu a atraktivní úroveň výnosu tím, že aktiva budou převážně alokována do diverzifikovaného portfolia
akcií a jiných akcií příbuzných cenných papírů v kombinaci se strategií dodatečné funkcionality derivátů.
Podfond má referenční hodnotu MSCI EMU (Net) a předpokládá se, že se bude vzhledem k referenční hodnotě chovat následovně:
Akciová část portfolia podfondu má za cíl překonat v období několika let výkonnost indexu MSCI EMU (Net). Investice do akcií jsou realizovány především do
kmenových akcií a/nebo jiných cenných papírů podobných akciím denominovaných v eurech (warrantů k převoditelným cenným papírům – do výše 10 %
čistých aktiv podfondu – a převoditelných obligací) emitovaných společnostmi založenými, kótovanými nebo obchodovanými na trzích eurozóny.
Jako součást strategie dodatečné funkcionality derivátů bude podfond prodávat kupní opce („call overwriting“) a výměnou za to přijímat výnos, který může
být rozdělen. Očekává se, že v porovnání s indexem MSCI EMU (Net) dodatečná funkcionalita derivátů sníží volatilitu celkových výnosů (včetně dividend)
podfondu a sníží riziko na negativních trzích. Očekává se, že v období několika let Podfond dosáhne lepších rizikově upravených výnosů než index MSCI EMU
(Net). Tato strategie bude mít v období růstu cen podkladových akcií typicky nižší výkonnost než podobné portfolio bez derivátů a v období poklesu cen
podkladových akcií bude mít vyšší výkonnost.
Předpokládá se, že podkladovou hodnotou pro deriváty bude index Eurostoxx 50, ale mohou být využity jiné podkladové indexy a/nebo akcie, pokud budou
považovány za vhodnější pro dosažení investičních cílů podfondu. Pro investiční účely lze využít také ostatní deriváty jako například futures na akciové indexy.
Rizika spojená s využitím finančních derivátů pro jiné účely než pro zajištění jsou popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: Rizika spojená s investicemi:
detailní popis v tomto prospektu.
Podfond si vyhrazuje právo investovat až do výše 20 % svých čistých aktiv do cenných papírů typu „Rule 144A securities“.
Podfond může rovněž doplňkově investovat do jiných převoditelných cenných papírů (včetně warrantů k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých
aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících do cenných papírů a v investičních
společnostech a investičních fondech a vkladů, jež jsou popsány v Části III tohoto prospektu. Investice do podílů UCITS (SICAV) a jiných podniků kolektivního
investování nemohou přesáhnout celkem 10 % čistých aktiv. Pokud podfond investuje do warrantů k převoditelným cenným papírům, upozorňujeme, že čistá
účetní hodnota může kolísat více, než pokud by podfond investoval do podkladových aktiv vzhledem k vyšší volatilitě hodnoty warrantu.“
b) U podfondu „NN (L) First Class Multi Asset“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října 2017 tak, aby
následujícím způsobem nahradila druhý odstavec:
„Za účelem dosažení cílů může podfond zaujímat krátké i dlouhé pozice (krátké pozice pouze přes deriváty)“:
Aktualizace úvodu následujícího odstavce:
„Investice do čínských akcií třídy A přes program Stock Connect a do čínských dluhopisů přes čínský mezibankovní dluhopisový trh („CIBM“) mohou dohromady
tvořit až 20 % celkových čistých aktiv podfondu. Podfond může být 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. V závislosti na třídě akcií mohou být investice
do těchto trhů předmětem specifických rizik jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, měnové riziko a provozní riziko. Stock Connect i
CIBM jsou ve stádiu vývoje, a proto nejsou některá nařízení (předpisy) otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit. Rizika spojená
s investicemi do čínských akcií třídy A a CIBM jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související s investičním prostředím: detailní
popis“.
c)

U podfondu „NN (L) First Class Multi Asset Premium“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října 2017 tak,
aby zahrnovala následující odstavec:
„Investice do čínských akcií třídy A přes program Stock Connect a čínských dluhopisů přes čínský mezibankovní dluhopisový trh („CIBM“) mohou dohromady
tvořit až 20 % celkových čistých aktiv Podfondu. Podfond může být 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. V závislosti na třídě akcií mohou
být investice do těchto trhů předmětem specifických rizik jako jsou například množstevní omezení, zastavení obchodování, měnové riziko a provozní riziko.
Stock Connect i CIBM jsou ve stádiu vývoje, a proto nejsou některá nařízení (předpisy) otestována a mohou se měnit, což může podfond negativně ovlivnit.
Rizika spojená s investicemi do čínských akcií třídy A a CIBM jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související s investičním
prostředím: detailní popis“.

d) U podfondu „NN (L) Global Equity Impact Opportunities“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října 2017
tak, aby následujícím způsobem nahradila první odstavec:
Podfond investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných převoditelných cenných papírů (warrantů k převoditelným cenným papírům –
do výše 10 % čistých aktiv podfondu – a konvertibilních dluhopisů) vydávaných společnostmi sídlícími, kótovanými nebo obchodovanými kdekoliv na světě.
Tento podfond má za cíl investovat do společností, které vytváří pozitivní dopad na sociální a životní prostředky a generují finanční výnos. Podfond se snaží
přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. Za účelem porovnání finanční výkonnosti je podfondem využíván index MSCI AC World
(Net) jako referenční hodnota v dlouhodobém horizontu. Index není použit pro vytvoření portfolia.“
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e) U podfondu „NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října
2017 tak, aby se zahrnovala následující odstavce:
Podfond nebude aktivně investovat do akcií, ale může získat akcie z restrukturalizace nebo jiné firemní akce. Tyto akcie jsou určeny k prodeji co nejdříve s
ohledem na nejlepší zájmy investorů.
Protože tyto investice závisejí na specifických faktorech, není možné je srovnávat s investicemi realizovanými v předních průmyslových zemích. V minulosti
některé rozvojové země odložily nebo zastavily platby externích závazků, obsahujících jak úrok, tak kapitál, vůči emitentům ze státního i soukromého sektoru.
Tyto faktory mohou vést k situaci, kdy se podfond stane méně likvidní nebo zcela ztratí likviditu.
Do tohoto podfondu by měli investovat pouze ti investoři, kteří jsou schopni příslušná rizika posoudit.
Podfond může investovat do cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu („CIBM“). CIBM je trh, který usnadňuje přímé
investice na trhu čínských dluhopisů. Rizika spojená s investicemi přes CIMB jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související
s investičním prostředím: detailní popis“.
f)

U podfondu „NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Rizikový profil Podfondu“ s platností od 1. října
2017 tak, aby se riziko likvidity podfondu nastavilo jako vysoké (ze středního):

g) U podfondu „NN (L) Asian Debt (Hard Currency)“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října 2017 tak, aby
zahrnovala následující odstavce:
„Protože tyto investice podléhají specifickým faktorům, není je možno srovnávat s investicemi realizovanými v předních průmyslových zemích. V minulosti
některé rozvojové země odložily nebo zastavily platby externích závazků, obsahujících jak úrok, tak kapitál, vůči emitentům ze státního i soukromého sektoru.
Tyto faktory mohou vést k situaci, kdy se podfond stane méně likvidní nebo zcela ztratí likviditu.
Do tohoto podfondu by měli investovat pouze ti investoři, kteří jsou schopni příslušná rizika posoudit.
Podfond může investovat do cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu („CIBM“). CIBM je trh, který usnadňuje přímé
investice na trhu čínských dluhopisů. Rizika spojená s investicemi přes CIMB jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související
s investičním prostředím: detailní popis“.
h) U podfondu „NN (L) Asian High Yield“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října 2017 tak, aby zahrnovala
následující odstavce:
„Protože tyto investice podléhají specifickým faktorům, není je možno srovnávat s investicemi realizovanými v předních průmyslových zemích. V minulosti
některé rozvojové země odložily nebo zastavily platby externích závazků, obsahujících jak úrok, tak kapitál, vůči emitentům ze státního i soukromého sektoru.
Tyto faktory mohou vést k situaci, kdy se podfond stane méně likvidní nebo zcela ztratí likviditu.
Do tohoto podfondu by měli investovat pouze ti investoři, kteří jsou schopni příslušná rizika posoudit.“
i)

U podfondu „NN (L) US Fixed Income“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. listopadu 2017 tak, aby
zahrnovala následující změny:
-

Změna názvu z „NN (L) US Fixed Income“ na „NN (L) US Factor Credit“;
Aktualizace sekce „Úvod“, která bude mít následující znění:
„Tento podfond byl založen dne 29. dubna 2011 pod názvem NN (L) US Fixed Income po absorbování následujícího podfondu: Dollar (29. června 2011) podfond ING (L) Renta Fund SICAV. Tento podfond bude přejmenován na „NN (L) US Factor Credit“ s platností od 1. listopadu 2017 po změně investičního
cíle a politiky.”

-

Vložení následující sekce „Investiční cíl a politika“ od 1. listopadu 2017:
“Investiční cíl a politika od 1. listopadu 2017
Cílem tohoto podfondu je generovat výnosy prostřednictvím aktivní správy portfolia dluhopisů a nástrojů peněžního trhu na základě investic zejména
(minimálně ze 2/3) do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu denominovaných v amerických dolarech s ratingem nejméně investičního stupně (tj. „BBB-“ a
vyšším). Podfond vyznává systematický přístup a investuje do řady faktorů (jako je hodnota, carry a nízké riziko), které jsou zachyceny v dlouhodobé
strategii založené na pravidlech. Faktory jsou určité vlastnosti dluhopisů, které jsou strukturovanými hybnými silami budoucích výnosů. Například:
- Hodnota má profitovat z vnímaných nesprávných ocenění, která mají za následek to, že dluhopisy jsou vzhledem k fundamentální analýze levné a
překonávají drahé dluhopisy
- Carry se snaží profitovat z tendence, že dluhopisy s vyšším výnosem překonají výkonnost těch s nižším výnosem;
- Nízké riziko má profitovat z tendence, že stabilní a nízkorizikové dluhopisy překonají dluhopisy s vyšším rizikem.
Měřeno během období několika let si tento podfond klade za cíl překonat výkonnost referenční hodnoty Benchmark Bloomberg Barclays US Aggregate
Corporate Index.
Podfond může také okrajově investovat do jiných převoditelných cenných papírů jako například warantů k převoditelným cenným papírům a
podmíněných převoditelných cenných papírů, a to do každých maximálně 10 % čistých aktiv podfondu, a také do nástrojů peněžního trhu a cenných
papírů typu „Rule 144A“. Dále může podfond investovat do vkladů a jednotek SKIPCP a jiných SKI. Investice do SKIPCP a SKI však nemohou celkem
přesáhnout 10 % čistých aktiv. Rizika spojená s těmito finančními instrumenty jsou podrobně popsána v tomto prospektu v Části III „Další
informace“, Kapitole II: „Rizika související s investičním prostředím: detailní popis“
V prospektu je stanoveno, že jakákoliv likvidní aktiva, která jsou držena pouze jako doplňková, nebudou při kalkulaci výše uvedeného dvoutřetinového
limitu brána v úvahu.
S úmyslem dosáhnout investičních cílů může podfond rovněž využít zejména, ale nikoli výhradně, následujících finančních derivátů:
- opce a futures k převoditelným cenným papírům nebo nástroje peněžního trhu
- futures a opce na burzovní indexy
- futures, opce a swapy k úročeným nástrojům
- výkonové swapové operace
- forwardové měnové kontrakty, termínované měnové kontrakty a transakce, měnové kupní a prodejní opce, a měnové swapy
- derivativní finanční nástroje spojené s úvěrovými riziky, a to především úvěrové deriváty, jako jsou CDS swapy, indexy a koše cenných papírů.
Podfond nebude aktivně investovat do akcií, ale může získat akcie z restrukturalizace nebo jiné firemní akce. Tyto akcie jsou určeny k prodeji co nejdříve s
ohledem na nejlepší zájmy investorů.“

-

Aktualizace sekce „Rizikový profil podfondu“ tak, aby odrážela, že riziko likvidity Podfondu je nastaveno jako vysoké (ze středního):
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j)

U podfondu „NN (L) Emerging Markets Corporate Debt“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října 2017
tak, aby zahrnovala následující odstavce:
Podfond nebude aktivně investovat do akcií, ale může získat akcie z restrukturalizace nebo jiné firemní akce. Tyto akcie jsou určeny k prodeji co nejdříve s
ohledem na nejlepší zájmy investorů.
Protože tyto investice závisejí na specifických faktorech, není možné je srovnávat s investicemi realizovanými v předních průmyslových zemích. V minulosti
některé rozvojové země odložily nebo zastavily platby externích závazků, obsahujících jak úrok, tak kapitál, vůči emitentům ze státního i soukromého sektoru.
Tyto faktory mohou vést k situaci, kdy se podfond stane méně likvidní nebo zcela ztratí likviditu.
Do tohoto podfondu by měli investovat pouze ti investoři, kteří jsou schopni příslušná rizika posoudit.“

k)

U podfondu „NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)“ se s platností od 1. října 2017 upraví informativní list podfondu tak, aby zahrnoval následující
odstavec:
„Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi (opérations à réméré): Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o
zpětné koupi.“

l)

U podfondu „NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října
2017 tak, aby zahrnovala následující odstavce:
„Podfond může investovat do cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu („CIBM“). CIBM je trh, který usnadňuje přímé
investice na trhu čínských dluhopisů. Rizika spojená s investicemi přes CIMB jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související
s investičním prostředím: detailní popis“.

m) U podfondu „NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)“ se v informativním listu podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října
2017 tak, aby zahrnovala následující odstavce:
„Podfond může investovat do cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu („CIBM“). CIBM je trh, který usnadňuje přímé
investice na trhu čínských dluhopisů. Rizika spojená s investicemi přes CIMB jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související
s investičním prostředím: detailní popis“.
n) U podfondu „NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)“ se s platností od 1. října 2017 upraví informativní list podfondu tak, aby zahrnoval následující
odstavec:
„Smlouvy o lombardním úvěrování a o zpětné koupi (opérations à réméré): Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o
zpětné koupi.“
o) U podfondů uvedených níže se s platností od 1. října 2017 upraví očekávané úrovně pákového efektu tak, aby byly v souladu s aktuálními podmínkami na
trhu:
Název podfondu
NN (L) Euro Income
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities
NN (L) First Class Multi Asset
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)
NN (L) Euro Short Duration

Očekávaná úroveň pákového financování
(Závazkový přístup)
135 % (ze 125 %)
225 % (z 200 %)
135 % (ze 125 %)
135 % (ze 150 %)
300 % (z 250 %)
125 % (nezměněno)

Očekávaná úroveň pákového financování (suma
nominálních hodnot)
250 % (nezměněno)
325 % (z 300 %)
300 % (nezměněno)
300 % (nezměněno)
400 % (z 350 %)
200 % (ze 150 %)

* Změny vztahující se k tomuto podfondu vstoupí v platnost dne 1. listopadu 2017. Dále od 1. listopadu 2017 bude referenčním portfoliem podfondu
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate.
U podfondu NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) musí dojít ke změně úrovně pákového efektu, jelikož podfond má za cíl překonat výkonnost
referenční hodnoty JPM ELMI Plus, která se skládá pouze z FOREXOVÝCH forwardů. Složky referenční hodnoty z největší částí přispívají k pákovému efektu.
Pákový efekt se poté zvýší aktivní správou portfolia, která vyžaduje investice do úrokových sazeb a FOREXOVÝCH derivátů. Zvětšený prostor pro aktivní
správu portfolia vyžaduje zvýšení hrubého a čistého pákového efektu. Deriváty úrokových sazeb jsou využívány k efektivní implementaci investiční strategie
a forexové deriváty jsou využívány pro implementaci názorů na měny.
p) V kontextu racionalizace produktové škály Společnosti se Představenstvo rozhodlo s platností od 1. října 2017 definitivně zavřít, ukončit a zrušit některé
neaktivní třídy akcií Společnosti. Seznam těchto tříd akcií naleznete na www.nnip.com/library/en
q) U podfondů „NN (L) First Class Yield Opportunities“, „NN (L) Global Bond Opportunities“, a „NN (L) Global Inflation Linked Bond“ se v informativním listu
podfondu upraví sekce „Investiční cíl a politika“ s platností od 1. října 2017 tak, aby zahrnovala následující odstavec:
„Podfond může investovat do cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu („CIBM“). CIBM je trh, který usnadňuje přímé
investice na trhu čínských dluhopisů. Rizika spojená s investicemi přes CIMB jsou podrobně popsána v Části III „Další informace“, Kapitole II: „Rizika související
s investičním prostředím: detailní popis“.
r)

S ohledem na aktualizaci obecné části Části III, Bodu II Prospektu se vloží následující definice a rizik spojených s investicemi do podmíněných převoditelných
dluhopisů („CoCos“) a do problémových cenných papírů a cenných papírů po splatnosti:
Riziko vyplývající z investic do podmíněných převoditelných dluhopisů („CoCos“):
Podmíněné převoditelné dluhopisy jsou formou hybridních dluhových cenných papírů, které jsou určeny buď k automatické konverzi na akcie nebo mají
stanovenou základní hodnotu při určitých spouštěcích událostech spojených s regulačními prahovými hodnotami nebo když to orgány dohledu
dozorující vydávající bankovní instituci považují za potřebné. CoCos mají unikátní vlastnost konverze na akcie a vlastnost stanovené základní hodnoty,
které jsou upraveny na míru vydávající bankovní instituci a jejím regulačním požadavkům. Některá z dalších rizik spojených s CoCos jsou uvedena níže:
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Riziko spojené se spouštěcí událostí: Spouštěcí události se liší a určují expozici na riziko konverze v závislosti na kapitálové struktuře
emitenta. Spouštěcí události konverze budou uvedeny v každém vydání prospektu. Spouštěcí událost může být aktivována podstatnou
ztrátou kapitálu, kterou představuje činitel, či zvýšením váženého rizika aktiv, které představuje jmenovatel.
Riziko inverze kapitálové struktury: Na rozdíl od klasické kapitálové hierarchie mohou investoři do CoCos utrpět ztrátu kapitálu, když držitelé
akcií ztrátu neutrpí např. když je aktivována vysoká spouštěcí událost stanovení základní hodnoty CoCos. Jedná se o opak proti běžné
struktuře kapitálové hierarchie, kdy se předpokládá, že držitelé akcií utrpí ztrátu jako první. Toto je méně pravděpodobné u CoCos s nízkou
spouštěcí událostí, kdy držitelé akcií již ztrátu utrpí. Kromě toho CoCos s vysokou spouštěcí událostí mohou utrpět ztráty v době odeznělého
znepokojení, ale ještě před CoCos s nízkou spouštěcí událostí.
Riziko likvidity a koncentrace: Za normálních podmínek na trhu se CoCos skládají především z realizovatelných investic, které mohou být
rychle prodány. Struktura nástroje je inovativní a ještě není otestována. Za nepříznivých podmínek, kdy se podkladové vlastnosti těchto
nástrojů otestují, není jisté, jakou budou mít výkonnost. V případě, že jeden emitent aktivuje spouštěcí událost či pozastaví kupónové platby,
není známo, zda bude trh tuto událost vnímat jako idiosynkratickou nebo systémovou. V druhém případě je možná nákaza a volatilita v celé
třídě aktiv. Kromě toho na nelikvidním trhu může být stanovení ceny ještě více nepříznivé. Za předpokladu diverzifikované formy vnímání
jednotlivé společnosti to z podstaty prostředí znamená, že fond může být koncentrován do specifického průmyslového sektoru a čistá
hodnota aktiv podfondu může být v důsledku této koncentrace držeb více volatilní v porovnání s podfondem, které diverzifikuje mezi velké
množství sektorů.
Riziko valuace: atraktivní výnos tohoto typu nástroje nemusí být jediné kritérium vedoucí ke zhodnocení investičního rozhodnutí.
Komplexnost a riziková prémie by měly být také brány v úvahu a investoři musí plně zvážit podkladová rizika.
Riziko spojené s prodlouženým svoláním: jelikož CoCos mohou být vydány jako věčné nástroje, investoři nemusí být schopni získat svůj
kapitál zpět, pokud to očekávají v den svolávání či v jiný den.
Riziko zrušení kupónu: u určitých typů CoCos dluhopisů je výplata kupónů dobrovolná a může být emitentem kdykoli a na neurčitou dobu
zrušena.

Riziko vyplývající z investic do problémových cenných papírů a cenných papírů po splatnosti:
Problémové cenné papíry mohou být definovány jako dluhové cenné papíry, které jsou oficiálně v restrukturalizaci nebo v prodlení s platbou a jejichž
rating (alespoň u jedné z hlavních ratingových agentur) je nižší než CCC-. Investice do problémových cenných papírů může Podfondu způsobit další
rizika. Tyto cenné papíry jsou s ohledem na schopnost emitenta platit úrok a jistinu či dodržet další podmínky nabídky v delším horizontu považovány
převážně za spekulativní. Obecně nejsou zajištěné a mohou být podřízené ostatním nesplaceným cenných papírům věřitelů emitenta. Přestože tyto
emise pravděpodobně mají určitou kvalitu a ochranné prostředky, převažují nad nimi nejistota a expozice na velké riziko nepříznivých ekonomických
podmínek. Proto může Podfond přijít o celou investici, může být nucen přijmout hotovost či cenné papíry, které mají nižší hodnotu než původní
investice, a/nebo může být nucen přijmout platby v prodlouženém časovém období. Získání úroků a základní hodnoty může pro příslušný Podfond
znamenat další náklady. Za těchto podmínek nemusí výnosy z těchto investic Podfondu adekvátně kompenzovat akcionáře za podstoupená rizika.
***
Akcionáři jsou informováni, že všechny výše uvedené změny nebudou mít žádný dopad na platné poplatky pro příslušný Podfond(y) a že mohou provést zdarma
zpětný odkup svých akcií (kromě odložených podmíněných prodejních poplatků, které mohou být odečteny na základě metody FIFO) do 29. září 2017 tím, že
odevzdají Společnosti žádost o zpětný odkup v souladu s postupy stanovenými v Prospektu.
Výše uvedené změny budou promítnuty do nové verze Prospektu v říjnu 2017. Prospekt a příslušné Klíčové informace pro investory (KIID) budou k dostání
zdarma na vyžádání v sídle Společnosti.
Představenstvo společnosti
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