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Société d’Investissement à Capital Variable
3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Lucemburské velkovévodství
Lucemburský obchodní rejstřík - B 41.873
(dále jen „Společnost“)
Oznámení akcionářům
Představenstvo společnosti (dále jen „Představenstvo“) tímto oznamuje akcionářům podfondů
ING (L) Flex – Slovak Bond a ING (L) Flex – Czech Money Market, že se rozhodlo provést
následující sloučení (dále jen „sloučení“) s účinností od 30. prosince 2014 (dále jen „datum
účinnosti“):
•

sloučení všech aktiv a pasiv podfondu ING (L) Flex – Slovak Bond (dále jen
„slučované podfondy/třídy akcií“), který je podfondem Společnosti, a který je v
souladu s investičními limity platnými pro fondy AIF, které upravuje část II zákona ze
dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, do podfondu ING
International Slovak Bond (dále jen „přijímající podfondy/třídy akcií“), který je
podfondem SICAV ING International, a který je v souladu s investičními limity
stanovenými v části I zákona ze dne 17. prosince 2010; a

•

sloučení všech aktiv a pasiv podfondu ING (L) Flex – Czech Money Market (dále jen
„slučované podfondy/třídy akcií“), který je podfondem Společnosti, a který je v
souladu s investičními limity platnými pro fondy AIF, které upravuje část II zákona ze
dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, do podfondu ING
International Czech Money Market (dále jen „přijímající podfondy/třídy akcií“), který
je podfondem SICAV ING International, a který je v souladu s investičními limity
stanovenými v části I zákona ze dne 17. prosince 2010, a následné zrušení slučovaných
podfondů/tříd akcií.

Zanikající podfond

Nástupnický podfond

ING (L) Flex - Slovak Bond

ING International Slovak Bond

Zanikající třídy akcií

Nástupnickétřídy akcií

Třída P – Kapitalizace (EUR)
ISIN: LU0168927423

Třída P – Kapitalizace (EUR)
ISIN: LU1134493573

Třída I – Kapitalizace (EUR)
ISIN: LU1086911580

Třída I – Kapitalizace (EUR)
ISIN: LU1104525511

Zanikající podfond

Nástupnický podfond

ING (L) Flex – Czech Money Market

ING International Czech Money
Market

Zanikající třídy akcií

Nástupnické třídy akcií

Třída P – Kapitalizace (CZK)
ISIN: LU0082087270

Třída P – Kapitalizace (CZK)
ISIN: LU1134493227

Třída I – Kapitalizace (CZK)
ISIN: LU1086911408

Třída I – Kapitalizace (CZK)
ISIN: LU1104520553

Důvodem sloučení je politika celkového zefektivnění produktů skupiny ING týkající se
celosvětové distribuce jejích investičních fondů. Investiční fond přijímajících podfondů/tříd
akcií se může spolehnout na vysoce rozvinutou mezinárodní distribuční síť, která je vysoce
respektována ze strany regulatorních orgánů a která umožní zlepšení přeshraniční distribuce pro
slučované podfondy/třídy akcií. Toto sloučení tak také pomůže dosáhnout optimalizace
spravovaných aktiv, vytvářet úspory z rozsahu a umožní efektivnější využívání zdrojů v rámci
správy fondů, což bude přínosem pro investory.
Akcionáři slučovaných podfondů/tříd akcií, kteří si nepřejí své akcie odprodat, bezplatně obdrží
ke dni účinnosti nové akcie v přijímajících podfondech/třídách akcií, které budou aktivovány ve
stejný den s použitím směnného poměru akcií 1: 1, a to po ověření nezávislým auditorem.
Po vložení všech aktiv a závazků a po výše uvedené výměně akcií k datu účinnosti budou
slučované podfondy/třídy akcií k datu účinnosti rozpuštěny.
Akcionáře podfondu ING (L) Flex - Czech Money Market upozorňujeme, že jeho cíl, investiční
politika, referenční měna ani rizikový profil se neliší od podfondu ING International Czech
Money Market.
Akcionáře podfondu ING (L) Flex – Slovak Bond upozorňujeme, že jeho referenční měna a
rizikový profil se neliší od podfondu ING International Slovak Bond. Nicméně, cíl a investiční
politika podfondu ING (L) Flex – Slovak Bond se liší od cíle a investiční politiky podfondu
ING International Slovak Bond. Cíl a investiční politika podfondu ING International Slovak
Bond bude následující:
Cíl a investiční politika podfondu ING International Slovak Bond:

Cílem tohoto podfondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investicemi zejména do diverzifikovaného portfolia slovenských
převoditelných cenných papírů s pevným výnosem denominovaných v eurech. Poměřováno za období několika let se tento
podfond snaží předstihnout výkonnost srovnávacího indexu 100 % Credit Suisse Government Bond Slovakia Index.
Investice budou uskutečňovány do cenných papírů, které bude investiční manažer považovat za cenné papíry v kvalitě
investičního stupně. Při výběru cenných papírů pro investici bude investiční manažer usilovat o zajištění bezpečnosti jistiny a
posoudí kvalitu a dobu do splatnosti příslušných cenných papírů. Investiční manažer zváží schopnost emitenta včas uhradit
úroky a splatit jistinu. Podfond může doplňkově investovat také do převoditelných cenných papírů (včetně warrantů
k převoditelným cenným papírům do výše 10 % čistých aktiv podfondu), nástrojů peněžního trhu, cenných papírů typu „Rule
144A “, podílů v SKIPCP a jiných SKI a vkladů, jež jsou popsány v Kapitole III „Investiční omezení“, v Oddíle A „Způsobilé
investice“ Části III prospektu v plném znění. Investice do podílů SKIPCP a jiných SKI však 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.
S úmyslem dosáhnout investičních cílů 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 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 (především úvěrové deriváty, jako jsou CDS swapy), indexy a koše
cenných papírů.
Podfond je rovněž oprávněn zapojit se do smluv o lombardním úvěrování a o zpětné koupi. Pro fond bude také platit max.
poplatek za konverzi 3 % v Belgii a 1 % v ostatních zemích splatný distributorovi (-ům).”

Akcionáře slučovaných podfondů/tříd akcií také upozorňujeme, že ustanovení týkající se
převodních poplatků, jak je popsáno v prospektu slučovaných podfondů/tříd akcií, již nebude u
přijímajících podfondů/tříd akcií platit. Nicméně, u třídy akcií P přijímajících podfondů/tříd
akcií bude převodní poplatek splatný distributorovi(-ům) (maximálně 3 % v Belgii a 1 % v
ostatních zemích) platit.
Kromě toho akcionáře slučovaných podfondů/tříd akcií upozorňujeme, že fiskální rok a datum
konání řádné valné hromady SICAV přijímajících podfondů/tříd akcií se liší od fiskálního roku
a data řádné valné hromady SICAV slučovaných podfondů/tříd akcií. Datum řádné valné
hromady finančního roku společnosti SICAV přijímajících podfondů/tříd akcií je třetí čtvrtek
měsíce října v 15:20 SEČ a její fiskální rok trvá od 1. července do 30. června následujícího
roku.
Představenstvo může být také nuceno odchýlit se, po dobu maximálně 6 měsíců ode dne
účinnosti sloučení, od investiční politiky příslušného podfondu nebo od pravidel spojení v
souladu s ustanoveními lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech
kolektivního investování.
Náklady na právní, poradenské a administrativní služby spojené s přípravou a provedením
sloučení ponese správce (AIFM), s výjimkou nákladů spojených s převodem majetku, které
budou hrazeny slučovanými podfondy/třídami akcií.
Výroční a pololetní zprávy přijímajících podfondů jsou k dispozici akcionářům čtyři měsíce,
resp. dva měsíce po skončení předchozího účetního období, a to na webových stránkách
www.ingim.com nebo v sídle společnosti. Kopii zprávy auditora o sloučení a prohlášení
depozitáře je možné získat zdarma na požádání.
Tyto „Dokumenty s klíčovými informacemi pro investory“ pro třídy akcií přijímajících
podfondů/tříd akcií jsou k dispozici na webových stránkách www.ingim.com nebo v sídle
společnosti.
Doporučujeme akcionářům, aby požádali o radu daňového experta ve svých zemích, pokud jde
o potenciální daňové dopady vyplývající ze sloučení.
Akcionáři slučovaných podfondů/tříd akcií, kteří nesouhlasí se sloučením, jsou oprávněni - na
základě písemné žádosti, která musí být doručena Společnosti nebo registrátorovi a převodnímu
agentovi Společnosti – odprodat své akcie bez jakýchkoliv poplatků za zpětný odkup, a to
počínaje ode dne zveřejnění tohoto oznámení akcionářům do 19. prosince 2014. Nové úpisy,

výměny a odkupy se u slučovaných podfondů/tříd akcií pozastavují od 15:30 (středoevropského
času) dne 19. prosince 2014.
Veškeré změny vyplývající z výše popsaného sloučení budou zohledněny v další verzi
prospektu společnosti, jehož kopie jsou k dispozici pro každého akcionáře společnosti zdarma v
sídle společnosti. Pokud budou akcionáři požadovat další informace o výše popsaném sloučení,
lze je získat u správce společnosti (AIFM).
Představenstvo společnosti

