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ING (L) Patrimonial 
(a „Kibocsátó”) 

Société d’Investissement à Capital Variable 
3, rue Jean Piret 

L – 2350 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 24 401 

 
TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐK SZÁMÁRA 

 
A Kibocsátó igazgatósága (az „Igazgatóság”) értesíteni kívánja a befektetőket a Kibocsátó tájékoztatójában (a 
„Tájékoztató”) 2015. április 7-i hatállyal érvénybe lépő változásokról, melyek fő pontokban a következők: 
 
1. A Kibocsátó befektetőinek 2015. március 26-án tartott rendkívüli közgyűlésén hozott döntés értelmében a 

Kibocsátó neve a következőről: ING (L) Patrimonial; a következőre változik: NN (L) Patrimonial; amely 
változás a Kibocsátó április 7-től hatályos alapszabályában (az „Alapszabály”) is megjelenik. 

 
2. Az ING érintett portfóliókezelő szervezeteinek neve megváltozik: 

 
Jelenlegi név Új név 

ING Investment Management Luxembourg S.A. NN Investment Partners Luxembourg S.A. 
ING Asset Management B.V. NNIP Asset Management B.V. 
ING Investment Management Asia Pacific (SINGAPORE) 
LTD 

NN Investment Partners (SINGAPORE) LTD 

ING Investment Management International LLC NN Investment Partners North America LLC 
 

3. Annak érdekében, hogy összhangban legyen a megfelelő befektetési célokkal és politikákkal, a Kibocsátó 
jelenlegi részalapjainak neve és – ha van – a kereskedelmi megnevezés a következők szerint módosul: 

 
Jelenlegi név Új név 

ING (L) Patrimonial Aggressive NN (L) Patrimonial Aggressive 
ING (L) Patrimonial Balanced NN (L) Patrimonial Balanced 
ING (L) Patrimonial Defensive NN (L) Patrimonial Defensive 
ING (L) Patrimonial EMD Opportunities NN (L) Patrimonial Emerging Markets Debt 

Opportunities 
ING (L) Patrimonial Euro NN (L) Patrimonial Balanced Euro 
ING (L) Patrimonial Multi Asset 5 NN (L) Patrimonial Multi Asset 5 

 
4. A Tájékoztató a Mémorial hivatalos közlöny 2015. február 11-i 363. számában a bemutatóra szóló befektetési 

jegyek és egységek kötelező letétjéről és használaton kívül helyezéséről szóló, 2014. július 28-i luxemburgi 
törvény (a „2014. évi törvény”) hatálybalépéséről és a 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg címen 
székhellyel rendelkező Banque Internationale à Luxembourg használaton kívül helyezett bemutatóra szóló 
befektetési jegyekre vonatkozó letétkezelői megbízatásáról közzétett értesítést követően módosul. 

 
5. Módosul a Tájékoztató „A Kibocsátóra vonatkozó alapvető információk” című I. része III. – „Jegyzés, 

visszaváltás és átváltás” fejezetének „Természetbeni jegyzés és visszaváltás” szakaszának érdekében, hogy 
tartalma megfeleljen az Alapszabály természetbeni visszaváltásból fakadó költségallokációra vonatkozó 
előírásainak. Ennek következtében a szakasz utolsó mondata a következőképpen módosul: 

 
„Ebben az esetben a természetben teljesített visszaváltások minden költsége, többek között a tranzakciókhoz és a 
Kibocsátó független könyvvizsgálója által készített jelentéshez kapcsolódó költség az érintett befektetőt terheli.” 
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6. Frissül a Tájékoztató „A Kibocsátóra vonatkozó alapvető információk” című I. része IV. – „Díjak, költségek 
és adózás” fejezetének „Adózás” szakasza annak érdekében, hogy figyelemmel legyen az európai és 
luxemburgi joganyag új elemeire. 

 
7. Frissül a Tájékoztató „Kiegészítő információk” című III. része IV. – „Technikák és eszközök” fejezetének „A 

biztosíték felhasználása” szakasza úgy, hogy törlik a következő, 3. és 4. francia bekezdést: 

„3. az európai pénzpiaci alapok közös meghatározásáról szóló iránymutatásban meghatározott pénzpiaci 
kollektív befektetési vállalkozások által kibocsátott befektetési jegyek vagy egységek; 

4. főként az alábbi 5. és 6. pontban említett kötvényekbe/befektetési jegyekbe befektető ÁÉKBV-k által 
kibocsátott befektetési jegyek vagy egységek;” 

 
8. Frissülnek a Kibocsátó Tájékoztatójában jelzett webhelyek. 
 
A fenti változások a 2015. április 7-i keltezésű Tájékoztatóban jelennek meg, amely a keltezés napjától kezdve a 
Befektetők számára a Kibocsátó székhelyén térítésmentesen hozzáférhető a kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó dokumentumokkal (KIID) együtt. 
 
 

a Kibocsátó igazgatósága 
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