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Tímto informujeme akcionáře Fondu (dále jen „Akcionáři“) o následujícím:
1.

Nová ustanovení o ochraně osobních údajů:

Poté, co evropské nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 vstoupilo dne 25. května 2018 v platnost,
představenstvo upravilo ustanovení týkající se ochrany osobních údajů v prospektu z prosince 2018 následovně:
V souladu s lucemburským zákonem ze dne 1. srpna 2018 (dále jen „Zákon z roku 2018“) doplňujícím nařízením EU č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“), Společnost a/nebo Správcovská společnost jednající jako „správce“ ve smyslu nařízení GDPR mohou
shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, přizpůsobovat, převádět nebo jinak zpracovávat a používat (dále jen
„zpracovávat“) následující kategorie osobních údajů Akcionářů, které jsou obsaženy v jakémkoli dokumentu poskytnutém
těmito Akcionáři: identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní údaje, administrativní údaje, finanční údaje a údaje ve věcech
trestních (např. záznam v trestním rejstříku).
Společnost a/nebo Správcovská společnost a/nebo jeho zástupci mohou na základě podpisu smlouvy o upsání akcií tyto údaje
zpracovávat pro kterýkoli z následujících účelů:
plnění smluvních povinností a závazků, které jsou nezbytné pro provoz Fondu, včetně řízení a správy Fondu;
dodržování platných právních předpisů nebo regulační povinnosti, např. s ohledem na identifikaci proti praní
špinavých peněz a standardy CRS/DAC 2/FATCA;
existence jakýchkoli jiných oprávněných obchodních zájmů Správcovské společnost nebo třetí strany, např. rozvoj
obchodních vztahů, s výjimkou zájmů, které jsou převáženy zájmy nebo základními právy Akcionářů;
jakákoli jiná situace, kdy Akcionáři poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů.
Osobní údaje mohou být za tímto účelem předány vnitrostátním orgánům a zpracovány distributory Fondu a jakýmikoli
dalšími zástupci jmenovanými Správcovskou společností za účelem podpory činností společnosti.
Společnost, Správcovská společnost a/nebo jejich zástupci a poskytovatelé služeb nebudou předávat osobní údaje zemi mimo
EHP, pokud tato země nezajistí dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, tj. nenabídne právní jistotu.
Společnost a Správcovská společnost nebudou osobní údaje uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro které byly
tyto údaje shromážděny. S ohledem na vymezení příslušných lhůt pro uchovávání údajů jsou Společnost a Správcovská
společnost povinny plnit také všechny závazky ve vztahu k uchovávání informací, včetně právních předpisů týkajících se praní
špinavých peněz, nařízení GDPR, daňových zákonů a předpisů.
Akcionáři mají právo kdykoli požádat Společnost a Správcovskou společnost o přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz nebo o omezení zpracování svých osobních údajů nebo proti zpracování svých osobních údajů vznést
námitku, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu, Akcionáři mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V souladu s článkem
77 nařízení GDPR mají Akcionáři v případě porušení příslušného zákona právo podat stížnost u dozorového úřadu (CNPD v
Lucemburku).
Svá práva může Akcionář uplatnit zasláním žádosti Správcovské společnosti.
Bližší informace o podmínkách zpracování údajů jsou bezplatně poskytovány na vyžádání v sídle Správcovské společnosti.“
2.

Jmenování Katleen Van Gheelové do funkce nové ředitelky Fondu

Výroční valná hromada akcionářů, která se konala 3. 7. 2018., se rozhodla jmenovat Katleen Van Gheelovou do funkce nové
ředitelky Fondu, přičemž toto jmenování podléhalo schválení CSSF a mělo nabýt účinnosti k datu schválení CSSF.
V návaznosti na toto schválení CSSF informujeme akcionáře, že Katleen Van Gheelová byla jmenována novou ředitelkou
Fondu k 12. 9. 2018.
3.

Odstranění odkazu na referenční hodnoty dílčích fondů ING ARIA – Millésimé Dynamique, ING ARIA
Moderate Invest, ING ARIA – Flexible Strategic Allocation a ING ARIA – Navido Patrimonial Dynamic:

Ze sekce „Investiční cíl“ v příslušných přílohách dílčích fondů byl odstraněn odkaz na referenční hodnoty. Tyto odkazy na
referenční hodnoty nemají žádný vliv na samotné investiční politiky. Referenční hodnoty byly využity pouze jako vodítko
pro celkovou alokaci aktiv, ne pro účely sledování referenčních hodnot.

4.

Úprava investiční politiky dílčího fondu ING ARIA – European Bonds a změna názvu tohoto dílčího fondu
tak, aby odrážel změnu investiční politiky s účinností k 1. 12. 2018:

Představenstvo Fondu se rozhodlo upravit investiční politiku tohoto dílčího fondu a změnit jeho název tak, aby odrážel
změnu investiční politiky:
„Cílem Dílčího fondu je usilovat o přímou nebo nepřímou expozici vůči dluhopisům a nástrojům peněžních trhů (jak jsou
definovány níže) prostřednictvím otevřených SKIPCP/SKI (až do 10 % a v souladu s čl. 41.1 (e) zákona z roku 2010) v rámci
skupiny ING, nebo mimo ni.
Investiční přístup Dílčího fondu při výběru a řízení portfolia zváží environmentální a sociální aspekty a aspekty správy a
řízení (ESG) s cílem generovat dlouhodobé konkurenční finančních výnosy a pozitivní dopad na společnost.“
K 1. 12. 2018 se dílčí fond nově nazývá ING ARIA – ING Sustainable Bonds.
Výše uvedené změny vstoupí v platnost k 1. 12. 2018 a budou zavedeny v nové verzi prospektu z prosince 2018 a Klíčových
investorských informačních dokumentech Fondu („KIID“) z prosince 2018.
Tímto informujeme akcionáře dílčího fondu ING ARIA – European Bonds, že jsou v průběhu jednoho měsíce před datem
účinnosti těchto změn oprávněni své akcie bezplatně vykoupit.
V Lucemburku dne 31. října 2018
Představenstvo Fondu

