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OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM 
___________________________________________________________________________ 

 
Představenstvo společnosti (dále jen „Představenstvo“) se rozhodlo provést v nové verzi prospektu společnosti (dále jen 
„Prospekt“) tyto změny, datované k březnu 2021: 
 
 
1. Ohledně dílčího fondu ING ARIA – ING Sustainable Bonds byla v podrobných informacích o tomto dílčím fondu v 

příloze 1 Prospektu přidána nová část s názvem „Environmentální,sociální aspekty a aspekty správy a řízení“ (ESG), a to 
v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování 
informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Tato nová část neobsahuje žádné změny způsobu, 
jakým je dílčí fond spravován. 
 

2. Co se týká dílčích fondů ING ARIA – ING Global Index Portfolio Very Defensive, ING ARIA – ING Global Index 
Portfolio Defensive, ING ARIA – ING Global Index Portfolio Balanced, ING ARIA – ING Global Index Portfolio 
Dynamic a ING ARIA – ING Global Index Portfolio Aggressive, část „Investiční cíl“ v rámci informací o příslušném 
dílčím fondu v příloze 1 Prospektu bude aktualizována o nový odstavec, který s účinností od 15. dubna 2021 uvede 
následující: 

„Od 15. dubna 2021 zohledňuje investiční přístup Dílčího fondu při výběru a správě portfolia faktory ESG s cílem dosahovat 
dlouhodobých finančních výnosů, které obstojí v konkurenci, při zachování pozitivního společenského dopadu.“  
 
Vedle výše uvedeného nového odstavce byla v podrobných informacích o tomto dílčím fondu v příloze 1 Prospektu přidána 
nová část s názvem „Environmentální, sociální aspekty a aspekty správy a řízení“, a to v souladu s požadavky Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících � 
udržitelností v odvětví finančních služeb. 
 
Akcionáři, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodě 2, účinnými od 15. dubna 2021, mohou své akcie ve společnosti 
bezplatně odkoupit do 30 kalendářních dnů po datu zveřejnění tohoto oznámení, a to odesláním žádosti o odkup adresovaným 
Společnosti v souladu s postupy uvedenými v Prospektu.  
 
Výše uvedené změny se projeví v Prospektu, datovanému k březnu 2021, který bude od tohoto data akcionářům bezplatně k 
dispozici na vyžádání v sídle Společnosti spolu s dokumenty, které obsahují Klíčové informace pro investory. 
 
Lucemburk, 15. března 2021. 
  
Představenstvo společnosti 


