
   

 

ING ARIA 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Société Anonyme 

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

R.C.S. Lucemburk: B152325 

(dále jen „společnost“) 

___________________________________________________________________________ 

 

O ZNÁMENÍ AKCIO NÁŘŮM 
___________________________________________________________________________ 

 

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“) rozhodlo provést v  nové verzi prospektu společnosti (dále jen 

„prospekt“) s datem leden 2021 tyto úpravy: 

 

1. 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 , bylo přijato rozhodnutí 

jmenovat investičním správcem společnost ING Bank N.V. as, která nahradí společnost ING Luxembourg S.A. s 

účinností k 1. lednu 2021. 

 

2. Ke všem dílčím fondům  byl do Podrobných údajů o dílčím fondu v  příloze č. 1 zařazen doplňující oddíl „Využití 

benchmarku“, v němž se uvádí: 

„Dílčí fond je spravován aktivně, tzn. investice vybírá investiční správce dle vlastního uvážení. Dílčí fond není spravován 

referenčně vůči indexu („benchmarku“). 

 

3. U dílčího fondu ING ARIA – ING Global Index Portfolio Defensive budou oddíly „Investiční cíl“ a „Investiční 

omezení“ v Podrobných údajích o dílčím fondu v příloze č. 1 s účinností k 1. únoru 2021 upraveny níže uvedeným 

způsobem tak, aby byla aktualizována příslušná referenční alokace aktiv a maximální nepřímá expozice:  

 

Referenční alokace aktiv Předchozí alokace aktiv Nová alokace aktiv 
Akcie a cenné papíry spojené s akciemi ve všech 

odvětvích 

25 % 
30 % 

Dluhopisy a nástroje peněžního trhu 75 % 70 % 

Investiční omezení – nepřímá expozice Předchozí expozice  Nová expozice  

Akcie a cenné papíry spojené s akciemi ve všech 

odvětvích 

45 % 
50 % 

Dluhopisy a nástroje peněžního trhu 95 % 90 % 

 

4. U dílčího fondu ING ARIA – ING Global Index Portfolio Dynamic budou oddíly „Investiční cíl“ a „Investiční 

omezení“ v Podrobných údajích o dílčím fondu v příloze č. 1 s účinností k 1. únoru 2021 upraveny níže uvedeným 

způsobem tak, aby byla aktualizována příslušná referenční alokace aktiv a maximální nepřímá expozice:  

 

Referenční alokace aktiv Předchozí alokace aktiv Nová alokace aktiv 
Akcie a cenné papíry spojené s akciemi ve všech 

odvětvích 

75 % 
70 % 

Dluhopisy a nástroje peněžního trhu 25 % 30 % 

Investiční omezení – nepřímá expozice Předchozí expozice  Nová expozice  

Akcie a cenné papíry spojené s akciemi ve všech 

odvětvích 

95 % 
90 % 

Dluhopisy a nástroje peněžního trhu 45 % 50 % 

 

Akcionáři, kteří nesouhlasí se změnami uvedenými v bodech 3 a 4, účinnými k 1. únoru 2021, mohou nechat své akcie ve 

společnosti bezplatně odkoupit během období 30 kalendářních dnů po datu zveřejnění tohoto oznámení, a to odesláním 

žádosti o odkup do společnosti v souladu s postupy uvedenými v prospektu. 

 

Výše uvedené změny se projeví v prospektu s datem leden 2021, který bude od tohoto data akcionářům bezplatně k dispozici 

na požádání v sídle společnosti spolu s Klíčovými investorskými informačními dokumenty. 

 

V Lucemburku dne 30. prosince 2020 
 

Představenstvo společnosti 


