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ING ARIA 

Société d‘Investissement à Capital Variable 

Société Anonyme 

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství 

R.C.S. Luxembourg: B152325 

(dále jen „Společnost“) 

___________________________________________________________________________ 

 

OZNÁMENÍ PODÍLNÍKŮM 

___________________________________________________________________________ 

 

Představenstvo Společnosti (dále jen „Představenstvo“) rozhodlo o provedení následujících změn v nové verzi 

prospektu Společnosti (dále jen „Prospekt“) z 22. srpna 2022: 

 

1. Pokud jde o všechny podfondy, bylo přijato rozhodnutí zavést nový text v rámci oddílu A. „Ocenění 

podílů“, kapitola VIII. „Čistá hodnota aktiv“ prospektu za účelem zavedení mechanismu pohyblivých cen, 

jehož cílem je čelit ředícímu efektu a posílit ochranu investorů. 

 

2. Pokud jde o všechny podfondy, bylo přijato rozhodnutí aktualizovat oddíl „Profil investora“ příslušných 

příloh dílčích fondů prospektu, aby uváděly doporučené období držení a aby zněly takto: 

 

Podfondy 
Profil investora od 22. srpna 2022 

ING ARIA – 

Corporate+ 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá 1 až 3 letům („krátkodobé“), a pro které je úroveň 

rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu přiměřená. 

ING ARIA – 

Millésimé 

Dynamique 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá více než 5 letům („dlouhodobé“), a pro které je 

úroveň rizika v akciích a cenných papírech souvisejících s akciemi všech sektorů 

a v dluhopisech přiměřená. 

ING ARIA – 

Moderate 

Invest 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají kapitálový růst 

během doporučeného období držení, které odpovídá více než 5 letům („dlouhodobé“), a pro 

které je úroveň rizika v dluhopisech přiměřená, ačkoli akceptují určitou expozici vůči akciím 

a akciovým cenným papírům všech sektorů. 

ING ARIA – 

Flexible 

Strategic 

Allocation 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá 3 až 5 letům („střednědobé“), a pro které je úroveň 

rizika v akciích všech sektorů a v cenných papírech s pevným výnosem a nástrojích peněžního 

trhu přiměřená. 

ING ARIA – 

ING 

Sustainable 

Bonds 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá 1 až 3 letům („krátkodobé“), a pro které je úroveň 

rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu přiměřená. 

ING ARIA – 

Navido 

Patrimonial 

Dynamic 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají kapitálový růst 

během doporučeného období držení, které odpovídá více než 5 letům („dlouhodobé“), a pro 

které je úroveň rizika v akciích a kapitálových cenných papírech všech sektorů přiměřená, 

ačkoli akceptují určitou expozici vůči dluhopisům. 

ING ARIA – 

Lion 

Conservative 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a kteří hledají kapitálový 

růst během doporučené doby držení odpovídající 1 až 3 letům („krátkodobé“) a pro které je 

úroveň rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu přiměřená, i když akceptují určitou 

expozici vůči akciím. 
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ING ARIA – 

Lion Moderate 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají kapitálový růst 

během doporučené doby držení odpovídající 3 až 5 letům („střednědobé“) a pro které je úroveň 

rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu přiměřená, i když akceptují určitou expozici 

vůči akciím. 

ING ARIA – 

Lion Balanced 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají kapitálový růst 

během doporučeného období držení, které odpovídá 3 až 5 letům („střednědobé“), a pro které 

je úroveň rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu a v akciích přiměřená. 

ING ARIA – 

Lion Dynamic 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají kapitálový růst 

během doporučeného období držení, které odpovídá více než 5 letům („dlouhodobé“), a pro 

které je úroveň rizika v akciích přiměřená, ačkoli akceptují určitou expozici dluhopisům 

a nástrojům peněžního trhu. 

ING ARIA – 

Lion 

Aggressive 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají kapitálový růst 

během doporučeného období držení, které odpovídá více než 5 letům („dlouhodobé“), a pro 

které je úroveň rizika v akciích přiměřená, ačkoli mohou akceptovat omezenou expozici 

dluhopisům a nástrojům peněžního trhu 

ING ARIA – 

Euro Short 

Duration 

Enhanced 

Return Bond 

Fund 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá 1 až 3 letům („krátkodobé“), a pro které je úroveň 

rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu přiměřená. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Very Defensive 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá 1 až 3 letům („krátkodobé“), a pro které je úroveň 

rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu přiměřená, ačkoli přijímají určitou expozici 

vůči akciím a akciovým cenným papírům všech sektorů. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Defensive 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá 3 až 5 letům („střednědobé“), a pro které je úroveň 

rizika v dluhopisech a nástrojích peněžního trhu přiměřená, ačkoli přijímají určitou expozici 

vůči akciím a akciovým cenným papírům všech sektorů. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Balanced 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu 

v doporučeném období držení, které odpovídá 3 až 5 letům („střednědobé“), a pro které je 

přiměřená úroveň rizika v akciích a cenných papírech všech sektorů a v dluhopisech 

a nástrojích peněžního trhu. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Dynamic 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají kapitálový růst 

během doporučeného období držení, které odpovídá více než 5 letům („dlouhodobé“), a pro 

které je úroveň rizika v akciích a cenných papírech souvisejících s akciemi všech sektorů 

přiměřená, ačkoli akceptují určitou expozici vůči dluhopisům a nástrojům peněžního trhu. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Aggressive 

Tento podfond je určen pro investory, kteří jsou ochotni investovat a hledají růst kapitálu během 

doporučeného období držení, které odpovídá více než 5 letům („dlouhodobé“), a pro které je 

úroveň rizika v akciích a akciových cenných papírech všech sektorů přiměřená, ačkoli mohou 

akceptovat omezenou expozici vůči dluhopisům a nástrojům peněžního trhu. 
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3. Pokud jde o podfondy ING ARIA – Lion Conservative, ING ARIA – Lion Moderate, ING ARIA – Lion 

Balanced, ING ARIA – Lion Dynamic a ING ARIA – Lion Aggressive, bylo přijato rozhodnutí změnit 

oddíl „Investiční cíl“ v rámci příslušných údajů podfondů v příloze 1 prospektu vložením nového odstavce, 

v němž bude uvedeno: 

 

„Investiční přístup podfondu zohledňuje při volbě a řízení portfolia faktory ESG s cílem generovat 

dlouhodobě konkurenceschopné výnosy a pozitivní společenský dopad.“ 

Kromě výše uvedeného nového odstavce byl odpovídajícím způsobem aktualizován oddíl „Environmentální, 

sociální a správní aspekty“ v údajích příslušných podfondů v dodatku 1 prospektu v souladu s požadavky článku 

8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací 

o udržitelnosti v odvětví finančních služeb.  

Příslušné podfondy lze proto považovat za fondy podporující mimo jiné environmentální nebo sociální 

charakteristiky nebo kombinaci těchto charakteristik.  

 

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami s účinností od 22. srpna 2022, mohou bezplatně odprodat 

své podíly ve Společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne zveřejnění oznámení, a to podáním žádosti 

o odprodej Společnosti v souladu s postupy uvedenými v Prospektu.  

 

Výše uvedené změny se projeví v Prospektu z 22. srpna 2022, který bude Podílníkům zpřístupněn spolu se 

sdělením klíčových informací bezplatně na vyžádání v sídle Společnosti od tohoto data. 

 

Lucemburk 22. července 2022 

 

Představenstvo  

  

 

 

 


