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OZNÁMENIE AKCIONÁROM
Predstavenstvo spoločnosti (ďalej len „Predstavenstvo“) si dovoľuje informovať akcionárov spoločnosti (ďalej len „Akcionári“) o nasledujúcich rozhodnutiach.
Pojmy uvedené veľkým počiatočným písmenom, ktoré nie sú v tomto dokumente definované, majú význam, ktorý im bol priradený v Prospekte.
1. Likvidácia podfondu NN (L) International Slovak Bond (ďalej len „Podfond“)
Predstavenstvo v súvislosti s Podfondom berie na vedomie, že:
-

podiel aktív v rámci správy Podfondu je nízky a na kritickej úrovni, pri ktorej riadenie nemôže byť efektívne,
výkonnosť Podfondu už nie je úspešná,
v rámci Podfondu sa nepredpokladá žiadne dlhodobé vytváranie hodnoty.

V dôsledku toho sa Predstavenstvo v záujme Akcionárov rozhodlo uviesť Podfond do likvidácie s účinnosťou od 23. februára 2022 („Dátum likvidácie“) v plnom
súlade s i) podmienkami prospektu spoločnosti („Prospekt“), najmä s kapitolou XV a ii) stanovami spoločnosti („Stanovy“), najmä s článkom 26. Dátum ukončenia
likvidácie (ďalej len „Dátum ukončenia likvidácie“) sa preto odhaduje na 25. februára 2022.
Počnúc Dátumom likvidácie sa aktíva Podfondu zlikvidujú čo najskôr, čo znamená, že investičná politika a platné investičné obmedzenia sa už nemusia dodržiavať.
Predstavenstvo tiež berie na vedomie, že náklady a výdavky spojené s likvidáciou Podfondu, ktoré zahŕňajú napríklad riadenie (vedenie ad hoc zasadnutí
predstavenstva, vyhotovenia zápisníc atď.), prevádzku, správu, náklady na právne a prevádzkové poradenstvo a notifikáciu a/alebo publikácie bude v plnej miere
znášať správcovská spoločnosť.
2. Pozastavenie emisie akcií Podfondu
Vzhľadom na to, že sa predpokladá likvidácia Podfondu, Predstavenstvo v záujme Akcionárov a v plnom súlade s i) podmienkami Prospektu, najmä s kapitolou XI
a ii) Stanovami, najmä článkom 16, rozhodlo, že počnúc Dátumom likvidácie pozastaví emisiu akcií Podfondu.
***
S cieľom vyhnúť sa pochybnostiam a v najlepšom záujme Akcionárov, Predstavenstvo informuje Akcionárov o tom, že žiadosti o spätné odkúpenie a konverziu
zostanú otvorené počas procesu likvidácie Podfondu, ktorý sa začne Dátumom likvidácie, až do odhadovaného Dátumu ukončenia likvidácie za podmienok
popísaných v Prospekte.
Akýkoľvek výnos z likvidácie, ktorý nemožno rozdeliť Akcionárom, sa uloží v ich mene v Štátnej depozitnej pokladnici (Caisse de Consignation) v Luxembursku.
Uvedená likvidácia bude včas zohľadnená v aktualizovanom Prospekte.
Odporúčame, aby sa Akcionári v súvislosti s dôsledkami tejto likvidácie na ich finančné záležitosti poradili s finančným poradcom.
Luxemburg, 25. januára 2022
Správna rada
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