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Upozornenie
Úpisy akcií spoločnosti sú platné iba v prípade, ak sa uskutočnili
v súlade s nariadeniami najnovšieho prospektu, ktorý je doplnený
najnovšou výročnou správou, ktorá je k dispozícii, a okrem sú toho
v súlade s najnovšou polročnou správou, ak bola uverejnená po
najnovšej výročnej správe. Nikto sa nemôže odvolávať na iné
informácie ako na informácie, ktoré sa nachádzajú v prospekte alebo v
dokumentoch, ktoré sú v ňom uvedené a do ktorých môže verejnosť
nahliadnuť.
Tento prospekt opisuje všeobecný rámec, ktorý je platný pre
všetky podfondy, a musí sa interpretovať spolu s popisnými
lístkami každého podfondu. Tieto lístky sú vložené pri každom
novom vytvorení podfondu a tvoria neoddeliteľnú súčasť
prospektu. Žiadame potenciálnych investorov, aby sa pred
každým investovaním oboznámili s týmito popisnými lístkami.
Prospekt bude pravidelne aktualizovaný, aby v ňom bola zahrnutá
každá dôležitá zmena. Investorom sa odporúča, aby si v spoločnosti
overili, či vlastnia najnovší prospekt, ktorý je k dispozícii na
internetovej stránke www.ingim.com. Spoločnosť okrem toho na
požiadanie bezplatne dodá každému akcionárovi alebo potenciálnemu
investorovi najnovšiu verziu prospektu.
Spoločnosť bola založená v Luxemburgu a tam aj získala súhlas
príslušného luxemburského úradu. Tento súhlas sa nemôže
interpretovať tak, že príslušný luxemburský úrad schválil obsah
prospektu alebo kvalitu akcií spoločnosti alebo kvalitu investícií, ktoré
spoločnosť vlastní. Činnosť spoločnosti podlieha dôkladnej kontrole
zodpovedným luxemburským úradom.
Spoločnosť navyše nebola zaregistrovaná v súlade s americkým
zákonom z roku 1940 o investičných spoločnostiach v znení
neskorších zmien ani v súlade s podobným nariadením akejkoľvek inej
jurisdikcie s výnimkou prípadov opísaných v tomto prospekte. Akcie
spoločnosti okrem toho neboli zaregistrované podľa amerického
zákona z roku 1933 o cenných papieroch v znení neskorších zmien ani
podľa podobného nariadenia akejkoľvek inej jurisdikcie s výnimkou
prípadov opísaných v tomto prospekte.
Akcie spoločnosti sa nemôžu ponúkať na predaj, ani predávať, ani
prevádzať, ani dodávať do Spojených štátov amerických, ich území
alebo dŕžav, ani žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe so štatútom
„US Person“, ktorý sa vymedzuje v nariadení S zákona USA z roku
1933 (definícia, ktorá sa môže z času na čas zmeniť podľa legislatívy,
pravidiel, nariadení alebo správneho výkladu), s výnimkou prípadov,
keď akcie môžu byť pridelené bez toho, aby došlo k porušeniu
zákonov USA týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov.
Investori môžu byť vyzvaní, aby predložili potvrdenie, že nie sú
fyzickou alebo právnickou osobou so štatútom „US Person“ a že sa
neupisujú v mene alebo za fyzickú alebo právnickú osobu so štatútom
„US Person“.
Investorom sa odporúča, aby sa v súvislosti s investovaním
v spoločnosti informovali o zákonoch a nariadeniach (najmä tých, ktoré
sa týkajú daňového systému a kontroly výmen) platných v ich krajine
pôvodu, trvalého bydliska alebo bydliska, a aby sa v každej otázke
týkajúcej sa obsahu tohto prospektu poradili so svojím vlastným
finančným, právnym a účtovným poradcom.
Spoločnosť potvrdzuje, že spĺňa všetky právne a predpísané záväzky
platné v Luxembursku, pokiaľ ide o prevenciu týkajúcu sa prania
špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Správna rada je zodpovedná za informácie nachádzajúce sa v tomto
prospekte v deň jeho zverejnenia. Správna rada môže v rozsahu,
v akom si môže byť primerane vedomá, potvrdiť, že informácie
nachádzajúce sa v tomto prospekte presne a dôverne odrážajú
skutočnosť a že žiadna informácia, ktorá by menila význam tohto
dokumentu, ak by bola zahrnutá, nebola vynechaná. Hodnotu akcií
spoločnosti ovplyvňujú zmeny veľkého množstva faktorov. Každý
odhad výnosov alebo ukazovateľ minulej výkonnosti sa uvádza iba
informatívne a nepredstavuje žiadnu záruku výkonnosti v budúcnosti.
Správna rada preto upozorňuje, že za normálnych okolností a berúc
do úvahy kolísavosť kurzov cenných papierov v portfóliu, cena za
spätné odkúpenie akcií môže byť vyššia alebo nižšia ako cena úpisu.
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Oficiálnym jazykom tohto prospektu je angličtina. Prospekt môže byť
preložený do iných jazykov. V prípade rozdielov medzi anglickou verziou
prospektu a verziami napísanými v iných jazykoch má prednosť anglická
verzia s výnimkou prípadu (a iba v tomto prípade), keď to inak upravuje
právo inej jurisdikcie, v právomoci ktorej sa akcie ponúkajú verejnosti. V
tomto prípade sa prospekt bude interpretovať podľa luxemburského
práva. Urovnania sporov a nezhôd týkajúcich sa investícií do spoločnosti
tiež podliehajú luxemburskému právu.
TENTO PROSPEKT V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREDSTAVUJE
PONUKU
ALEBO
ŽIADANIE
VEREJNOSTI
V RÁMCI
TEJ
JURISDIKCIE, V KTOREJ TAKÁTO PONUKA ALEBO ŽIADANIE
VEREJNOSTI NIE SÚ ZÁKONNÉ. TENTO PROSPEKT V ŽIADNOM
PRÍPADE NEPREDSTAVUJE PONUKU ANI ŽIADANIE OSOBY V
PRÍPADE, KEĎ BY PREDLOŽENIE TAKEJTO PONUKY ALEBO
ŽIADANIA NEBOLI ZÁKONNÉ.
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Slovník
Stanovy: Stanovy spoločnosti v znení ich prípadných zmien
a doplnení.

Benchmark: Benchmark je referenčný bod, na základe ktorého sa
môže merať výkonnosť podfondu, pokiaľ nie je stanovené inak.
Podfond môže mať rôzne triedy akcií a príslušné benchmarky, ktoré sa
môžu priebežne zmeniť. Doplňujúce informácie o príslušných triedach
akcií nájdete na internetovej stránke www.ingim.com. Benchmark
môže byť aj usmernením o trhovej kapitalizácii cieľových podkladových
spoločností a ak sa uplatňuje, bude to uvedené v investičnej politike
podfondu. Stupeň korelácie s benchmarkom sa môže v jednotlivých
podfondoch líšiť v závislosti od faktorov, ako je rizikový profil,
investičný cieľ a investičné obmedzenia podfondu a koncentrácia
konštitučných prvkov v benchmarku.
Obchodný deň: Každý deň v týždni (pondelok až piatok) okrem
Nového roku (1. január), Veľkého piatku, Veľkonočného pondelka, 1.
sviatku vianočného (25. december) a 2. sviatku vianočného (26.
december).

Správcovská spoločnosť: Spoločnosť v pozícii vymenovanej
správcovskej spoločnosti pre spoločnosť v zmysle zákona a na ktorú
bola delegovaná zodpovednosť za spravovanie, administratívu
a marketing investovania.
Minimálna výška upísania: Minimálne úrovne investície pre
úvodné a následné investície.

Členský štát: Členský štát Európskej únie.
Nástroje peňažného trhu: Nástroje bežne obchodované na
peňažnom trhu, ktoré sú likvidné a hodnotu ktorých možno kedykoľvek
presne stanoviť.
Čistá hodnota aktív na akciu: V súvislosti s akýmikoľvek
akciami ktorejkoľvek triedy akcií hodnota na akciu stanovená v súlade
s príslušnými ustanoveniami opísanými v kapitole IX Čistá hodnota
aktív v časti 3.

ktorý závisí od dĺžky investovania.

Poverení zástupcovia: Akákoľvek osoba alebo subjekt, ktorý
zaregistruje akcie vo vlastnom mene, zatiaľ čo ich drží v prospech
zákonného vlastníka.

SEČ: Stredoeurópsky čas.

OECD: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

CDSC: Contingent Deferred Sales Charge – Poplatok za predaj,

Spoločnosť: ING (L) vrátane všetkých existujúcich a budúcich

Platobný zástupca: Každý platobný zástupca vymenovaný

podfondov

spoločnosťou.

CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier je orgánom
regulácie a dohľadu nad spoločnosťou v Luxembursku.

Deň platby: Maximálne tri obchodné dni v Luxembursku po
príslušnom dni ocenenia, pokiaľ sa neuvádza inak v príslušnom
popisnom lístku fondu v časti „Dátum platby prvého upísania“.

Depozitná banka: Aktíva spoločnosti sú uschovávané v úschove
a pod kontrolou spoločnosti Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
S.C.A.

Provízia za výkonnosť: Poplatok súvisiaci s výkonnosťou

Ukončenie: Čas ukončenia prijímania príkazov na úpisy, spätné

Referenčná mena: Mena používaná na meranie výkonnosti

odkúpenia a konverzie: Do 15.30 SEČ každý deň oceňovania, pokiaľ
sa v príslušnom popisnom lístku podfondu v „doplňujúcich
informáciách“ neuvádza inak.

Dividenda: Distribúcia časti alebo
pripísateľného triede akcií v podfonde.

celého

čistého

príjmu

aby

distribuoval

podfondu a na účtovné účely.

Správca registra a zástupca pre prevody: Každý správca
registra a zástupca pre prevody vymenovaný spoločnosťou.
Regulovaný trh: Trh vymedzený v bode 14 článku 4 smernice

Distribútor: Osoba alebo subjekt riadne priebežne vymenovaný
správcovskou spoločnosťou,
distribúciu akcií.

splatný podfondom voči investičnému správcovi.

alebo

zabezpečil

Historická výkonnosť: informácie o výkonnosti v minulosti
týkajúce sa každého podfondu sú uvedené v dokumente s kľúčovými
informáciami pre investorov. Výkonnosť v minulosti by sa nemala
vnímať ako ukazovateľ toho, akú výkonnosť bude mať podfond
v budúcnosti a v žiadnom prípade nepredstavuje záruku budúcich
výnosov.
Inštitucionálni investori: Investor v zmysle článku 174 časť II)
luxemburského zákona zo 17. decembra 2010, ktorý v súčasnosti
zahŕňa poisťovne, dôchodkové fondy, úverové inštitúcie a iných
odborníkov vo finančnom sektore, ktorí investujú buď vo vlastnom
mene alebo v mene svojich klientov, ktorí sú tiež investori v zmysle
tohto vymedzenia alebo podľa diskrečného manažmentu, luxemburské
a zahraničné schémy kolektívneho investovania a kvalifikované
holdingové spoločnosti.
Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov:
Štandardizovaný dokument, v ktorom sú zhrnuté kľúčové informácie
pre akcionárov podľa zákona zo 17. decembra 2010, ktorý nahradí
skrátený prospekt pred 1. júlom 2012.
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Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch
s finančnými nástrojmi, ako aj akýkoľvek iný trh v spôsobilom štáte,
ktorý je regulovaný, funguje pravidelne a je uznaný a otvorený pre
verejnosť.

Skrátený prospekt: Skrátený prospekt vydaný v súlade so
zákonom zo 17. decembra 2010, ktorý bude nahradený dokumentom
s kľúčovými informáciami pre investorov pred 1. júlom 2012.
Akcie: Akcie každého podfondu sa ponúkajú vo forme na meno,
pokiaľ správna rada nerozhodne inak. Všetky akcie musia byť úplne
splatené a frakcie sa emitujú do 3 desatinných miest.
Trieda akcií: Jedna, niektoré alebo všetky triedy akcií podfondu,
ktorého aktíva sa investujú spoločne s aktívami iných tried akcií, ale
ktorý môže mať svoju vlastnú štruktúru poplatkov, minimálnu výšku
upísania, dividendovú politiku, referenčnú menu alebo iné
charakteristické vlastnosti.
Akcionár: Akákoľvek osoba alebo subjekt vlastniaci akcie
podfondu.

Cena akcie: Čistá hodnota aktív na akciu.
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Podfond: Zastrešujúce fondy sú samostatné právne subjekty
zahŕňajúce jeden alebo viac podfondov. Každý podfond má vlastnú
investičnú politiku a skladá sa z vlastného špecifického portfólia aktív
a záväzkov.

Správca podportfólia: Spoločnosť vymenovaná správcovskou
spoločnosťou vo funkcii investičného manažéra na
každodennej správy časti alebo všetkých aktív spoločnosti.

riešenie

Orgán pre dohľad: Commission de Surveillance du Secteur
Financier v Luxembursku alebo príslušný orgán pre dohľad
v jurisdikciách, v ktorých je spoločnosť registrovaná pre verejné
ponúkanie.
PKIPCP: Podnik kolektívneho investovania prevoditeľných cenných
papierov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/65/ES.
Deň oceňovania: Každý obchodný deň, pokiaľ sa v príslušnom
popisnom lístku fondu neuvádza inak.
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ČASŤ I: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
TÝKAJÚCE SA SPOLOČNOSTI
I.

USA

Stručná charakteristika spoločnosti

Miesto, forma a dátum založenia
Založená v Luxemburgu, Luxemburské veľkovojvodstvo, ako otvorená
investičná spoločnosť s variabilným akciovým kapitálom (Société
d’investissement à capital variable („SICAV“)) s viacerými podfondmi
6. septembra 1993.

-

ING Investment Management
Level 21, 83 Clarence Street
Sydney NSW 2000, Austrália

-

ING Investment Management (Middle East) Limited
20, Al Attar Business Tower
Sheikh Zayed Road
Dubai UAE Centre

-

ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd
81/F, International Commerce Centre 1, Austin Road West,
Kowloon, Hong Kong

-

ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd
9 Raffles Place
# 23-08 Republic Plaza
048619 Singapur

-

ING Investment Management Co.
230 Park Avenue, New York, NY 10169, Spojené štáty americké

-

ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd
The New Otani Garden Court 19F,
4-1 Kioicho, Chiyoda-Ku, Tokio, Japonsko, 102-0094

Sídlo spoločnosti
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg

Obchodný register
Č. B 44.873

Orgán pre dohľad:
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Správna rada
Predseda:
-

FULL PROSPECTUS

Pán André van den Heuvel
Predseda
Marketingový a obchodný riaditeľ
ING Investment Management (ďalej len „skupina“)
65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, Holandsko

Depozitná banka
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg

Správcovia:
-

-

-

LU

Ústredný administratívny zástupca

Pán David Suetens
Riaditeľ pre riziká
ING Investment Management (ďalej len „skupina“)
65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, Holandsko

ING Investment Management Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg

Správca registra a zástupca pre prevody

Pán Dirk Buggenhout
Prevádzkový riaditeľ
ING Investment Management (ďalej len „skupina“)
65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, Holandsko

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg

Platobný zástupca

Pani Maaike Van Meer
Vedúca právnych služieb a dodržiavania súladu
ING Investment Management (ďalej len „skupina“)
81/F, International Commerce Center 1, Austin Road West
Kowloon, Hong Kong

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg

Zriaďovateľ

Nezávislí audítori

ING Investment Management (Europe) B.V.
Ernst & Young S.A.

65 Schenkkade, The Hague 2595 AS, Holandsko

7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach

Úpisy, spätné odkupy a konverzie

Správcovská spoločnosť
3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg

Príkazy na upísanie, spätné odkúpenie a konverzie sa môžu
predkladať spoločnosti, iným kanceláriám oprávneným prijímať príkazy
alebo správcovi registra a zástupcovi pre prevody.

Správcovia podportfólia

Finančné obdobie

-

ING Asset Management B.V.,
65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, Holandsko

Od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roka

-

CBRE Clarion Securities LLC
201 King of Prussia Road,
Pennsylvania,

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Suite 600,
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Radnor,

19087
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Dátum riadneho valného zhromaždenia
Štvrtý štvrtok v januári o 14.00 hod. SEČ. Ak tento deň nie je
obchodným dňom, zhromaždenie sa uskutoční nasledujúci obchodný
deň.

Pre ďalšie informácie alebo v prípade sťažností sa, prosím,
obráťte na:
ING Investment Management
P.O. Box 90470
2509 LL The Hague
Holandsko
Tel. +31 70 378 1800
e-mail: fundinfo@ingim.com
alebo www.ingim.com
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II. Informácie týkajúce sa investícií
Všeobecné údaje
Výhradným predmetom činnosti Spoločnosti je investovanie kapitálu,
ktorý má k dispozícii, do cenných papierov alebo iných likvidných
finančných aktív uvedených v článku 41 ods. 1) zákona z 17.
decembra 2010 tak, aby umožnila akcionárom profitovať z výsledkov
správy svojho portfólia. Spoločnosť musí rešpektovať obmedzenia
týkajúce sa investícií tak, ako sú opísané v časti I zákona z 17.
decembra 2010.
Spoločnosť tvorí samostatný právny subjekt. V rámci svojich cieľov
spoločnosť môže ponúkať výber z viacerých podfondov, ktoré sú
riadené a spravované samostatne. Špecifická investičná politika
rôznych podfondov je podrobne vypracovaná v popisných lístkoch
týkajúcich sa každého podfondu. Každý podfond sa vo vzťahu
k akcionárom správa ako samostatný subjekt. Odchylne od článku
2093 občianskeho zákonníka Luxemburska aktíva konkrétneho
podfondu pokrývajú len dlhy a záväzky daného podfondu, a to aj tie,
ktoré existujú voči tretím stranám.
Správna rada môže rozhodnúť o emisii jednej alebo viacerých tried
akcií v každom podfonde. Štruktúra nákladov, minimálna výška
upísania, mena, v ktorej je vyjadrená čistá hodnota aktív, politika
zaistenia a kategórie vhodných investorov sa môžu v jednotlivých
triedach akcií líšiť. Rôzne triedy akcií sa môžu líšiť aj v závislosti od
iných faktorov tak, ako ich určí správna rada.
Spoločnosť uplatňuje obrannú politiku skupiny ING a, ak je to zákonne
možné a nezávisle presaditeľné, jej cieľom je neinvestovať do
spoločností priamo spájaných s výrobou a/alebo distribúciou
kontroverzných zbraní. Obranná politika skupiny ING je k dispozícii na
nahliadnutie na internetovej stránke www.ingim.com.

Informácie špecifické pre každý podfond



















































































Spoločnosť prijme primerané opatrenia na zabránenie tzv. Late
Trading, ktorými sa zabezpečí, aby príkazy na upísanie, spätné
odkúpenie alebo konverziu neboli prijaté po časovom limite na také
príkazy stanovenom v tomto prospekte.
Spoločnosť nepovoľuje postupy spojené s postupom market timing,
ktorý sa chápe ako spôsob arbitráže, ktorou investor systematicky
upisuje a spätne odkupuje alebo konvertuje akcie toho istého
podfondu v krátkom čase a využíva rozdiely a/alebo nedokonalosti
alebo nedostatky v metóde stanovovania čistej hodnoty aktív.
Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť príkazy úpisov, spätných
odkupov a konverzií pochádzajúcich od investora, ktorého spoločnosť
podozrieva využívania takých praktík a prípadne prijať opatrenia
potrebné na ochranu záujmov spoločnosti a ďalších investorov.

Úpisy
Spoločnosť prijíma príkazy na úpis každý deň ocenenia, pokiaľ sa v
popisnom lístku podfondu neuvádza inak, a v súlade s pravidlami
ukončenia prijímania príkazov stanovenými v popisných lístkoch
podfondov.
Akcie sa emitujú v zmluvný deň zúčtovania. V prípade úpisov sa akcie
emitujú do troch obchodných dní po akceptovaní príkazu na úpis. Toto
obdobie sa môže predĺžiť až na 5 obchodných dní na základe
schválenia správcovskej spoločnosti.
Splatná suma môže byť znížená o poplatok za úpis v prospech
príslušného podfondu a/alebo distribútora, ako je podrobnejšie
uvedené na popisných lístkoch podfondov. Sadzba v žiadnom prípade
neprekročí limity uvedené na popisných lístkoch každého podfondu.
Výška úpisu bude vyplatená v referenčnej mene príslušnej triedy akcií.
Akcionári, ktorí požadujú platbu v inej mene, budú znášať náklady
spojené s výmenou. Zahraničná mena sa spracuje predtým, ako je
hotovosť zaslaná príslušnému podfondu. Táto suma úpisu je splatná
do termínu učeného pre každý podfond na popisných lístkoch
podfondu.

Investičné ciele a zásady, ktoré sa majú dodržiavať v každom
podfonde, sú opísané na popisných lístkoch každého podfondu.

Správna rada spoločnosti je kedykoľvek oprávnená zastaviť emisiu
akcií. Správna rada môže toto opatrenie obmedziť na určité krajiny,
podfondy alebo triedy akcií.

III. Úpisy, spätné odkupy a konverzie

Spoločnosť môže obmedziť alebo zakázať nadobúdanie svojich akcií
pre ktorúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

Akcie sa môžu upisovať, spätne odkupovať alebo konvertovať
prostredníctvom správcovskej spoločnosti, správcu registra a zástupcu
pre prevody, distribútorov a platobných zástupcov spoločnosti.
Náklady a výdavky týkajúce sa úpisov, spätných odkupov a konverzií
sú uvedené na popisnom lístku každého podfondu.

Spätné odkupy

Akcie sa budú vydávať vo forme na meno a budú necertifikované.
Akcie sa tiež môžu držať a prevádzať cez účty vedené v clearingových
systémoch. Fyzické akciové certifikáty na doručiteľa vydávané ku dňu
tohto prospektu nebudú nahradené, ak sa stratia alebo poškodia, ale
budú nahradené akciami na meno vydanými v necertifikovanej forme.
Fyzické akcie na doručiteľa sa už nebudú vydávať, akcie na doručiteľa
zapísané dematerializovaným zápisom do knihy v držbe spoločnosti sa
zrušia a investori majúci také akcie budú zapísaní do registra
akcionárov spoločnosti.
Cena za úpis, spätný odkup alebo konverziu je zvýšená o dane,
poplatky a kolkové poplatky požadované z dôvodu úpisu, spätného
odkupu alebo konverzie investorom.
Ak v krajine, v ktorej sa ponúkajú akcie, miestne právo vyžaduje, aby
sa príkazy na úpis, spätný odkup a/alebo konverziu a príslušné
peňažné toky prevádzali prostredníctvom miestnych platobných
agentov, investorom môžu byť účtované týmito miestnymi platobnými
agentmi ďalšie transakčné poplatky za každý jednotlivý príkaz, ako aj
za dodatočné administratívne služby za dodanie certifikátov akcií.
V určitých krajinách, v ktorých sa ponúkajú akcie, sa môžu povoliť
sporiace plány. Charakteristika (minimálna suma, durácia atď.) a údaje
o nákladoch o sporiacich plánoch sú dostupné v sídle spoločnosti na
požiadanie alebo v zákonnej dokumentácii ponuky platnej pre
konkrétnu krajinu, v ktorej sa ponúka sporiaci plán.
V prípade pozastavenia výpočtu čistej hodnoty aktív a/alebo
pozastavenia prevodu príkazov úpisov, spätných odkupov a konverzií
sa prijaté príkazy vykonajú v prvej čistej hodnote aktív platnej po
uplynutí doby pozastavenia.
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Každý akcionár má právo požiadať o spätný odkup svojich akcií.
Spoločnosť prijíma príkazy na spätné odkúpenie každý obchodný deň
v Luxembursku, ak sa v popisných lístkoch podfondu neuvádza inak.
Suma spätného odkupu bude určená na základe platnej čistej hodnoty
aktív, ktorá je určená na popisných lístkoch každého z podfondov.
Splatná suma môže byť znížená o poplatok za spätné odkúpenie v
prospech príslušného podfondu a/alebo distribútora, ako je
podrobnejšie uvedené na popisných lístkoch podfondov.
Akcionári musia pri podávaní príkazu na spätný odkup distribučných
akcií odovzdať, ak je to potrebné, certifikáty akcií spolu so všetkým
kupónmi pred lehotou splatnosti.
Bežné dane, poplatky a administratívne náklady znáša akcionár.
Odkupná suma bude vyplatená v referenčnej mene príslušnej triedy
akcií. Správna rada ani depozitná banka nezodpovedajú za žiadne
krátenie alebo zrušenie platby vyplývajúce z devízového obmedzenia
alebo z iných okolností, ktoré sú nezávislé od ich vôle, a ktoré by
obmedzovali alebo znemožnili prevod výnosu zo spätného odkupu
akcií do zahraničia.
Príkazy o spätné odkúpenie nemožno po ich prijatí vziať späť
s výnimkou prípadu, keď sa pozastavil výpočet čistej hodnoty aktív
a v prípade pozastavenia spätného odkúpenia podľa kapitoly
s názvom Pozastavenie výpočtu čistej hodnoty aktív a/alebo emisie,
spätného odkúpenia a konverzie akcií počas týchto pozastavení.
V prípade príkazov na spätný odkup triedy akcií „Y“ sa akcie odkupujú
podľa zásady prvý dnu prvý von (First In First Out – „FIFO“), takže
akcie, ktoré sa ako prvé odkupujú, sú tie akcie podfondu, ktoré boli
v prípade príslušnej triedy akcií „Y“ emitované na najdlhšie obdobie
vzhľadom na toho istého investora vykonávajúceho spätné odkúpenie.
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Spoločnosť môže pristúpiť k nútenému spätnému odkupu všetkých
akcií, ak by sa zistilo, že osoba, ktorá nemá právo vlastniť akcie
spoločnosti (napr. osoba so štatútom „US Person“), je sama alebo
spoločne s inými osobami vlastníkom akcií spoločnosti, alebo pristúpiť
k nútenému odkupu časti akcií, ak by sa zistilo, že tým, že jedna osoba
alebo viacero osôb vlastní časť akcií spoločnosti, by sa spoločnosť
musela podrobiť iným ako luxemburským daňovým zákonom.

Konverzie
Za predpokladu dodržania akejkoľvek podmienky (vrátane akejkoľvek
minimálnej výšky upísania) triedy akcií, do ktorej sa má uskutočniť
konverzia, akcionári môžu požadovať konverziu svojich akcií na akcie
v inej existujúcej triede akcií alebo inom podfonde. Konverzie sa budú
uskutočňovať na základe ceny pôvodnej triedy akcií, ktorá sa má
konvertovať, na čistú hodnotu aktív druhej triedy akcií rovnakého dňa.
Náklady za spätný odkup a úpis spojené s konverziou sa môžu
pripísať na ťarchu akcionára, ako je uvedené na popisnom lístku
každého podfondu.





















Spoločnosť môže na základe rozhodnutia správnej rady vyplatiť
akcionárom cenu za spätný odkup v nepeňažnej forme pridelením
investícií, ktoré pochádzajú z fondu aktív týkajúcich sa príslušnej triedy
alebo príslušných tried akcií, za hodnotu vypočítanú v deň oceňovania,
ku ktorému je vyrátaná cena spätného odkupu, vo výške hodnoty akcií
určených na spätný odkup. Iné spätné odkupy než odkupy v hotovosti
budú predmetom správy nezávislého audítora spoločnosti. Spätný
odkup v nepeňažnej forme je možný iba, ak i) je zachovaný rovnaký
prístup k akcionárom, ii) príslušní akcionári vyjadrili svoj súhlas a iii) ak
povaha alebo typ aktív určených na prevod sú určené spravodlivo a
primerane bez toho, aby sa poškodili záujmy iných vlastníkov akcií
príslušnej triedy alebo príslušných tried. V takom prípade náklady
vznikajúce pri týchto spätných odkupoch v nepeňažnej forme budú
hradené z fondu aktív týkajúcich sa príslušnej triedy alebo tried akcií.





















































náklady a výdavky súvisiace so službami poskytovanými
spoločnosti inými poskytovateľmi služieb, ako je
správcovská spoločnosť, ktorej správcovská spoločnosť
mohla delegovať funkcie týkajúce sa výpočtu dennej čistej
hodnoty
aktív
podfondov
a
iné
účtovnícke
a administratívne služby, funkcie registrátora a prevodovej
agentúry, náklady na distribúciu podfondov a na
registráciu podfondov na verejné ponúkanie v cudzích
jurisdikciách vrátane poplatkov splatných orgánom
dohľadu v tých krajinách;

ii.

výkazy poplatkov a výdavkov súvisiacich s inými agentmi
a poskytovateľmi
služieb
priamo
vymenovanými
spoločnosťou vrátane správcu, hlavných alebo miestnych
platobných zástupcov, kótovacieho zástupcu a výdavky
na kótovanie na burze cenných papierov, audítorov
a právnych poradcov, poplatky riaditeľom a primerané
vreckové výdavky riaditeľov spoločnosti;

iii.

iné poplatky vrátane výdavkov na založenie a nákladov
súvisiacich s tvorbou nových podfondov, výdavky
vzniknuté vydávaním a spätným odkupom akcií a platbou
poistenia dividend (ak je), výdavky na rating podľa
okolností, uverejnenie cien akcií, náklady na tlač,
vykazovanie a náklady na uverejňovanie vrátane
nákladov na prípravu, tlač a distribúciu prospektov a iných
pravidelných správ alebo výkazov o registrácii a všetkých
ostatných prevádzkových výdavkov vrátane poštovného,
poplatkov za telefón, telex a telefax.

b. Pevný servisný poplatok nezahŕňa:
i.

náklady a výdavky na kúpu a predaj cenných papierov
v portfóliu a finančných nástrojov;

ii.

poplatky za maklérske služby,
náklady za transakcie nesúvisiace s úschovou,

IV. Poplatky, provízie a dane

úroky a bankové
s transakciami,

POPLATKY HRADENÉ SPOLOČNOSŤOU

v.

mimoriadne výdavky (ako sú vymedzené nižšie) a

Uplatňuje sa táto štruktúra poplatkov:

vi.

platbu luxemburskej taxe d’abonnement.

ING INVESTMENT MANAGEMENT 10



i.

iv.

Okrem správcovského poplatku a provízie za výkonnosť, ak sa
uplatňuje, sa každej triede akcií, ak sa v príslušnom popisnom lístku
podfondu neuvádza inak, bude účtovať pevný servisný poplatok
(„Pevný servisný poplatok“), ktorý pokrýva administratívu a úschovu



a. Pevný servisný poplatok zahŕňa:

iii.

V odmeňovaní správcovských služieb sa uvádza, že vymenovaná
správcovská spoločnosť, ING Investment Management Luxembourg
S.A., bude dostávať správcovský poplatok, ako sa stanovuje v
jednotlivých popisných lístkoch podfondov a v dohode o kolektívnej
správe portfólia uzavretej medzi spoločnosťou a správcovskou
spoločnosťou. V prípade investovania do PKIPCP a iných cieľových
PKI a v prípadoch, keď sa správcovskej spoločnosti alebo manažérovi
podportfólia platí správcovský poplatok účtovaný priamo aktívam
týchto PKIPCP a iným PKI, tieto platby sa odpočítajú z odmeny
splatnej správcovskej spoločnosti alebo správcovi podportfólia.



1. Pevný servisný poplatok sa účtuje na úrovni tried akcií pre
každý podfond. Pevný servisný poplatok narastá pri každom
výpočte čistej hodnoty aktív percentuálnym podielom
uvedeným v príslušnom popisnom lístku podfondu a platí sa
mesačne spätne správcovskej spoločnosti. Tento pevný
servisný poplatok je pevný v tom zmysle, že správcovská
spoločnosť bude znášať náklady nad rámec pevného
servisného poplatku vzťahujúceho sa na triedu akcií. Naopak,
správcovská spoločnosť bude mať nárok zadržať akúkoľvek
sumu servisného poplatku účtovaného triede akcií, ktorá
presahuje skutočné súvisiace výdavky, ktoré vznikli príslušnej
triede akcií.

Konverzie z triedy akcií „Y“ na triedu akcií „inú ako Y“ nie sú povolené
a bude sa s nimi nakladať ako so spätnými odkupmi nasledovanými
úpismi.

Spoločnosť môže na žiadosť akcionára povoliť, aby sa emitovali akcie
spoločnosti ako náhrada za príspevok vhodných aktív v nepeňažnej
forme pri dodržaní predpisov platných podľa luxemburských zákonov
a najmä povinnosti vypracovať hodnotiacu správu nezávislého
audítora. V každom jednotlivom prípade správna rada určí povahu a
typ vhodných aktív, pokiaľ sú tieto cenné papiere v súlade s cieľmi a
investičnou politikou daného podfondu. Náklady spojené s týmito
úpismi v nepeňažnej forme znášajú akcionári, ktorí požiadajú o tento
druh úpisov.



aktív a iné priebežné prevádzkové a administratívne výdavky, ako sú
stanovené v príslušnom popisnom lístku podfondu.

Pri žiadosti o konverziu akcionári musia, ak je to potrebné, odovzdať
akcie na doručiteľa (hmotné certifikáty) so všetkými kupónmi pred
lehotou splatnosti v prípade distribučných akcií.

Úpisy a spätné odkupy v nepeňažnej forme



poplatky

a iné

výdavky

súvisiace

V prípade, že podfondy spoločnosti investujú do akcií vydaných
jedným alebo viacerými inými podfondmi spoločnosti alebo
jedným alebo viacerými inými podfondmi PKIPCP spravovaného
správcovskou spoločnosťou, pevný servisný poplatok sa môže
účtovať investujúcemu podfondu, ako aj cieľovému podfondu.
2. Správcovská spoločnosť môže mať nárok na províziu za
výkonnosť, ktorá je splatná z aktív príslušnej triedy akcií.
V popisnom lístku každého podfondu sa uvádza, pri ktorých
triedach akcií sa môže uplatňovať provízia za výkonnosť, aká
je percentuálna sadzba poplatku za výkonnosť a aký je
príslušný cieľ lepšej výkonnosti. Ak je trieda akcií
denominovaná v inej mene alebo uplatňuje osobitné techniky
zaistenia, cieľ lepšej výkonnosti sa môže zodpovedajúcim
spôsobom upraviť.
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Provízia za výkonnosť konkrétnej triedy akcií sa navyšuje
každý deň oceňovania („t“) a buď sa vypočíta a vyplatí na konci
každého finančného roka alebo ak budú akcie spätne
odkúpené počas finančného roka, provízia za výkonnosť sa
vypočíta, ale nebude uhradená do konca každého finančného
roka, ak príslušná trieda akcií podfondu prekročí vyššie číslo
z cieľa lepšej výkonnosti a príslušného high water mark. Akcie
upísané počas finančného roka neprispejú k provízii za
výkonnosť v období predchádzajúcom upísaniu.
Provízia za výkonnosť sa počíta na základe zásady
historického high water mark, čo znamená, že provízia za
výkonnosť sa počíta, ak je čistá hodnota aktív na akciu
príslušnej triedy akcií vyššia ako čistá hodnota aktív na akciu
na konci predchádzajúcich finančných rokov, pri ktorej sa
stanovovala provízia za výkonnosť. V prípade, že sa
nestanovovala provízia za výkonnosť, high water mark sa
rovná otváracej cene príslušnej triedy akcií alebo zostane
nezmenený, ak sa v predchádzajúcich finančných rokoch
stanovovala provízia za výkonnosť.
Príslušné triedy akcií nebudú za žiadnych okolností pripisovať
zápornú províziu za výkonnosť na účel nahradenia poklesu
hodnoty alebo horšej výkonnosti. Spoločnosť neuplatňuje
rovnomerné rozdelenie na úrovni akcionárov, pokiaľ ide
o výpočet provízie za výkonnosť.
Správna rada môže zavrieť triedu akcií, ktorá uplatňuje províziu
za výkonnosť, pre úpisy, pričom spätné odkupy budú naďalej
povolené. V tomto prípade môže byť sprístupnená pre nové
úpisy nová trieda akcií s high water mark, ktorý sa rovná
otváracej cene príslušnej novej triedy akcií.
Výpočet provízie za výkonnosť je založený na tomto vzorci:
Provízia za výkonnosť = akcie(t) x sadzba(t) x [Základná
ČHA(t) – RV(t)]
Akcie(t): „Akcie“ predstavujú počet akcií v obehu ku dňu
oceňovania (t) v príslušnej triede akcií.
Sadzba(t): „Sadzba“ je percentuálne vyjadrenie provízie za
výkonnosť, ktorá sa uplatňuje na danú triedu akcií tak, ako sa
uvádza v popisnom lístku fondu.
Základná ČHA(t): „Základná ČHA“ je ČHA na akciu príslušnej
triedy akcií po odpočítaní všetkých poplatkov a daní (okrem
poplatkov za výkonnosť), ale pred pripočítaním provízie za
výkonnosť a akýchkoľvek firemných krokov, ako napríklad
rozdeľovania dividend v deň oceňovania (t).
RV(t): „Referenčný výnos“ príslušnej triedy akcií ku dňu
oceňovania (t) je vyššia hodnota z high watermark alebo cieľa
lepšej výkonnosti.
High Water Mark (HWM): „High water mark“ je najvyššia ČHA
na akciu od vzniku príslušnej triedy akcií, pri ktorej sa
stanovovala provízia za výkonnosť na konci predchádzajúcich
finančných rokov; ak sa nestanovuje provízia za výkonnosť,
high water mark sa rovná otváracej cene príslušnej triedy akcií
alebo zostane nezmenený, ak sa provízia za výkonnosť
stanovovala v predchádzajúcich finančných rokoch.
HWM bude upravený tak, aby sa premietli firemné kroky, ako
napríklad rozdelenia dividend.
Cieľ lepšej výkonnosti(t): Cieľ lepšej výkonnosti je benchmark
alebo hurdle rate, ako sa uvádza v popisnom lístku podfondu,
ku dňu oceňovania (t).
Ak je trieda akcií denominovaná v inej mene alebo uplatňuje osobitné
techniky zaistenia, cieľ lepšej výkonnosti sa zodpovedajúcim
spôsobom upraví.
Cieľ lepšej výkonnosti sa znovu nastaví na začiatku každého
finančného roka na úroveň ČHA na akciu príslušnej triedy akcií a bude
sa upravovať tak, aby sa premietali firemné kroky, ako napríklad
rozdelenia dividend.
Príklad výpočtu:
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Príklad 1

Príklad 2

Sadzba provízie za výkonnosť

20%

20%

Základná ČHA

50 USD

40 USD

HWM

40 USD

40 USD

Cieľ lepšej výkonnosti

45 USD

45 USD

RV (vyššie z HWM a cieľa
lepšej výkonnosti)

45 USD

45 USD









(Cieľ lepšej výkonnosti)
Akcie v obehu

100

100

Poplatok za výkonnosť spolu

100 USD

0 USD

Poplatok za výkonnosť na akciu

1 USD

0 USD

V prípade tried akcií „Y“ môže mať správcovská spoločnosť nárok na
distribučný poplatok, ktorý je spresnený v príslušnom popisnom lístku
podfondu. Správcovská spoločnosť môže previesť celý prijatý
distribučný poplatok alebo jeho časť na distribútorov, ktorí so
správcovskou spoločnosťou uzavreli osobitné dohody o distribúcii,
týkajúce sa distribúcie triedy akcií „Y“.
Poplatky spoločnosti budú hradené priamo z aktív príslušných
podfondov.
Každý z podfondov znáša svoje vlastné mimoriadne výdavky
(„Mimoriadne výdavky“) vrátane, nielen výdavkov na spory a úplnú
výšku akejkoľvek inej dane ako taxe d’abonnement, poplatku, dane
alebo podobného poplatku uloženého podfondu alebo jeho aktívam,
ktorý by sa nepovažoval za bežné výdavky. Mimoriadne výdavky sa
účtujú na hotovostnom základe a platia sa, keď vzniknú a sú
fakturované z čistých aktív príslušného podfondu, ktorému ich možno
priradiť. Mimoriadne výdavky, ktoré nemožno priradiť konkrétnemu
podfondu, sa budú alokovať všetkým podfondom, ktorým ich možno
priradiť na rovnom základe, proporčne k ich príslušným čistým
aktívam.

INÉ POPLATKY
1. Podľa pravidiel správneho vykonávania môže správcovská
spoločnosť resp. správcovia podportfólia platiť maklérske provízie
za transakcie portfólia pre spoločnosť, podľa okolností, ako
odmenu za služby súvisiace s výskumom, ktoré im boli poskytnuté,
ako aj za služby poskytované v súvislosti s realizovaním príkazov.
Zahŕňajú aj dohody o spoločnej provízii. Pri využívaní dohôd
o spoločnej provízii sa spoločnosť vopred dohodne s maklérom, že
náklady súvisiace s investičným výskumom sa oddelia od
nákladov súvisiacich s realizáciou príkazov. Spoločnosť následne
umožní maklérovi zaplatiť investičný výskum od určitých
uvedených špecializovaných poskytovateľov výskumu, ktorí majú
špecifické odborné znalosti v oblasti investičného výskumu.
Oddelenie nákladov súvisiacich s investičným výskumom od
nákladov spojených s realizáciou príkazov umožňuje spoločnosti
zvoliť si makléra s najlepšou schopnosťou realizácie príkazov
a zároveň to spojiť s výskumom od najlepších poskytovateľov
investičného výskumu.
2. V súlade luxemburským právom sa môžu mimo správcovského
poplatku vyplácať predajným partnerom provízie z predaja
a investičné provízie a investorom sa môžu poskytovať náhrady.

POPLATKY A VÝDAVKY HRADENÉ INVESTORMI
Ak to bude potrebné, investori môžu byť podľa konkrétnych informácií
stanovených na popisných lístkoch podfondu požiadaní, aby znášali
poplatky a výdavky spojené s úpisom, spätným odkupom alebo
konverziou. Tieto poplatky môžu byť splatné voči podfondu a/alebo
distribútorovi podľa ustanovení popisného lístku podfondu.
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DANE

investície vytvárajú, sa môžu znížiť, ako aj zvýšiť a môže sa stať, že
investori nezískajú svoju úvodnú investíciu späť.

1. Zdaňovanie Spoločnosti v Luxembursku

Predovšetkým upozorňujeme investorov na skutočnosť, že ak je
cieľom podfondov dlhodobý rast kapitálu, v investičnom svete faktory,
ako napríklad výmenné kurzy, investovanie na rýchlo sa rozvíjajúcich
trhoch, trendy výnosovej krivky, zmeny hodnotenia kreditu emitentov,
využívanie derivátov, investovanie do podnikov alebo v investičnom
sektore, môžu takým spôsobom ovplyvňovať nestabilitu, že celkové
riziko sa môže značne zvýšiť alebo spôsobiť nárast alebo úpadok
hodnoty investícií. Podrobný popis rizík, na ktoré sa upozorňuje na
každom z popisných lístkov podfondov, sa nachádza v tomto
prospekte.

V Luxembursku sa neplatí žiaden poplatok ani žiadna daň z emisií
akcií spoločnosti s výnimkou pevného poplatku splatného pri
zápise spoločnosti do obchodného registra zahŕňajúceho operácie
týkajúce sa zhromažďovania kapitálu. Poplatok pri zápise do
obchodného registra je 1250,- EUR.
Spoločnosť v zásade podlieha dani taxe d'abonnement
(z upisovania) až do výšky 0,05 % ročne z čistých aktív. Táto daň
je však znížená na 0,01 % ročne z čistých aktív podfondov
peňažného trhu, ako aj z čistých aktív podfondov a tried akcií
vyhradených pre inštitucionálnych investorov v zmysle článku 174
časť II zákona z 17. decembra 2010. Daň sa nevzťahuje na časť
aktív investovaných v iných luxemburských organizáciách
kolektívneho investovania. Za istých podmienok môžu byť niektoré
podfondy a triedy akcií vyhradené pre inštitucionálnych investorov
úplne oslobodené od registračného poplatku, pokiaľ tieto podfondy
investujú do nástrojov peňažného trhu a do vkladov do úverových
inštitúcií.
Niektoré príjmy portfólia spoločnosti, ktoré sú vo forme dividend
a úrokov, však môžu priamo v krajinách pôvodu podliehať
zrážkovým daniam rôznej výšky.
2. Zdaňovanie investorov
Investorom sa odporúča, aby sa poradili s odborníkmi o zákonoch
a predpisoch (najmä o zákonoch a predpisoch o zdaňovaní
a burzových kontrolách), ktoré platia vo vzťahu k úpisu, kúpe,
držbe (najmä v prípade podnikových udalostí aj vrátane fúzií alebo
likvidácií podfondov) a predaju akcií v krajine ich pôvodu, trvalého
bydliska alebo pobytu.
Akcionári - právnické osoby (s výnimkou právnických osôb
s daňovou príslušnosťou v Luxembursku alebo právnických osôb
s trvalým sídlom v Luxembursku) podľa súčasného systému
nepodliehajú v Luxembursku žiadnemu zdaňovaniu ani zrážkovým
daniam z realizovaných alebo nerealizovaných kapitálových
príjmov, z prevodu akcií alebo z podielu na príjmoch v prípade
likvidácie.
Akcionár, ktorý je fyzickou osobou s daňovou príslušnosťou v
Luxembursku, podľa aktuálneho systému nepodlieha dani
z výnosov cenných papierov z príjmov pridelených spoločnosťou.
Výplata dividend spoločnosťou investorovi s trvalým pobytom však
podlieha dani. V prípade kapitálových ziskov dosiahnutých
predajom, preplatením alebo spätným odkupom akcií môže tento
investor podliehať dani pod podmienkou, že doba vlastníctva
nepresiahla 6 mesiacov alebo že vlastní viac ako akcií 10 %
emitovaných spoločnosťou.
V budúcnosti sa nepredpokladajú žiadne prípadné zmeny
súčasného luxemburského daňového systému.
V rámci systému zavedeného smernicou Rady 2003/48/ES o
zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov sa od 1. júla 2005
budú akcionári, ktorí sú fyzickými osobami nemajúcimi bydlisko
v členských štátoch, zdaňovať formou zrážkovej dane z výnosov z
príjmov z vyplatených úrokov, bez ohľadu na to, či tieto príjmy
pochádzajú z rozdeľovania dividend Spoločnosti alebo z príjmov
realizovaných predajom, preplatením alebo spätným odkupom akcií
Spoločnosti.

V. Rizikové faktory
Potenciálni investori si musia uvedomiť, že investície každého
podfondu podliehajú bežným a mimoriadnym zmenám na trhu, ako aj
iným rizikám spojeným s investíciami, ktoré sú opísané na popisných
lístkoch každého podfondu. Hodnota investícií a príjmy, ktoré
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Treba si tiež uvedomiť, že správca môže, v súlade s platnými
investičnými limitmi a obmedzeniami, dočasne zaujať defenzívnejší
postoj a zadržať viac hotovosti v portfóliu, keď je presvedčený, že trhy
alebo ekonomika krajín, do ktorých podfond investuje, sa vyznačujú
zvýšenou nestabilitou, všeobecným pretrvávajúcim úpadkom alebo
inými nepriaznivými podmienkami. Za takýchto podmienok dotyčný
podfond nemusí byť schopný plniť svoj investičný cieľ, čo môže
ovplyvniť jeho výkonnosť.

VI. Informácie a dokumenty prístupné verejnosti
1. Informácie
Čistá hodnota aktív akcií každej triedy je k dispozícii verejnosti
v sídle spoločnosti, depozitnej banke a v ďalších inštitúciách
zodpovedných za finančné služby od prvého obchodného dňa,
ktorý nasleduje po výpočte vyššie uvedených čistých hodnôt aktív.
Správna rada okrem toho využije všetky prostriedky, ktoré uzná za
vhodné, najmenej dvakrát mesačne a tak často, ako sa robí
výpočet, poskytne verejnosti čistú hodnotu aktív v krajinách, v
ktorých sa akcie ponúkajú verejnosti.
2. Dokumenty
Pred alebo po úpise akcií spoločnosti je možné si bezplatne na
požiadanie vyzdvihnúť pri priehradkách depozitnej banky a ďalších
inštitúcií určených bankou, ako aj v sídle spoločnosti, prospekt,
dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, výročnú
a polročnú správu a stanovy spoločnosti.
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ČASŤ II: POPISNÉ LÍSTKY PODFONDOV
Triedy akcií
Správna rada sa môže rozhodnúť, že vytvorí v rámci každého podfondu
rôzne triedy akcií, aktíva ktorých sa investujú spoločne podľa špecifickej
investičnej politiky príslušného podfondu, ktoré však môžu mať
akúkoľvek kombináciu týchto charakteristických vlastností:
-

Každý podfond môže obsahovať triedy akcií A, D, Danske I, IJapan P, S, V, X, Y a Z, ktoré sa môžu líšiť v minimálnej výške
upísania, minimálnej výške držby, požiadavkách spôsobilosti
a poplatkoch a výdavkoch, ktoré sa na ne uplatňujú tak, ako sú
vymedzené pre každý podfond.

-

Každá trieda akcií, môže byť ponúkaná v referenčnej mene
príslušného podfondu alebo môže byť denominovaná v akejkoľvek
mene a táto menová denominácia bude uvedená ako dodatok
k názvu triedy akcií.

-

Každá trieda akcií môže byť buď zaistená (pozri vymedzenie
zaistenej triedy akcií nižšie) alebo nezaistená. Triedy akcií, ktoré
sú zaistené, budú identifikované dodatkom (zaistené).

-

Každá trieda akcií môže mať skrátenú dĺžku trvania (pozri
vymedzenie pojmu „dĺžka trvania triedy akcií“ nižšie). Triedy akcií,
ktoré majú skrátenú dĺžku trvania, budú označené dodatkom
„(dĺžka trvania)“.

-

Každá trieda akcií môže mať aj odlišné dividendové politiky, ako
sú opísané v hlavnej časti prospektu. K dispozícii môžu byť
distribučné alebo kapitalizačné triedy akcií. V prípade distribučnej
triedy akcií sa správna rada môže rozhodnúť, že vypláca dividendy
mesačne, štvrťročne, dvojročne alebo ročne. Podľa toho, ako sa
uplatňuje v prípade príslušnej triedy akcií, dividendy sa môžu
vyplácať vo forme hotovosti alebo akcií.

-

Každá trieda akcií sa môže ponúkať s províziou za výkonnosť
alebo bez nej za predpokladu, že úroveň provízie za výkonnosť je
uvedená v popisnom lístku príslušného podfondu.

„P“:

Bežná trieda akcií určených súkromným investorom

„S“:

Trieda akcií určená pre nominálnych vlastníkov – právnické
osoby s minimálnym úpisom 1 000 000 EUR s daňou z
upisovania vo výške 0,05 % ročne z čistých aktív.

„V“:

Trieda akcií vyhradená pre inštitucionálnych investorov,
ktorá sa však odlišuje od triedy „I“ v tom, že má vyšší
správcovský poplatok.

„X“:

Bežná trieda akcií určených súkromným investorom, ktorá
sa od triedy „P“ líši tým, že provízia za správu je vyššia
a akcie sa distribuujú v niektorých štátoch, kde si podmienky
trhu vyžadujú vyššiu províziu.

„Y“:

Trieda akcií určená pre individuálnych investorov, ktorí sú
klientmi distribútorov, ktorí so správcovskou spoločnosťou
uzavreli osobitné dohody o distribúcii a ktorá podlieha
poplatku za predaj v závislosti od dĺžky investovania
(CDSC). Maximálny správcovský poplatok a pevný servisný
poplatok za triedu akcií „Y“ sú rovnako vysoké ako poplatky
za triedu akcií „X“, pokiaľ ide o úrovne poplatkov v každom
popisnom lístku podfondov. Trieda akcií „Y“ sa však od
triedy akcií „X“ odlišuje tým, že sa na ňu bude uplatňovať
ďalší distribučný poplatok vo výške 1 %. Distribučný
poplatok je splatný mesačne ku koncu obdobia na základe
priemernej dennej čistej hodnoty aktív príslušnej triedy akcií
„Y“. Na úpisy do triedy akcií „Y“ sa nevzťahuje poplatok za
úpis. Z výnosov zo spätného odkupu v prípade spätných
odkupov, ktoré sa uskutočnia počas prvých troch rokov od
dátumu príkazu na prvý úpis, sa odpočíta poplatok CDSC.
Sadzba poplatku CDSC sa zníži v závislosti od obdobia
držby odkupovaných akcií a vzťahuje sa na nižšiu
z pôvodnej emisnej ceny alebo ceny odkupu príslušných
akcií vynásobenú počtom odkupovaných akcií:

Úplný zoznam dostupných existujúcich tried jednotiek nájdete na tejto
internetovej stránke spoločnosti ING Investment Management
Luxembourg S.A.:

Trieda akcií určená pre investorov v ázijsko-pacifickej
oblasti.

„C“:

Trieda akcií určená slovenským investorom.

„C
zaistená“:

Trieda akcií určená českým investorom.

„D“:

Bežná trieda akcií určených súkromným investorom na
holandskom trhu. Maximálny správcovský poplatok a pevný
servisný poplatok za triedu akcií „D“ sú rovnako vysoké ako
poplatky za triedu akcií „P“, pokiaľ ide o úrovne poplatkov
v každom popisnom lístku podfondov. Na tento typ triedy
akcií sa neuplatňujú poplatky za upísanie a konverziu.

„Danske I“: Trieda akcií vyhradená pre inštitucionálnych klientov banky
„Danske Bank A/S” a jej dcérskych spoločností.
„I“:

Trieda akcií vyhradená pre inštitucionálnych investorov.
Triedy akcií „I“ sa emitujú iba pre upisovateľov, ktorí vyplnili
svoj úpisný lístok v súlade so záväzkami, povinnosťami
týkajúcimi sa zastupovania a zárukami, ktoré musia
zabezpečiť vzhľadom na svoj štatút inštitucionálneho
investora tak, ako je uvedené v článku 174 zákona z 17.
decembra 2010. Prijatie každého príkazu na úpis podaného
pre triedu „I“ bude zdržané tak dlho, kým nebudú náležite
vyplnené a odovzdané požadované dokumenty a doklady.

„I-Japan“:

Trieda akcií vyhradená pre japonských inštitucionálnych
klientov.
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3,00%

Nad jeden rok a do dvoch rokov:

2,00%

Nad dva roky a do troch rokov:

1,00%

Nad tri roky:

0%

Akcie triedy akcií „Y“ sa po troch rokoch bezplatne
automaticky konvertujú na akcie triedy akcií „X“ toho istého
podfondu.

http://www.ingim.com/EU/InvestmentServices/Institutionalclients/Lux
embourgrangefundnews/Existingshareclasses/index.htm
„A“

Do jedného roka:

„Z“:

Trieda akcií vyhradená inštitucionálnym investorom, ktorí,
podľa uváženia správcovskej spoločnosti, podpísali osobitnú
dohodu o správe („osobitnú dohodu“) so správcovskou
spoločnosťou popri ich dohode o upisovaní vo vzťahu k ich
investícii vo fonde. V tejto triede akcií sa triede akcií
neúčtuje správcovský poplatok. Namiesto toho bude
správcovská spoločnosť vyrubovať špecifický poplatok za
správu a vyberať ho priamo od akcionára, ako sa uvádza v
osobitnej dohode. Tento špecifický správcovský poplatok
môže byť pre držiteľov tejto triedy akcií odlišný. Spôsob
výpočtu a frekvencia platieb špecifických poplatkov sa
stanoví samostatne v každej osobitnej dohode, a je preto
prístupná len príslušným zmluvným stranám týchto dohôd.
Tejto triede akcií bude účtovaný servisný poplatok (ďalej
ako „servisný poplatok“) na pokrytie nákladov na
administratívu a uchovávanie aktív a iných priebežných
prevádzkových a administratívnych výdavkov. Servisný
poplatok zahŕňa a nezahŕňa tie isté prvky, ako sa stanovuje
v tomto prospekte pre pevný servisný poplatok.
Správcovská spoločnosť bude mať nárok zadržať akúkoľvek
sumu servisného poplatku účtovaného triede akcií, ktorá
presahuje skutočné súvisiace výdavky, ktoré vznikli
príslušnej triede akcií. Investícia do tejto triedy akcií si
vyžaduje minimálnu výšku držby 5 000 000 EUR alebo
ekvivalent v inej mene. Ak investícia po realizácii príkazu na
spätný odkup, prevod alebo konverziu klesla pod minimálnu
výšku držby, správcovská spoločnosť môže vyžadovať od
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príslušného akcionára, aby upísal ďalšie akcie s cieľom
dosiahnuť stanovenú minimálnu výšku držby. Ak akcionár
nezareaguje na túto žiadosť, správcovská spoločnosť bude
oprávnená spätne odkúpiť všetky akcie v držbe tohto
akcionára.

Zaistené triedy akcií
Ak sa trieda akcií opisuje ako zaistená (zaistená trieda akcií), zámerom
bude úplne alebo čiastočne zaistiť hodnotu čistých aktív v referenčnej
mene podfondu alebo zaistiť vystavenie meny určitých (nie však
bezpodmienečne všetkých) aktív príslušného podfondu do referenčnej
meny zaistenej triedy akcií alebo alternatívnej meny.
Zaistené triedy akcií využívajú na dosiahnutie uvedeného cieľa
konkrétnej triedy akcií derivátové finančné nástroje a možno ich rozlíšiť
podľa odkazu na triedy akcií so zaistenou menou alebo zaistenou
dĺžkou trvania. Investori v zaistených triedach akcií môžu byť
v porovnaní s hlavnou triedou akcií príslušného podfondu vystavení
ďalším rizikám, ako je riziko protistrany, kreditné riziko alebo trhové
riziko v závislosti od úrovne zaistenia. Okrem toho zmeny čistej hodnoty
aktív zaistenej triedy akcií nemusia korešpondovať s hlavnou triedou
akcií príslušného podfondu.
Všeobecným zámerom je uskutočniť také zaistenie s využitím rôznych
derivátových
finančných
nástrojov
aj
vrátane
uzatvárania
mimoburzových menových forwardových zmlúv (OTC) a swapových
dohôd na cudzie meny.























Transakcie zaistenia na zníženie vplyvov pohybov
výmenného kurzu meny, v ktorej je trieda akcií
denominovaná, a referenčnou menou príslušného podfondu
(„zaistenie základnej meny“);

ii.

transakcie zaistenia na zníženie vplyvov pohybov výmenného
kurzu menového vystavenia vyplývajúceho z držieb
príslušného podfondu a menou, v ktorej je príslušná trieda
akcií denominovaná („zaistenie portfólia na úrovni triedy
akcií“);

iii.

transakcie zaistenia na zníženie vplyvov pohybov výmenného
kurzu menového vystavenia vyplývajúceho z držieb
príslušného benchmarku a menou, v ktorej je príslušná trieda
akcií denominovaná („zaistenie benchmarku na úrovni triedy
akcií“);

iv.

transakcie zaistenia na zníženie vplyvov pohybov výmenného
kurzu na základe korelácií mien vyplývajúcich z držieb
príslušného podfondu a menou, v ktorej je príslušná trieda
akcií denominovaná („proxy zaistenie na úrovni triedy akcií“).

Všetky náklady a výdavky spôsobené uskutočňovaním postupu
zaisťovania znášajú na báze pro rata všetky zaistené triedy akcií
denominované v rovnakej mene vydané v rámci toho istého podfondu.
Okrem pevného servisného poplatku sa pre zaistené triedy akcií môže
účtovať dodatočný poplatok vo výške 0,05 %.
Upozorňujeme investorov, že žiadny postup zaistenia meny nemusí
poskytnúť presné zaistenie a môže spôsobiť ďalšie riziká (opísané v
časti III: Doplňujúce informácie, kapitola II. Riziká investičného sveta:
podrobný opis). Z toho dôvodu sa neposkytuje uistenie ani záruka, že
sa zaistenie účinne dosiahne. Okrem toho investori v zaistených
triedach akcií môžu mať zvyšné vystavenie voči iným menám, ako je
mena, voči ktorej sú aktíva zaistené.
Upozorňujeme investorov, že zaisťovanie na úrovni triedy akcií je
odlišné od rôznych zaisťovacích stratégií, ktoré môže správca portfólia
používať na úrovni portfólia.
Zoznam dostupných zaistených tried akcií je k dispozícii na stránke
www.ingim.com.

Triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania
Spoločnosť môže zaistiť dĺžku trvania portfólia na nižšej úrovni, ako
pokladá za vhodnú bez toho, aby to ovplyvnilo expozíciu aktívnej
investičnej stratégie správcu portfólia. V zásade je zámerom uskutočniť
také zaistenie s využitím rôznych techník aj vrátane uzatvárania
mimoburzových menových forwardových zmlúv (OTC), dlhopisových
futurít a swapových dohôd na cudzie meny.
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Všetky náklady a výdavky spôsobené postupom zaisťovania budú
znášať príslušné triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania. Okrem
pevného servisného poplatku sa pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou
trvania môže účtovať dodatočný poplatok vo výške maximálne 0,05 %.
Upozorňujeme investorov, že žiadny postup zaistenia dĺžky trvania
nedokáže poskytnúť presné zaistenie, ani nie je v každom prípade
cieľom úplné zaistenie. Po postupe zaistenia budú mať investori
v triedach akcií so zaistenou dĺžkou trvania dĺžku trvania, ktorá sa
odlišuje od hlavnej triedy akcií príslušného podfondu.
Zoznam dostupných tried akcií so zaistenou dĺžkou trvania je
k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Minimálna výška upísania
Správna rada stanovila minimálne výšky upísania podľa triedy akcií tak,
ako sa uvádza nižšie. Tieto sumy sú v EUR:

Trieda
akcií

Minimálna výška
upísania

A

-

C

-

D

-

Danske I

250 000 EUR, ktoré sa
môžu rozdeliť do
všetkých podfondov
spoločnosti

I

250 000 EUR, ktoré sa
môžu rozdeliť do
všetkých podfondov
spoločnosti

I Japan

250 000 EUR, ktoré sa
môžu rozdeliť do
všetkých podfondov
spoločnosti

K technikám používaným na zaistenie triedy akcií môže patriť:
i.



P
S

1 000 000 EUR

V
X

-

Y

-

Z

5 000 000 EUR, ktoré sa
nemajú rozdeľovať do
rôznych podfondov

Správcovská spoločnosť sa môže podľa vlastného uváženia priebežne
vzdať alebo znížiť akékoľvek príslušné minimálne výšky upísania.
Správcovská spoločnosť môže kedykoľvek rozhodnúť o povinnom
spätnom odkúpení všetkých akcií od akcionára, ktorého držba je nižšia
ako minimálna vlastnená suma, ak je stanovená, podľa ustanovení
vyššie alebo ktorý nesplní akékoľvek iné príslušné požiadavky týkajúce
sa spôsobilosti uvedené v prospekte. V takýchto prípadoch dotknutý
akcionár dostane oznámenie s lehotou jedného mesiaca vopred, aby
mal možnosť zvýšiť držbu nad takú sumu alebo inak splnil požiadavky
týkajúce sa spôsobilosti. Za rovnakých okolností môže správcovská
spoločnosť zmeniť akcie z jednej triedy akcií na akcie inej triedy akcií
v rámci rovnakého podfondu s podobnou charakteristikou, ale s vyššími
poplatkami a poplatkovým zaťažením.

Legenda grafu v časti Profil rizika investora na
každom popisnom lístku
Spoločnosť ING Investment Management Luxembourg S.A. používa
metódu nazývanú Risk Rating (EVAL©), ktorá sa zakladá na
historickom pozorovaní pohybov výnosov vyjadrených v eurách, najmä
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ich nestability (štatistická odchýlka) vzhľadom na priemer. Existuje 7
rôznych typov rizikových tried (od 0, najmenej rizikovej, po 6, najviac
rizikovú) určených narastajúcimi zónami nestability. Pre podfondy, ktoré
nemajú pevný termín a ochranu kapitálu, sa riziko počíta na základe
kolísavostí mesačných výnosov z čistej hodnoty aktív za posledných 5
rokov alebo pre kratšie obdobie v prípade, ak podfond 5 rokov
neexistuje. Pre podfondy existujúce kratšie ako jeden rok sa riziko
počíta na základe kolísavosti mesačných výnosov referenčného indexu
za posledných 5 rokov.
Pre podfondy s fixným termínom a s ochranou kapitálu sa riziko počíta
na základe kolísavostí mesačných výnosov, ak je história dlhšia ako 2,5
roka, a na základe dvojmesačných výnosov, ak je história najmenej 1
rok. Pre nové podfondy, alebo ak je história kratšia ako jeden rok, sa
riziko vypočíta na základe podobných produktov, keďže chýba potrebná
informácia o príslušnom podfonde.
Horizont investovania každého podfondu sa definuje ako časový úsek
(počet celých rokov), počas ktorých by bolo potrebné investovať (od 1
roka do 5 rokov) tak, aby v tomto období nedošlo k negatívnym
výnosom. V prípade podfondu vystaveného v inej mene, ako je euro, sa
riziko a horizont vypočítajú aj v mene investičného vkladu.
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ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro
Úvod

Profil rizika podfondu

Podfond bol uvedený na trh 27. mája 2011.Podfond prevzal tento
podfond: Continuous Click Euro (27. mája 2011), podfond spoločnosti
ING Index Linked Fund SICAV.

Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Finančné nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Likviditné
riziko podfondu je na strednej úrovni. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola 2: Riziká investičného sveta: podrobný popis.

Investičné ciele a politika
Cieľom fondu ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro
je ponúknuť investorom príležitosť využiť perspektívny potenciál
podkladového známeho akciového indexu European Equity a súčasne
sa snažiť udržať na mesačnej báze výšku ochrany na 90 % čistej
hodnoty aktív investovaním do prevoditeľných cenných papierov a
nástrojov peňažného trhu vysoko kvalitných emitentov. To však
nepredstavuje záruku zachovania kapitálu. Pre spoločnosti zapísané v
známom indexe European Equity Index je charakteristická relatívne
veľká trhová kapitalizácia a voľne zameniteľný výmenný kurz, čo
zabezpečuje jednoduchú obchodovateľnosť a likviditu.
Výška ochrany sa ku každému mesačnému pozorovaciemu dňu zvýši
na 90 % čistých aktív platných
k príslušnému mesačnému
pozorovaciemu dňu, ak podfond dosiahne čistú hodnotu aktív vyššiu
ako bola čistá hodnota aktív použitá na výpočet príslušnej výšky
ochrany. Platná výška ochrany bude zverejnená na internetovej
stránke www.ingim.com.
Cieľová výška ochrany bude dosiahnutá investovaním do všetkých
typov cenných papierov s fixným ziskom, ktoré sú v súlade s článkom
41 luxemburského zákona zo 17. decembra 2010, ako napríklad
dlhopisov s fixným úrokom, dlhopisov s pohyblivou sadzbou,
strednodobých zmeniek, vydaných vládami, miestnymi orgánmi,
nadnárodnými korporáciami alebo korporáciami so sídlom v EÚ
a členských
štátoch
OECD
a denominovaných
v
príslušných národných menách, priamo alebo prostredníctvom
investičných fondov, transakcií s výhradou spätnej kúpy alebo
transakcií s výhradou spätného predaja v súlade s časťou III, kapitolou
3 a 4 tohto prospektu a do nástrojov peňažného trhu, ako sú vkladové
certifikáty (CD), obchodné cenné papiere (CP), ako aj termínované
vklady.
Účasťna pozitívnej výkonnosti indexu sa dosiahne s použitím
derivátových zmlúv, ako sú (OTC) opcie v rámci obmedzení
stanovených v prvom odseku časti III kapitola 4 „Finančné techniky
a nástroje“ tohto prospektu. Alokácie do týchto zmlúv poskytnú
investorom príležitosť využiť perspektívny potenciál podkladového
indexu a aj udržiavať (click) cieľovú výšku ochrany.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
derivátové finančné nástroje aj vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Investorom sa neposkytuje záruka na udržanie výšky ochrany, aj keď
budú prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany.
V prípade nezvyčajne nepriaznivých trhových podmienok (ako
napríklad dlhotrvajúce nepriaznivé pohyby na trhu) si správna rada
vyhradzuje právo doplniťinvestície v portfóliu podfondu (čo by mohlo
znamenať aj prenastavenie úrovne ČHA použitej na výpočet výšky
ochrany), vždy keď to bude považovaťza nevyhnutné na účel
dosiahnutia investičných cieľov a ochrany záujmov akcionárov.
Podfond bude dodržiavať investičné obmedzenia stanovené v časti III
kapitola 3 tohto prospektu.
V prípade, že predurčený index je pozastavený na dlhší čas, alebo
prestane existovať, bude použitý jeho nástupca. Ak nie je určený
žiaden reprezentačný nástupca, bude index vypočítaný na základe
počiatočných základných hodnôt v rámci pôvodného indexu nezávislou
treťou stranou, ktorú určí správna rada. V takom prípade bude výpočet
záväzný pre každú stranu s výnimkou výskytu podstatných chýb.
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Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Účasť v podkladovom indexe.

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0.05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Doplňujúce informácie o
poplatkoch

Trieda akcií

P

Poplatok za spätné odkúpenie splatný spoločnosti: maximálne 1%.
Poplatok za upísanie splatný spoločnosti: Maximálne 0,5 %

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

-
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0,72%

Pevný
servisný
poplatok
0,30%

Maximálny
poplatok za
upísanie
5%

Maximálny konverzný
poplatok
0,5 % splatného distribútorom a 0,5
% splatného spoločnosti
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ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70
Úvod

Profil rizika podfondu

Podfond bol uvedený na trh 27. mája 2011.Podfond prevzal tento
podfond: Protected Mix 70 (27. mája 2011), podfond spoločnosti ING
Index Linked Fund SICAV.

Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Finančné nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Likviditné
riziko podfondu je na strednej úrovni. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola: Riziká investičného sveta: podrobný popis.

Investičné ciele a politika
Cieľom fondu ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70 je
maximalizovať ovplyvnenie ekvity a súčasne zachovať na dennej báze
70% jeho čistej hodnoty aktív prostredníctvom optimálneho rozdelenia
medzi kmeňové akcie a cenné papiere s fixným ziskom a nástroje
peňažného trhu ako aj využitím derivátových kontraktov. To však
nepredstavuje záruku zachovania kapitálu.
Na tento účel je väčšina (najmenej dve tretiny) aktív podfondu
investovaných do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s
fixným ziskom a nástrojov peňažného trhu, ako sú vkladové certifikáty
(CD) a obchodné cenné papiere (CP) a akcie.
Kmeňovými akciami sa myslia kmeňové akcie známeho európskeho
indexu, ktorý pozostáva z európskych spoločností charakterizovaných
relatívne veľkou trhovou kapitalizáciou a voľne zameniteľným
výmenným kurzom, čo zabezpečuje jednoduchú obchodovateľnosť
a likviditu. Index je navyše dobre rozložený medzi sektory a krajiny,
čím zabezpečuje dobré krytie európskych akciových trhov. Začlenené
sú termínované obchody, opcie a opčné listy tohto indexu.
Pod cennými papiermi s fixným ziskom rozumieme okrem iného
dlhopisy s pevnou a pohyblivou úrokovou mierou, pôžičky,
umiestňovanie emisií dlhopisov na súkromnom trhu a iné dlhové
emisie vydané vysoko kvalitnými emitentmi z členských štátov
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“)
a vyjadrené v eurách.
Podfond môže ďalej vlastniť (minimálne) likvidné prostriedky.
Výška ochrany predstavuje 70% najvyššej zverejnenej čistej hodnoty
aktív. Ochrana je realizovaná prostredníctvom systematického
nastavenia rozdelenia medzi cenné papiere s fixným ziskom
a kmeňové akcie ako reakcie na vývojové trendy na trhu akcií
a kapitálovom trhu a použitím derivátových kontraktov ako sú opcie na
voľne predajné deriváty v rámci obmedzení uvedených v prvom
odseku časti III kapitola 4 „Finančné techniky a nástroje“ tohto
prospektu. Výška ochrany stúpne v prípade zvýšenia čistej hodnoty
aktív nad predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, inak zostane
nezmenená.
Investorom sa neposkytuje záruka na dosiahnutie cieľa, aj keď budú
prijaté všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany.
Mimoriadny príjem možno vytvoriť požičiavania cenných papierov
podfondu a/alebo uzatvorením zmlúv s výhradou spätnej kúpy alebo
zmlúv s výhradou spätného predaja vrátane nákupu a predaja cenných
papierov v rámci obmedzení stanovených v prvom odseku časti III
kapitola 4 „Finančné techniky a nástroje“ tohto prospektu.
Správna rada môže rozhodnúť o použití akéhokoľvek derivátového
nástroja, akým sú napríklad swapové kontrakty a termínované
kontrakty považované za vhodné na splnenie zachovania investičného
portfólia a/alebo realizáciu výkonov príslušných indexov v rámci
obmedzení v prvom odseku časti III kapitola 4 tohto prospektu.
Správna rada si vyhradzuje právo doplniť investície v portfóliu
podfondu vždy, keď to bude považovať za nevyhnutné na účel
dosiahnutia investičných cieľov a ochrany záujmov akcionárov.
Podfond bude dodržiavať investičné obmedzenia stanovené v časti III
kapitola 3 tohto prospektu.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov

Typ fondu
Maximalizácia rastúceho portfólia optimalizáciou rozdelenia medzi
akcie a cenné papiere s fixným príjmom za súčasného poskytnutia
ochrany proti poklesu.

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.







ING (L)
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Triedy akcií podfondu ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Doplňujúce informácie o
poplatkoch

Trieda akcií

P

Poplatok za spätné odkúpenie splatný spoločnosti: maximálne 1 %.
Poplatok za upísanie splatný spoločnosti: Maximálne 0,5 %

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

-
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1,20%

Pevný
servisný
poplatok
0,30%

Maximálny
poplatok za
upísanie
5%

Maximálny konverzný
poplatok
0,5 % splatného distribútorom a 0,5
% splatného spoločnosti
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ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 80
Úvod

Profil rizika podfondu

Podfond bol uvedený na trh 27. mája 2011.Podfond prevzal tento
podfond: Protected Mix 80 (27. mája 2011), podfond spoločnosti ING
Index Linked Fund SICAV.

Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Finančné nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Likviditné
riziko podfondu je na strednej úrovni. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola: Riziká investičného sveta: podrobný popis.

Investičné ciele a politika
Cieľom fondu ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 80 je
maximalizovať ovplyvnenie ekvity a súčasne zachovať na dennej báze
80 % jeho čistej hodnoty aktív prostredníctvom optimálneho rozdelenia
medzi kmeňové akcie a cenné papiere s fixným ziskom a nástroje
peňažného trhu ako aj využitím derivátových kontraktov. To však
nepredstavuje záruku zachovania kapitálu.
Na tento účel je väčšina (najmenej dve tretiny) aktív podfondu
investovaných do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s
fixným ziskom, nástrojov peňažného trhu ako sú vkladové certifikáty
(CD) a obchodné cenné papiere (CP) a kmeňové akcie.
Kmeňovými akciami sa myslia kmeňové akcie známeho európskeho
indexu, ktorý pozostáva z európskych spoločností charakterizovaných
relatívne veľkou trhovou kapitalizáciou a voľne zameniteľným
výmenným kurzom, čo zabezpečuje jednoduchú obchodovateľnosť
a likviditu. Index je navyše dobre rozložený medzi sektory a krajiny,
čím zabezpečuje dobré krytie európskych akciových trhov. Začlenené
sú termínované obchody, opcie a opčné listy tohto indexu.
Pod cennými papiermi s fixným ziskom rozumieme okrem iného
dlhopisy s pevnou a pohyblivou úrokovou mierou, pôžičky,
umiestňovanie emisií dlhopisov na súkromnom trhu a iné dlhové
emisie vydané vysoko kvalitnými emitentmi z členských štátov
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“)
a vyjadrené v eurách.
Podfond môže ďalej vlastniť (minimálne) likvidné prostriedky.
Výška ochrany predstavuje 80% najvyššej zverejnenej čistej hodnoty
aktív. Ochrana je realizovaná prostredníctvom systematického
nastavenia rozdelenia medzi cenné papiere s fixným ziskom
a kmeňové akcie ako reakcie na vývojové trendy na trhu akcií
a kapitálovom trhu a použitím derivátových kontraktov ako sú opcie na
voľne predajné deriváty v rámci obmedzení uvedených v prvom
odseku časti III kapitola 4 „Finančné techniky a nástroje“ tohto
prospektu. Výška ochrany stúpne v prípade zvýšenia čistej hodnoty
aktív nad predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, inak zostane
nezmenená.
Investorom sa neposkytuje záruka na dosiahnutie cieľa, aj keď budú
prijaté všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany.
Mimoriadny príjem možno vytvoriť požičiavania cenných papierov
podfondu a/alebo uzatvorením zmlúv s výhradou spätnej kúpy alebo
zmlúv s výhradou spätného predaja vrátane nákupu a predaja cenných
papierov v rámci obmedzení stanovených v prvom odseku časti III
kapitola 4 „Finančné techniky a nástroje“ tohto prospektu.
Správna rada môže rozhodnúť o použití akéhokoľvek derivátového
nástroja, akým sú napríklad swapové kontrakty a termínované
kontrakty považované za vhodné na splnenie zachovania investičného
portfólia a/alebo realizáciu výkonov príslušných indexov v rámci
obmedzení v prvom odseku časti III kapitola 4 tohto prospektu.
Správna rada si vyhradzuje právo doplniť investície v portfóliu
podfondu vždy, keď to bude považovať za nevyhnutné na účel
dosiahnutia investičných cieľov a ochrany záujmov akcionárov.
Podfond bude dodržiavať investičné obmedzenia stanovené v časti III
kapitola 3 tohto prospektu.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov

Typ fondu
Maximalizácia rastúceho portfólia optimalizáciou rozdelenia medzi
akcie a cenné papiere s fixným príjmom za súčasného poskytnutia
ochrany proti poklesu.

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.







ING (L)
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Triedy akcií podfondu ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 80

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Doplňujúce informácie o
poplatkoch

Trieda akcií

P

Poplatok za spätné odkúpenie splatný spoločnosti: maximálne 1 %.
Poplatok za upísanie splatný spoločnosti: Maximálne 0,5 %

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

-
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1,10%

Pevný
servisný
poplatok
0,30%

Maximálny
poplatok za
upísanie
5%

Maximálny konverzný
poplatok
0,5 % splatného distribútorom a 0,5
% splatného spoločnosti
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ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 90
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 27. mája 2011.Podfond prevzal tento
podfond: Protected Mix 90 (27. mája 2011), podfond spoločnosti ING
Index Linked Fund SICAV.

Investičné ciele a politika
Cieľom fondu ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 90 je
maximalizovať ovplyvnenie ekvity a súčasne zachovať na dennej báze
90% jeho čistej hodnoty aktív prostredníctvom optimálneho rozdelenia
medzi kmeňové akcie a cenné papiere s fixným ziskom a nástroje
peňažného trhu ako aj využitím derivátových kontraktov. To však
nepredstavuje záruku zachovania kapitálu.
Na tento účel je väčšina (najmenej dve tretiny) aktív podfondu
investovaných do diverzifikovaného portfólia cenných papierov s
fixným ziskom, nástrojov peňažného trhu ako sú vkladové certifikáty
(CD) a obchodné cenné papiere (CP) a kmeňové akcie.
Kmeňovými akciami sa myslia kmeňové akcie známeho európskeho
indexu, ktorý pozostáva z európskych spoločností charakterizovaných
relatívne veľkou trhovou kapitalizáciou a voľne zameniteľným
výmenným kurzom, čo zabezpečuje jednoduchú obchodovateľnosť
a likviditu. Index je navyše dobre rozložený medzi sektory a krajiny,
čím zabezpečuje dobré krytie európskych akciových trhov. Začlenené
sú termínované obchody, opcie a opčné listy tohto indexu.
Pod cennými papiermi s fixným ziskom rozumieme okrem iného
dlhopisy s pevnou a pohyblivou úrokovou mierou, pôžičky,
umiestňovanie emisií dlhopisov na súkromnom trhu a iné dlhové
emisie vydané vysoko kvalitnými emitentmi z členských štátov
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“)
a vyjadrené v eurách.
Podfond môže ďalej vlastniť (minimálne) likvidné prostriedky.
Výška ochrany predstavuje 90 % najvyššej zverejnenej čistej hodnoty
aktív. Ochrana je realizovaná prostredníctvom systematického
nastavenia rozdelenia medzi cenné papiere s fixným ziskom
a kmeňové akcie ako reakcie na vývojové trendy na trhu akcií
a kapitálovom trhu a použitím derivátových kontraktov ako sú opcie na
voľne predajné deriváty v rámci obmedzení uvedených v prvom
odseku časti III kapitola 4 „Finančné techniky a nástroje“ tohto
prospektu. Výška ochrany stúpne v prípade zvýšenia čistej hodnoty
aktív nad predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, inak zostane
nezmenená.
Investorom sa neposkytuje záruka na dosiahnutie cieľa, aj keď budú
prijaté všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany.
Mimoriadny príjem možno vytvoriť požičiavania cenných papierov
podfondu a/alebo uzatvorením zmlúv s výhradou spätnej kúpy alebo
zmlúv s výhradou spätného predaja vrátane nákupu a predaja cenných
papierov v rámci obmedzení stanovených v prvom odseku časti III
kapitola 4 „Finančné techniky a nástroje“ tohto prospektu.
Správna rada môže rozhodnúť o použití akéhokoľvek derivátového
nástroja, akým sú napríklad swapové kontrakty a termínované
kontrakty považované za vhodné na splnenie zachovania investičného
portfólia a/alebo realizáciu výkonov príslušných indexov v rámci
obmedzení v prvom odseku časti III kapitola 4 tohto prospektu.
Správna rada si vyhradzuje právo doplniť investície v portfóliu
podfondu vždy, keď to bude považovať za nevyhnutné na účel
dosiahnutia investičných cieľov a ochrany záujmov akcionárov.
Podfond bude dodržiavať investičné obmedzenia stanovené v časti III
kapitola 3 tohto prospektu.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Finančné nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Likviditné
riziko podfondu je na strednej úrovni. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola: Riziká investičného sveta: podrobný popis.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov

Typ fondu
Maximalizácia rastúceho portfólia optimalizáciou rozdelenia medzi
akcie a cenné papiere s fixným príjmom za súčasného poskytnutia
ochrany proti poklesu.

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 90

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Doplňujúce informácie o
poplatkoch

Trieda akcií

P

Poplatok za spätné odkúpenie splatný spoločnosti: maximálne 1 %.
Poplatok za upísanie splatný spoločnosti: Maximálne 0,5 %

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

-
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1,00%

Pevný
servisný
poplatok
0,30%

Maximálny
poplatok za
upísanie
5%

Maximálny konverzný
poplatok
0,5% splatného distribútorom
a 0,5% splatného spoločnosti
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ING (L) Invest Alternative Beta
Úvod

jednej meny predajom alebo nákupom druhej meny tesne
spojenej s referenčnou menou.

Tento podfond bol založený 9. júna 2008.

Investičné ciele a politika

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)

Cieľom podfondu je zopakovať výkonnosť indexu zaisťovacích
investičných fondov len kombináciou obmedzeného súboru beta
produktov tradičných a likvidných finančných trhov použitím
sofistikovaných modelovacích metód a dynamickým manažmentom
alokácií.

Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Z tohto dôvodu sa ovplyvnenie príslušnými trhmi podstupuje hlavne (t.
j. najmenej 2/3 čistých aktív) prostredníctvom širokého rozsahu
indexov investovaním do lineárnych (napr. swapy na celkový výnos,
termínované obchody, forwardy) a nelineárnych derivátových
finančných nástrojov (napr. opcií), hotovostných nástrojov, nástrojov
s fixným ziskom (napr. hotovosť, peňažný trh, dlhopisy, vklady). Všetky
podkladové aktíva sú vhodnými investíciami podľa smernice
2009/65/ES v zmysle novelizácií a podľa spresnenia v kapitole III,
písmeno A v časti III tohto prospektu. Podfond nesmie za žiadnych
okolností investovať do zaisťovacích fondov.

Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Finančné nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené s investíciami
je stredné. Výnosy podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť
ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta:
podrobný opis v tomto prospekte.

Podfond môže byť vystavený širokému spektru tried aktív a rizikových
faktorov, ako sú ekvity, mena, fixný zisk, komodity a nestálosť (zoznam
nie je úplný). Investičné rozhodnutia sa prijímajú hlavne na základe
modelov a sú dynamicky manažované. Používaný model je určený na
identifikáciu optimálneho súboru a kombináciu významných trhových
faktorov, na základe ktorých sa dajú vysvetliť historické zisky indexu
zaistených neinvestičných fondov („HFRI“). Model zároveň disponuje
perspektívnou vysvetľujúcou kapacitou. Index neinvestičných
zaistených fondov neobsahuje len zaistené fondy, ktoré zostávajú
otvorené pre investovanie, ale aj zaistené fondy, ktoré sú uzatvorené
voči investíciám, to znamená, že zisky sa nedajú dosiahnuť.
Manažérske rozhodnutia pre tento produkt sa prijímajú na základe
výsledkov modelu so silným dôrazom na efektívnu implementáciu.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu – a konvertibilných
dlhopisov), nástrojov peňažného trhu, vkladov a cudzích mien,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
Podfond môže mať prostriedky vložené aj v derivátových finančných
nástrojoch na účely krytia a zabezpečenie efektívnej správy portfólia a
ako súčasť investičnej stratégie podfondu. Podfond môže preto
investovať do všetkých derivátových finančných produktov povolených
luxemburskými zákonmi vrátane (okrem iných) nasledujúcich:
-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami trhu, ako sú
opcie na predaj alebo kúpu, swapy a kontrakty na termínované
obchody s cennými papiermi, indexy, koše cenných papierov
alebo ďalšie finančné nástroje, kontrakty na rozdiely („CFD“)
(derivátové finančné nástroje spojené s dohodou v zmluve o
futures, podľa ktorých sa rozdiely v plnení vyrovnajú platbou
v hotovosti, a nie prostredníctvom fyzických cenných papierov),
a swapy na celkový výnos (derivátové finančné nástroje spojené
so swapovou zmluvou, v ktorej jedna strana poskytuje platby na
základe určenej sadzby, pevnej alebo premennej, a druhá strana
poskytuje platby na základe výnosu z podkladových aktív, medzi
ktoré patrí vznikajúci výnos a všetky kapitálové zisky),

-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami výmenných
kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých druhov, ako sú
menové termínované obchody alebo opcie na kúpu alebo predaj
meny, menové swapy, termínované menové transakcie a krytie
proxy, pri ktorom podfond vykonáva kryciu transakciu v svojej
referenčnej mene (index alebo referenčná mena) proti ohrozeniu
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Profil rizika podfondu

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

2 roky

5

6

3 roky

Typ fondu
Investície do zmiešaného portfólia finančných nástrojov

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Alternative Beta

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,50%

0,20%

2%

-

P

-

1,00%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,50%

0,20%

2%

-

X

-

1,30%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest ASEAN GDP Weighted
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktoromkoľvek členskom štáte Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
(ASEAN) na báze podľa HDP (aj vrátane Singapuru, Malajzie,
Thajska, Indonézie, Filipín a Vietnamu). S meraním počas obdobia
niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť výkonnosť
benchmarku MSCI ASEAN Equity GDP Weighted.
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III kompletného prospektu. Investície do akcií PKIPCP
a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond
investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, čistá
hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,
- indexové termínované zmluvy a opcie,
- termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,
- výnosové swapy,
- budúce menové kontrakty a menové opcie.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná pomocou prístupu
založeného na záväzkoch.
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Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.







ING (L)














SKRÁTENÝ PROSPEKT LUXEMBURSKO – Február 2012


















































































































































Triedy akcií podfondu ING (L) Invest ASEAN GDP weighted

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

A

-

1,50%

0,35%

5,50%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

I

-

0,60%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,25%

2%

-

X

-

2,00%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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Maximálny konverzný
poplatok
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ING (L) Invest Asia ex Japan
Úvod
Tento podfond založený s účinnosťou od 10. decembra 2001 pod
názvom ING (L) Invest New Asia po vklade aktív z podfondu New Asia
Equity (založeného 24. mája 1994) SICAV ING International dňa 16.
mája 2003 prevzal nasledujúce podfondy: ING (L) Invest Philippines
(založený 21. júna 1999), ING (L) Invest Korea (založený 16. marca
1998), ING (L) Invest Indonesia (založený 16. júna 1997) a ING (L)
Invest Singapore & Malaysia (založený 11. augusta 1997). Dňa 23.
mája 2003 podfond ING (L) Invest New Asia prevzal podfond ING (L)
Invest India (založený 9. decembra 1996) a dňa 22. septembra 2003
podfondy BBL Invest, BBL Invest Asian Growth a BBL Invest Thailand.

zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Investičné ciele a politika

Euro

0

1

2

3

4

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ázijskej oblasti (s výnimkou Japonska a Austrálie).

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
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Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Asia ex Japan

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,35%

5.50%

1%

D

-

1,40%

0,35%

-

-

I

-

0,60%

0,25%

2%

-

0,60%

0,25%

2%

-

I Japan
P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-

ING INVESTMENT MANAGEMENT 29













ING (L)














SKRÁTENÝ PROSPEKT LUXEMBURSKO – Február 2012
























































































































































ING (L) Invest Banking & Insurance
Úvod

časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.

Podfond bol uvedený na trh 25. augusta 1997. Podfond 8. apríla 2011
prevzal (L) Invest European Banking & Insurance (založený 25. mája
1998).

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami finančného sektora. Predovšetkým sú to spoločnosti,
ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich oblastiach: banky,
spotrebiteľské financie, investičné bankovníctvo a maklérstvo, správa
aktív a poisťovníctvo.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
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Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Banking & Insurance

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5.50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0.20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Commodity Enhanced
Úvod

Profil rizika podfondu

Tento podfond bol založený 27. júla 2010.

Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Výkonnosť podfondu môže okrem toho ovplyvniť
expozícia meny. Investície do konkrétneho predmetu sú
koncentrovanejšie ako investície do viacerých predmetov. Likviditné
riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície. Risk spojený s
derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedený v kompletnom
prospekte v časti III, bod 2: Riziká investičného sveta.

Investičné ciele a politika
Cieľom tohto podfondu je zabezpečiť efektívne vystavenie
diverzifikovanému komoditnému portfóliu a prekonať výkonnosť
referenčného indexu Dow Jones UBS Commodity Total Return Index.
Podfond sa snaží splniť tento cieľ investovaním do:
(1)

vyhradeného indexu pod záštitou spoločnosti ING
Investment Management – UBS ING Commodity Enhanced
Excess Return Index (UBSINGCE).
UBSINGCE je diverzifikovaný komoditný index určený na
prekonanie výkonnosti indexu Dow Jones UBS Commodity
Index Excess Return (DJUBSCIER). UBSINGCE sa snaží o
nadpriemernú výkonnosť umiestnením svojej komoditnej
expozície na rôzne body krivky komoditných termínovaných
zmlúv podľa majetkového algoritmu vytvoreného a
udržiavaného správcom indexu.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov

Investícia do indexu sa uskutočňuje prostredníctvom
indexových swapov s vysoko ocenenými protistranami. Tieto
swapy umožňujú podfondu získať výnos indexu UBSINGCE
výmenou za zaplatenie pevného poplatku.

Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Riziko protistrany vyplývajúce zo swapu je obmedzené
mesačným prenastavovaním dvoch pilierov (trhová hodnota
swapu sa vynuluje). Podfond má tiež možnosť swapy
kedykoľvek odpísať.

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu

Na dosiahnutie svojich cieľov môže podfond použiť aj
termínované zmluvy a swapy na index DJUBSCIER.

Investície do zmiešaného portfólia finančných nástrojov.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných
nástrojov na iné účely, ako je krytie, sú opísané v časti III,
kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Podfond nebude získavať fyzické komodity priamo a nebude
využívať pákový efekt ani sa angažovať v predaji „short“ na
optimalizovanie výkonnosti.
(2)

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Portfólio cenných papierov (vrátane dlhopisov, certifikátov,
iných cenných papierov s pevným úročením a nástrojov
peňažného trhu).
So zameraním na dosiahnutie investičných cieľov môže
podfond doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné
cenné papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu – a
konvertibilných dlhopisov), nástrojov peňažného trhu,
vkladov a cudzích mien, jednotiek PKIPCP a iných PKI.
Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do
opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si,
prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív,
vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
Podfond môže použiť aj derivátové finančné nástroje
vrátane, ale nielen, nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere
alebo nástroje finančného trhu,
- indexové termínované zmluvy a opcie,
- termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,
- výnosové swapy,
- budúce menové kontrakty a menové opcie.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Commodity Enhanced

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,50%

0,20%

2%

-

P

-

1%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,50%

0,20%

2%

-

X

-

1,30%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Consumer Goods
Úvod
9. mája 2003 tento podfond (založený 20. novembra 1997 s názvom ING
(L) Invest Shopping) prevzal podfond ING (L) Invest Free Time (založený
21. júna 1999).

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami sektora voľnej spotreby. Predovšetkým sú to
spoločnosti, ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich
oblastiach:
-

automobily a automobilové súčasti,

-

tovar dlhodobej spotreby a odevy (domáce predmety dlhodobej
spotreby, zariadenia a výrobky pre voľný čas, textil a odevy),

-

hotely, reštaurácie a rekreačné a zábavné strediská,

-

médiá,

-

distribúcia (veľkoobchod, internetový a katalógový predaj,
maloobchod v obchodných domoch a špeciálny maloobchod).

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
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vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Consumer Goods

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-

ING INVESTMENT MANAGEMENT 35













ING (L)














SKRÁTENÝ PROSPEKT LUXEMBURSKO – Február 2012
























































































































































ING (L) Invest Emerging Europe
Úvod
Tento podfond bol založený s účinnosťou od 10. decembra 2001 po
vklade aktív z podfondu „Emerging Europe Equity“ (založeného 21.
marca 2000) SICAV ING International. 22. septembra 2003 tento
podfond prevzal podfond BBL Invest Emerging Europe. ING (L) Invest
Emerging Europe 8. apríla 2011 prevzal ING (L) Invest Balkan
(založený 21. januára 2008).

Investičné ciele a politika

zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Varovanie
Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že investície do akcií tohto
podfondu sú vystavené vyššiemu riziku ako celkové riziká väčšiny
trhov v západnej Európe, Severnej Amerike a ďalších rozvinutých
krajinách.
K týmto rizikám patria:

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktorejkoľvek rýchlo sa rozvíjajúcej európskej krajine.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

-

politické riziko: t. j. nestabilita a kolísavosť politického prostredia a
situácie,

-

ekonomické riziko: t. j. vysoká miera inflácie, riziká spojené s
investovaním v nedávno privatizovaných spoločnostiach,
devalvácia meny, malé pohyby na finančných trhoch,

-

právne riziko: právna
s vynútiteľnosťou práva,

-

daňové riziko: v niektorých vyššie uvedených štátoch môžu byť
veľmi vysoké dane a chýba akákoľvek záruka, že zákony sa budú
interpretovať jednotným a konzistentným spôsobom. Miestne
úrady často disponujú plnou mocou vyrubiť nové dane, ktoré sa
v niektorých prípadoch môžu aplikovať retrospektívne.

neistota

a všeobecné

problémy

Existuje aj riziko strát spôsobených nedostatkom príslušných systémov
prenosu, oceňovania, vyrovnania a účtovania a registrácie cenných
papierov, zabezpečenia cenných papierov a likvidácie transakcií.
Takéto riziká sa vo všeobecnosti menej vyskytujú v západnej Európe,
Severnej Amerike a ďalších rozvinutých krajinách. Treba si uvedomiť,
že korešpondenčná banka alebo banky nebudú vždy právne
zodpovedné alebo nebudú v postavení, aby zaplatili za škody, ktoré
vzniknú činnosťou alebo zanedbaním zo strany ich zástupcov alebo
zamestnancov.

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

Výsledkom vyššie uvedených rizík je omnoho vyššia nestabilita a
platobná neschopnosť ohrozujúca investície, keď je trhová hodnota
akcií v týchto štátoch nižšia ako na rozvinutých trhoch.

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena

Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Euro (EUR)

Profil rizika podfondu

Správca podportfólia podfondu

Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých

ING Asset Management B.V.
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Vysoké

Min.
horizont
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5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Emerging Europe

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,35%

5,50%

1%

I

-

0,65%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,65%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Emerging Markets
Úvod
Tento podfond bol založený s účinnosťou od 10. decembra 2001 po
vklade aktív z podfondu „Emerging Markets Equity“ (založeného 21.
októbra 1999) SICAV ING International.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktorejkoľvek rýchlo sa rozvíjajúcej alebo rozvojovej krajine v Latinskej
Amerike (vrátane karibskej oblasti), Ázii (s výnimkou Japonska),
východnej Európe, na Blízkom východe a v Afrike.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144 A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Varovanie
Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že investície do akcií tohto
podfondu sú vystavené vyššiemu riziku ako celkové riziká väčšiny
trhov v západnej Európe, Severnej Amerike a ďalších rozvinutých
krajinách.
K týmto rizikám patria:
-

politické riziko: t. j. nestabilita a kolísavosť politického prostredia a
situácie,

-

ekonomické riziko: t. j. vysoká miera inflácie, riziká spojené s
investovaním v nedávno privatizovaných spoločnostiach,
devalvácia meny, malé pohyby na finančných trhoch,

-

právne riziko: právna
s vynútiteľnosťou práva,

-

daňové riziko: v niektorých vyššie uvedených štátoch môžu byť
veľmi vysoké dane a chýba akákoľvek záruka, že zákony sa budú
interpretovať jednotným a konzistentným spôsobom. Miestne
úrady často disponujú plnou mocou vyrubiť nové dane, ktoré sa
v niektorých prípadoch môžu aplikovať retrospektívne.

neistota

a všeobecné

problémy

Existuje aj riziko strát spôsobených nedostatkom príslušných systémov
prenosu, oceňovania, vyrovnania a účtovania a registrácie cenných
papierov, zabezpečenia cenných papierov a likvidácie transakcií.
Takéto riziká sa vo všeobecnosti menej vyskytujú v západnej Európe,
Severnej Amerike a ďalších rozvinutých krajinách. Treba si uvedomiť,
že korešpondenčná banka alebo banky nebudú vždy právne
zodpovedné alebo nebudú v postavení, aby zaplatili za škody, ktoré
vzniknú činnosťou alebo zanedbaním zo strany ich zástupcov alebo
zamestnancov.

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

Výsledkom vyššie uvedených rizík je omnoho vyššia nestabilita a
platobná neschopnosť ohrozujúca investície, keď je trhová hodnota
akcií v týchto štátoch nižšia ako na rozvinutých trhoch.

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Referenčná mena

Profil rizika podfondu

Americký dolár (USD)

Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti

Správca podportfólia podfondu
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Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Emerging Markets

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,35%

5,50%

1%

I

-

0,65%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,65%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend
Úvod
Tento podfond bol založený 15. mája 2007 s názvom ING (L) Invest
Asia Pacific High Dividend.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3 aktív podfondu) do
diverzifikovaného portfólia akcií alebo ďalších prevoditeľných cenných
papierov (opčných listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne
do 10 % čistých aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) alebo
oboch, vydávaných spoločnosťami založenými, kótovanými alebo
obchodovanými v ktorejkoľvek rýchlo sa rozvíjajúcej alebo rozvojovej
krajine v Latinskej Amerike (vrátane karibskej oblasti), Ázii (s výnimkou
Japonska), východnej Európe, na Blízkom východe a v Afrike
a ponúka atraktívny dividendový výnos.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv, ako napríklad amerických
depozitných certifikátov a globálnych depozitných certifikátov,
obchodovaných na ruských trhoch – „Ruskej obchodnej burze“ (burza
RTS) a „Devízovej burze moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144 A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať (maximálne 1/3 čistých aktív
podfondu) aj do iných prevoditeľných cenných papierov (vrátane
opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky 10 %
čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, jednotiek PKIPCP
a iných PKI a vkladov, ktoré môžu, ale nemusia súvisieť s minimom
2/3 čistých aktív podfondu, ako sa uvádza vyššie. Investície do akcií
PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)

podliehať väčšej kolísavosti. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčného
listu. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície.
Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne
uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný
opis v tomto prospekte.
Varovanie
Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že investície do akcií tohto
podfondu sú vystavené vyššiemu riziku ako celkové riziká väčšiny
trhov v západnej Európe, Severnej Amerike a ďalších rozvinutých
krajinách.
K týmto rizikám patria:
politické riziko: t.j. nestabilita a kolísavosť politického
prostredia a situácie,
ekonomické riziko: t. j. vysoká miera inflácie, riziká spojené s
investovaním v nedávno privatizovaných spoločnostiach,
devalvácia meny, malé pohyby na finančných trhoch,
právne riziko: právna neistota a všeobecné problémy
s vynútiteľnosťou práva,
daňové riziko: v niektorých vyššie uvedených štátoch môžu
byť veľmi vysoké dane a chýba akákoľvek záruka, že zákony
sa budú interpretovať jednotným a konzistentným
spôsobom. Miestne úrady často disponujú plnou mocou
vyrubiť nové dane, ktoré sa v niektorých prípadoch môžu
aplikovať retrospektívne.
Existuje aj riziko strát spôsobených nedostatkom príslušných systémov
prenosu, oceňovania, vyrovnania a účtovania a
registrácie cenných papierov, zabezpečenia cenných papierov
a likvidácie transakcií. Takéto riziká sa vo všeobecnosti menej
vyskytujú v západnej Európe,
Severnej Amerike a ďalších rozvinutých krajinách. Treba si uvedomiť,
že korešpondenčná banka alebo banky nebudú vždy právne
zodpovedné alebo nebudú v postavení, aby zaplatili za škody, ktoré
vzniknú činnosťou alebo zanedbaním zo strany ich zástupcov alebo
zamestnancov. Výsledkom vyššie uvedených rizík je omnoho vyššia
nestabilita a platobná neschopnosť ohrozujúca investície, keď je
trhová hodnota akcií v týchto štátoch nižšia ako na rozvinutých trhoch.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a cennými papiermi používanými na
dosiahnutie investičného cieľa sa považuje za vysoké. Akcie sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené s investíciami
na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch (vrátane investícií do cenných
papierov obchodovaných v Rusku) je vyššie ako riziko spojené
s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže okrem
toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v niekoľkých
vybraných konkrétnych zemepisných oblastiach sú koncentrovanejšie
ako investície v zemepisných oblastiach po celom svete a môžu
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Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,35%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Energy
Tento podfond bol založený 20. novembra 1997.

spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.

Investičné ciele a politika

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Úvod

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami v sektore energetiky. Predovšetkým sú to spoločnosti,
ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich oblastiach:

Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že investície do akcií tohto
podfondu sú vystavené vyššiemu riziku ako celkové riziká väčšiny
trhov v západnej Európe, Severnej Amerike a ďalších rozvinutých
krajinách.

-

ropa a plyn (prieskum, ťažba, rafinácia a preprava ropy a plynu),

K týmto rizikám patria:

-

energetické zariadenia a služby (výroba a dodávky ropných
vrtných zariadení, súvisiace zariadenia a služby).

-

politické riziko: t. j. nestabilita a kolísavosť politického prostredia a
situácie,

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).

-

ekonomické riziko: t. j. vysoká miera inflácie, riziká spojené s
investovaním v nedávno privatizovaných spoločnostiach,
devalvácia meny, malé pohyby na finančných trhoch,

-

právne riziko: právna
s vynútiteľnosťou práva,

-

daňové riziko: v niektorých vyššie uvedených štátoch môžu byť
veľmi vysoké dane a chýba akákoľvek záruka, že zákony sa budú
interpretovať jednotným a konzistentným spôsobom. Miestne
úrady často disponujú plnou mocou vyrubiť nové dane, ktoré sa
v niektorých prípadoch môžu aplikovať retrospektívne.

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

Varovanie

neistota

a všeobecné

Existuje aj riziko strát spôsobených nedostatkom príslušných systémov
prenosu, oceňovania, vyrovnania a účtovania a registrácie cenných
papierov, zabezpečenia cenných papierov a likvidácie transakcií.
Takéto riziká sa vo všeobecnosti menej vyskytujú v západnej Európe,
Severnej Amerike a ďalších rozvinutých krajinách. Treba si uvedomiť,
že korešpondenčná banka alebo banky nebudú vždy právne
zodpovedné alebo nebudú v postavení, aby zaplatili za škody, ktoré
vzniknú činnosťou alebo zanedbaním zo strany ich zástupcov alebo
zamestnancov.

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

Typický profil investora

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
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problémy

Výsledkom vyššie uvedených rizík je omnoho vyššia nestabilita a
platobná neschopnosť ohrozujúca investície, keď je trhová hodnota
akcií v týchto štátoch nižšia ako na rozvinutých trhoch.

Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Energy

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest EURO Equity
Úvod

finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.

Tento podfond bol uvedený na trh s účinnosťou od 20. decembra
2001. Podfond prevzal tieto podfondy: ING (L) Invest Portugal (11.
apríla 2003), ING (L) Invest Greece (11. apríla 2003), ING (L) Invest
Top 30 Euro (11. apríla 2003), ING (L) Invest Spanish Equity (11.
apríla 2003), BBL Invest Italy (29. septembra 2003), BBL Invest Spain
(29. septembra 2003) a ING (L) Invest Dutch Equity (8. apríla 2011).

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Investičné ciele a politika

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami kótovanými na burzách cenných papierov v eurozóne.

Typ fondu

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Investovanie do akcií

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
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1

2

3

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest EURO Equity

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,48%

0,20%

2%

-

P

-

1,30%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,48%

0,20%

2%

-

V

-

1,30%

0,20%

-

-

X

-

1,80%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Euro High Dividend
Úvod
Tento podfond bol založený 8. marca 1999 s názvom Euro High Yield.

Investičné ciele a politika
Účelom tohto podfondu, ktorý má neobmedzené trvanie, je zvyšovať
hodnotu investovaného kapitálu investovaním najmä do európskych
akcií ponúkajúcich návratnosť, ktorá je vyššia ako trhový priemer
eurozóny.
Tento podfond investuje na stálom základe 75 % čistých aktív do
európskych akcií (vrátane Islandu a Nórska) ponúkajúcich návratnosť,
ktorá je vyššia ako trhový priemer eurozóny.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov







ING (L)
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Euro High Dividend

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

V

-

1,50%

0,20%

-

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Euro Income
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bol založený 1. septembra 2005.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Hlavným cieľom podfondu je zabezpečovať investorom vysokú úroveň
návratnosti. Zhodnotenie kapitálu je druhým investičným cieľom.
Tento podfond sa snaží dosiahnuť investičné ciele investovaním
najmenej dvoch tretín spravovaných aktív do diverzifikovaného
portfólia kmeňových akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov
denominovaných v eurách (opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere – maximálne do 10 % čistých aktív podfondu – a
konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami založenými,
kótovanými alebo obchodovanými na trhoch eurozóny.

Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Okrem toho sa budú používať deriváty na obmedzenie rizika
spojeného s poklesom na burzách.

ING Asset Management B.V.

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.
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3

Typ fondu

Podfond sa snaží vytvárať zisky z dividend z výnosov kmeňových akcií
portfólia a z prémií vytváraných vydávaním zaistených opcií na akcie
a indexy aj najmä na Eurostoxx 50, DAX, CAC 40, AEX, Milan MIB30
Index a IBEX 35.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investovania: podrobný opis v tomto prospekte.

2

Správca podportfólia podfondu

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Euro Income

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Europe High Dividend
Úvod
Tento podfond bol založený 1. decembra 2004.

Investičné ciele a politika
Účelom tohto podfondu, ktorý má neobmedzené trvanie, je zvyšovať
hodnotu investovaného kapitálu investovaním najmä (minimálne 2/3)
do európskych akcií ponúkajúcich atraktívny dividendový výnos. Tieto
akcie vydávajú spoločnosti založené, kótované alebo obchodované
v ktorejkoľvek európskej krajine s výnimkou východoeurópskych krajín.
Emitentmi sú spoločnosti so sídlom alebo hlavnými podnikateľskými
aktivitami v Európe s výnimkou východoeurópskych krajín.
Tento podfond investuje najmenej dve tretiny čistých aktív do
európskych akcií vydaných vyššie uvedenými emitentmi a
ponúkajúcimi atraktívnu dividendovú sadzbu v európskych krajinách.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Europe High Dividend

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Europe Opportunities
Úvod

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Podfond bol uvedený na trh 31. júla 2006. Podfond prevzal tento
podfond: ING (L) Invest European Small Caps (17. júna 2011).

Typický profil investora

Investičné ciele a politika

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované
alebo obchodované v európskych krajinách.
Emitentmi sú spoločnosti so sídlom alebo hlavnými podnikateľskými
aktivitami v Európe.

Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Cieľom podfondu je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu výberom akcií
v priestore európskych akcií.

Typ fondu

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).

Investovanie do akcií

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
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1

2

3

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Europe Opportunities

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest European Equity
Úvod

finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.

Tento podfond bol založený po vklade aktív podfondu „European
Equity“ (založeného 17. októbra 1997) ING International SICAV
a spojením s podfondom ING (L) Invest Europe s účinnosťou od 20.
decembra 2001. Dňa 29. septembra 2003 tento podfond prevzal
nasledujúce podfondy: BBL Invest Scandinavia, BBL Invest United
Kingdom a BBL Invest Switzerland. A 8. apríla 2011: ING (L) Invest
European Sector Allocation (založený 19. apríla 1999).

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktorejkoľvek industrializovanej európskej krajine.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
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Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest European Equity

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,48%

0,20%

2%

-

P

-

1,30%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,48%

0,20%

2%

-

V

-

1,30%

0,20%

-

-

X

-

1,80%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest European Real Estate
Úvod
Tento podfond bol založený 20. decembra 1993 s názvom ING (L)
Invest Europa Immo (predtým Europa Fund Immo). Nový názov vstúpil
do platnosti 23. mája 2003.

spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Investičné ciele a politika

Typický profil investora

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktorejkoľvek európskej krajine, ktoré vyvíjajú činnosť v sektore
nehnuteľností.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).

Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.

Euro (EUR)

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko na trhu
nehnuteľností je stredné. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
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3

Investovanie do akcií

Referenčná mena

-

2

Typ fondu

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

1

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest European Real Estate

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Food & Beverages
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 19. augusta 1996. ING (L) Invest Food &
Beverages 8. apríla 2011 prevzal ING (L) Invest European Food &
Beverages (založený 23. marca 1998).

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami sektora bežného spotrebného tovaru. Predovšetkým sú
to spoločnosti, ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich
oblastiach:

významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Vysoké

Min.
horizont

-

výroba a distribúcia potravín, nápojov a tabakových výrobkov,

Euro

0

1

2

3

4

5

6

4 roky

-

výroba tovaru pre domácnosť a tovaru pre osobnú spotrebu,

1

2

3

4

5

6

4 roky

distribúcia potravín a liekov.

Mena
fondu

0

-

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).

Typ fondu

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Referenčná mena

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
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Investovanie do akcií

Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Food & Beverages

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Frontier Markets
Úvod
Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov vydaných
spoločnosťami, ktoré majú sídlo na tzv. hraničných trhoch alebo
vykonávajú prevažnú časť svojej hospodárskej činnosti na týchto
trhoch, alebo majú majoritné podiely v spoločnostiach sídliacich na
týchto územiach. Hraničné trhy sú krajiny zahrnuté do indexu MSCI
Frontier Markets alebo akéhokoľvek iného uznávaného finančného
indexu hraničných trhov. Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20
% čistých aktív do cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 40 % čistých aktív podfondu – konvertibilných
dlhopisov), nástrojov peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI
a vkladov, ako je opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií
PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak
podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj odvodené finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje
peňažného trhu
- indexové termínované zmluvy a opcie,
- termínované zmluvy, opcie a swapy
- swapy na celkový výnos, ktoré sú derivátovými finančnými nástrojmi
viazanými na swapové zmluvy, v ktorých jedna zmluvná strana uhradí
platbu na základe stanovenej pevnej alebo variabilnej sadzby, pričom
druhá strana uhrádza platby na základe návratnosti podkladových
aktív, ku ktorým patrí vytvorený príjem a akékoľvek kapitálové výnosy.
Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou
spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
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zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte. Investície do
opčných listov vystavia investorov riziku protistrany takýchto nástrojov.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Vysoké

Euro

0

1

2

3

4

5

6

Mena
fondu

0

1

2

3

4

5

6

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management (Middle East) Ltd.

Min.
horizont
5 rokov a
viac
5 rokov a
viac
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Frontier Markets

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Provízia za výkonnosť: 15% s výnimkou triedy akcií Z. Správcovská spoločnosť má nárok na províziu za
výkonnosť. Cieľ lepšej výkonnosti je výkonnosť indexu MSCI Frontier Markets Index.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda
akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny
konverzný
poplatok

Maximálny
poplatok za
spätné
odkúpenie

Provízia za
výkonnosť

I

-

1,00%

0,25%

2%

-

-

15%
15%

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku
a 1 % na iných
miestach

-

P
S

-

1,00%

0,25%

2%

-

-

15%
15%

-

2,00%

0,35%

5%

5% v Belgicku
a 1 % na iných
miestach

-

X
Z

0,25%

-

-

-

-

-

-
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ING (L) Invest Global High Dividend
Úvod

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Tento podfond bol založený 15. apríla 2002.

Typický profil investora
Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktorejkoľvek krajine na svete, ktoré ponúkajú atraktívne dividendové
výnosy.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
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Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov







ING (L)














SKRÁTENÝ PROSPEKT LUXEMBURSKO – Február 2012


















































































































































Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Global High Dividend

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Global Opportunities
Úvod
Tento podfond bol založený 18. apríla 2006.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3 aktív) do
diverzifikovaného portfólia akcií a prevoditeľných cenných papierov
(opčných listov na prevoditeľné cenné papiere – do 10 % čistých aktív
podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami so
sídlom kdekoľvek na svete, kótovanými alebo obchodovanými na
celom svete.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

4 roky







ING (L)
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Global Opportunities

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Global Real Estate
Úvod

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Tento podfond bol založený 2. mája 2006.

Typický profil investora
Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a ďalších
prevoditeľných cenných papierov (opčných listov na prevoditeľné
cenné papiere – maximálne do 10 % čistých aktív podfondu – a
konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami založenými,
kótovanými alebo obchodovanými v ktorejkoľvek krajine, ktoré vyvíjajú
činnosť v sektore nehnuteľností.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Správca vyberá spoločnosti, ktorých hlavné príjmy alebo aktivity sú
spojené s realitami, správou nehnuteľností a developerstvom.

Typ fondu

Správca investuje najmenej v troch rôznych krajinách vrátane USA.

Investovanie do akcií

Pri výbere investícií správca používa proces presnej konštrukcie
portfólia rozdelený do dvoch stupňov.

Referenčná mena

1

(1) Po prvé, správca vyberá sektory a oblasti, do ktorých sa má
investovať, a určuje stupeň zastúpenia týchto sektorov a oblastí
systematickým posúdením trendov a podmienok trhov verejných a
súkromných nehnuteľností.

Euro (EUR)

(2) Po druhé, správca použije proces hodnotenia vypracovaný
spoločnosťou ING na identifikáciu investícií, ktoré v súčasnosti
vytvárajú vyšší príjem a majú vyšší potenciál rastu ako ostatné
investície. V tomto procese hodnotenia sa skúmajú viaceré faktory: (i)
hodnota a vlastníctvo; (ii) kapitálová štruktúra; (iii) správa a stratégia.

CBRE Clarion Securities LLC

Investície do akcií v PKIPCP a PKI nesmú celkovo prekročiť 10 %
čistých aktív.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko na trhu
nehnuteľností je stredné. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
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2

3

Správca podportfólia podfondu

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Global Real Estate

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Greater China
Úvod
Tento podfond bol založený 30. augusta 1999 s názvom ING (L) Invest
Taiwan. Nový názov vstúpil do platnosti 23. mája 2003. Dňa 22.
septembra 2003 tento podfond prevzal podfond BBL Invest Hong Kong
& China.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktorejkoľvek z nasledujúcich perspektívnych krajín: Čínska ľudová
republika, Hongkong a Taiwan.

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Investovanie do akcií

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.

Referenčná mena

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
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Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky

Typ fondu

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

Vysoké

Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Greater China

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,35%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,25%

2%

-

X

-

2,00%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Health Care
Úvod
Podfond bol uvedený na trh s účinnosťou od 10. júna 1996. Podfond
prevzal tieto podfondy: ING (L) Invest European Health Care (8. apríla
2011) a ING (L) Invest Biotechnology (18. júla 2011).

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami sektora zdravotnej starostlivosti. Predovšetkým sú to
spoločnosti, ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich
oblastiach:
-

-

zariadenia a služby zdravotnej starostlivosti (vrátane výrobcov
vybavenia a materiálov pre zdravotnú starostlivosť, distribútorov
výrobkov pre zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov alebo
vlastníkov
služieb
základnej
zdravotnej
starostlivosti
a prevádzkovateľov zariadení zdravotnej starostlivosti),
výskum, vývoj, výroba a
biotechnologických výrobkov.

predaj

farmaceutických

a

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
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uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Health Care

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2,00%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest India Focus
Úvod
Tento podfond bol založený 14. júla 2008.

Investičné ciele a politika

Výnosy podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie
meny. Investície v určitej zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako
investície vo viacerých zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s
derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III,
kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a prevoditeľných cenných papierov (opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých aktív
podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami
založenými, kótovanými alebo obchodovanými v Indii.

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív
podfondu do cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív
podfondu do spoločností kótovaných mimo Indie, ktorých významná
časť príjmov pochádza z Indie.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Účasť v PKIPCP a PKI však
nesmie celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do
opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že
čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže
používať aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

Typický profil investora

Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky

Osoby s trvalým pobytom v Indii nie sú oprávnené upisovať sa v tomto
podfonde.

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

Americký dolár (USD)

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

Správca podportfólia podfondu

-

termínované zmluvy, opcie a swapy na kurzy,

ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd.

-

výnosové swapy,

Ďalšie informácie o maurícijskej dcérskej spoločnosti

-

budúce menové kontrakty a menové opcie na kúpu.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Ako efektívny prostriedok investovania sa môže využiť dcérska
spoločnosť Mauritius, ktorá je v úplnom vlastníctve spoločnosti ING (L)
Invest.
Pri všetkých vyššie uvedených investíciách sa dodržia obmedzenia
uvedené v časti III, kapitole III Investičné obmedzenia tohto prospektu.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch.

Spoločnosť založila spoločnosť India Mauritius Company („maurícijská
dcérska spoločnosť“) 19. júna 2008 ako dcérsku spoločnosť v úplnom
vlastníctve. Vlastní významnú časť aktív podfondu ING (L) Invest India
Focus a umožňuje efektívnu správu portfólia aktív prostredníctvom
daňovo efektívnych prostriedkov investovania do indických cenných
papierov. Maurícijská dcérska spoločnosť získala potvrdenie o daňovej
príslušnosti od finančného úradu štátu Maurícius a na základe tohto
dokladu je maurícijská dcérska spoločnosť oprávnená využívať výhody
stanovené zmluvou medzi Indiou a Mauríciom o zamedzení dvojitého
zdanenia. Maurícijská dcérska spoločnosť investuje priamo v Indii.
Maurícijská dcérska spoločnosť je otvorená súkromná spoločnosť s
ručením obmedzeným akciami založená podľa maurícijského zákona o
spoločnostiach z roku 2001. Maurícijská dcérska spoločnosť emituje
odkúpiteľné preferenčné akcie vo forme na meno, ak správna rada
nerozhodne inak alebo ak člen písomnou formou nepožiada o certifikát
na akcie a Spoločnosť je jediným nominálnym akcionárom maurícijskej
dcérskej spoločnosti. Maurícijská dcérska spoločnosť je držiteľom
Globálnej podnikateľskej licencie (Global Business Licence) kategórie
1 podľa zákona o finančných službách (Financial Services Act) z roku
2007 a riadi ju Komisia pre finančné služby štátu Maurícius (FSC).

Členovia správnej rady maurícijskej dcérskej
spoločnosti
Správcovia:
Deven Coopoosamy
Abdool Azize Owasil

Správcovia maurícijskej dcérskej spoločnosti zodpovedajú za
stanovenie investičnej politiky maurícijskej dcérskej spoločnosti a za
sledovanie jej operácií. Maurícijská dcérska spoločnosť dodržiava
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investičnú politiku a obmedzenia uvedené v tomto prospekte, ktoré
platia pre podfond ING (L) Invest India Focus a pre spoločnosť ako
celok. Maurícijská dcérska spoločnosť vykonáva výlučne aktivity, ktoré
súvisia s investíciami v mene podfondu.

Maurícijská dcérska spoločnosť nepodlieha dani z kapitálových ziskov
na Mauríciu. Na Mauríciu sa neplatí daň z výnosov cenných papierov
z platieb dividend akcionárom ani zo spätných odkupov ani výmeny
akcií.

Maurícijská dcérska spoločnosť založila v meste Port Louis, Maurícius
spoločnosť Multiconsult Limited, ktorá zabezpečuje sekretárske
a administratívne služby pre spoločnosť vrátane správy kont,
účtovných kníh a záznamov. Spoločnosť Multiconsult Limited je
zapísaná do obchodného registra na Mauríciu a je držiteľom licencie
Komisie pre finančné služby (Financial Services Commission) štátu
Maurícius, ktorá ju oprávňuje poskytovať, okrem iného, správcovské
služby svetovým podnikateľským spoločnostiam. Maurícijská dcérska
spoločnosť ustanovila banku HSBC Mauritius Limited za depozitnú
banku a spoločnosť Ernst & Young za revízora.

Indický trh má charakter rýchlo sa rozvíjajúceho trhu.

Pretože dcérska spoločnosť je v úplnom vlastníctve Spoločnosti,
všetky aktíva a záväzky, príjmy a výdavky maurícijskej dcérskej
spoločnosti sa konsolidujú vo výkazoch čistých aktív a operácií
Spoločnosti. Všetky investície maurícijskej dcérskej spoločnosti sa
priznávajú na účtoch spoločnosti.
Celá hotovosť, všetky cenné papiere a ďalšie aktíva maurícijskej
dcérskej spoločnosti sú uložené v depozitnej banke na účte
spoločnosti.
Využívanie maurícijskej dcérskej spoločnosti a daňového režimu,
ktorému podlieha, je založené na zákonoch a praxi, ktoré v súčasnosti
platia v príslušných krajinách, ako rozhodli správcovia na základe
všetkých dostupných informácií. Podlieha všetkým budúcim zmenám a
tieto zmeny môžu nepriaznivo ovplyvniť zisky podfondu. Patria k nim
všetky situácie, v ktorých zmluva medzi Indiou a Mauríciom o
zamedzení dvojitého zdanenia nemusí platiť alebo jej platnosť môže
byť pozastavená a výsledkom môže byť, okrem iného, platnosť
pravidiel indických daňových úradov.
Maurícijská dcérska spoločnosť je povinná platiť daň z čistého príjmu
vo výške 15 %. Maurícijská dcérska spoločnosť má nárok na
započítanie dane z príjmu v zahraničí, ktorý nevznikol na Mauríciu, do
dane na Mauríciu vypočítanej na základe toho istého príjmu. Ak sa
maurícijským finančným úradom nepredloží písomné potvrdenie
o čiastke dane splatnej v zahraničí z príjmu, ktorý dcérska spoločnosť
získala mimo Maurícius, bude sa konkludentne predpokladať, že výška
zahraničnej dane je osemdesiat percent (80 %) maurícijskej dane
splatnej z daného príjmu, čím sa výška dane efektívne zníži na tri
percentá (3 %).
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Varovanie
Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že investície do akcií tohto
podfondu sú vystavené vyššiemu riziku ako celkové riziká väčšiny
trhov v západnej Európe, Severnej Amerike a ďalších rozvinutých
krajinách.
K týmto rizikám patria:
-

politické riziko: t. j. nestabilita a kolísavosť politického prostredia a
situácie,

-

ekonomické riziko: t. j. vysoká miera inflácie, riziká spojené s
investovaním v nedávno privatizovaných spoločnostiach,
devalvácia meny, malé pohyby na finančných trhoch,

-

právne riziko: právna
s vynútiteľnosťou práva,

-

daňové riziko: v niektorých vyššie uvedených štátoch môžu byť
veľmi vysoké dane a chýba akákoľvek záruka, že zákony sa budú
interpretovať jednotným a konzistentným spôsobom. Miestne
úrady často disponujú plnou mocou vyrubiť nové dane, ktoré sa
v niektorých prípadoch môžu aplikovať retrospektívne.

neistota

a všeobecné

problémy

Existuje aj riziko strát spôsobených nedostatkom príslušných systémov
prenosu, oceňovania, vyrovnania a účtovania a registrácie cenných
papierov, zabezpečenia cenných papierov a likvidácie transakcií.
Takéto riziká sa vo všeobecnosti menej vyskytujú v západnej Európe,
Severnej Amerike a ďalších rozvinutých krajinách. Treba si uvedomiť,
že korešpondenčná banka alebo banky nebudú vždy právne
zodpovedné alebo nebudú v postavení, aby zaplatili za škody, ktoré
vzniknú činnosťou alebo zanedbaním zo strany ich zástupcov alebo
zamestnancov.
Výsledkom vyššie uvedených rizík je omnoho vyššia nestabilita a
platobná neschopnosť ohrozujúca investície, keď je trhová hodnota
akcií v týchto štátoch nižšia ako na rozvinutých trhoch.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest India Focus

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,35%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Industrials
Úvod
Tento podfond bol založený 26. augusta 2002.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami odvetvia priemyslu. Predovšetkým sú to spoločnosti,
ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich oblastiach:
-

-

-

výroba a distribúcia investičných celkov (vrátane leteckého a
zbrojárskeho priemyslu, stavebných produktov, stavieb a
strojových zariadení, elektrických zariadení, priemyselných
celkov, strojárstva, obchodných spoločností a distribútorov),
poskytovanie komerčných služieb (vrátane tlače, spracovania
údajov, služieb zamestnanosti, environmentálnych služieb
a kancelárskych služieb a dodávok materiálu),
poskytovanie dopravných služieb (vrátane leteckých spoločností,
kuriérskych služieb, námornej, cestnej a železničnej dopravy
a dopravnej infraštruktúry).

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
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vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Industrials

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Information Technology
Úvod

Profil rizika podfondu

Tento podfond bol uvedený na trh s účinnosťou 12. januára 1998 pod
názvom ING (L) Information Technology. Podfond prevzal tieto
podfondy: ING (L) Invest Internet (9. mája 2003), ING (L) Invest
Nasdaq (13. septembra 2006), ING (L) Invest IT (13. septembra 2006)
a ING (L) Invest New Technology Leaders (8. apríla 2011).

Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami sektora informačných technológií, ktoré profitujú
z rozvoja, pokroku a používania technológií. Predovšetkým sú to
spoločnosti, ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich
oblastiach:
-

-

technologický softvér a služby vrátane spoločností, ktoré sa
prednostne venujú vývoju softvéru v rôznych oblastiach, ako je
Internet, aplikačný softvér, informačné systémy a správa databáz,
a spoločností, ktoré poskytujú konzultácie a služby v oblasti
informačných technológií,
technologický hardvér a zariadenia vrátane výrobcov
a distribútorov komunikačných zariadení, počítačov a periférií,
elektronických zariadení a prístrojov a zariadení na výrobu
polovodičov a príbuzných produktov.

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“, ako je opísané na
strane 1 tohto prospektu. Podfond môže doplnkovo investovať aj do
iných prevoditeľných cenných papierov (vrátane opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu),
nástrojov peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov,
ako je opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a
PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond
investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si,
prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by
podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú
nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Information Technology

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Japan
Úvod
Tento podfond bol založený s účinnosťou od 17. decembra 2001 po
vklade aktív z podfondu Japanese Equity (založeného 17. októbra
1997) ING International SICAV. Dňa 22. septembra 2003 tento
podfond prevzal podfond BBL Invest Japan.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Investičné ciele a politika

Euro

0

1

2

3

4

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými v
Japonsku.

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Investície v určitej zemepisnej oblasti
sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých zemepisných
oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta:
podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Japonský jen (JPY)

Správca podportfólia podfondu
ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Japan

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,30%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

V

-

1,30%

0,20%

-

-

X

-

1,80%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bol založený 21. februára 2000.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných malými
a strednými
spoločnosťami
založenými,
kótovanými
alebo
obchodovanými v Japonsku.
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko investícií do
malých spoločností je vyššie ako riziko investícií do akcií prvotriednych
spoločností. Investície do konkrétneho predmetu v konkrétnej oblasti
sveta sú koncentrovanejšie ako investície umiestnené vo viacerých
oblastiach sveta. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta:
podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Japonský jen (JPY)

Správca podportfólia podfondu
ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Latin America
Úvod
Tento podfond bol založený s účinnosťou od 10. decembra 2001 po
vklade aktív z podfondu Latin America Equity (založeného 24. mája
1994) ING International SICAV. Dňa 17. apríla 2003 podfond prevzal
podfond ING (L) Invest Brazil (založený 17. januára 2000) a 22.
septembra 2003 podfond BBL Invest Latin America.

nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v Latinskej Amerike (vrátane karibskej oblasti).

Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Typ fondu

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.

Investovanie do akcií

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
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Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Latin America

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,35%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Materials
Úvod
Dňa 23. mája 2003 tento podfond (založený 20. novembra 1997
s názvom ING (L) Invest Chemicals) prevzal podfond ING (L) Invest
Metals & Mining (založený 7. februára 1994). ING (L) Invest Materials
8. apríla 2011 prevzal ING (L) Invest European Materials (založený 4.
septembra 2000), predtým s názvom ING (L) Invest European
Cyclicals.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami v sektore materiálov. Predovšetkým sú to spoločnosti,
ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich oblastiach:
chemikálie, stavené materiály, kontajnery a obaly, kovy a ťažba
nerastov (vrátane ocele), papier a lesné produkty.



















































-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
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Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Správca podportfólia podfondu

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,



Typický profil investora

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

-



Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Referenčná mena

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:



sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.



Americký dolár (USD)

ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Materials

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Middle East & North Africa
Tento podfond bol založený 3. decembra 2008.

základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte. Investície do
opčných listov vystavia investorov riziku protistrany takýchto nástrojov.

Investičné ciele a politika

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov vydaných
spoločnosťami, ktoré majú sídlo v severnej Afrike a na Strednom
východe (s výnimkou Izraela) alebo vykonávajú prevažnú časť svojej
hospodárskej činnosti na týchto územiach, alebo majú ako holdingové
spoločnosti prevažnú časť akcií v spoločnostiach sídliacich na týchto
územiach.

Typický profil investora

Úvod

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 40 % čistých aktív podfondu – konvertibilných
dlhopisov), nástrojov peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI
a vkladov, ako je opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií
PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak
podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované zmluvy, opcie a swapy

-

swapy na celkový výnos, ktoré sú derivátovými finančnými
nástrojmi viazanými na swapové zmluvy, v ktorých jedna zmluvná
strana uhradí platbu na základe stanovenej pevnej alebo
variabilnej sadzby, pričom druhá strana uhrádza platby na
základe návratnosti podkladových aktív, ku ktorým patrí vytvorený
príjem a akékoľvek kapitálové výnosy.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej
zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
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Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management (Middle East) Limited







ING (L)
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Middle East & North Africa

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Dňom ocenenia je každý obchodný deň od pondelka do štvrtka.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,35%

5,50%

1%

I

-

0,85%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,85%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Premium High Pay Out Equity Fund
Úvod
Tento podfond môže byť založený kedykoľvek rozhodnutím správnej
rady.

Investičné ciele a politika
Cieľom podfondu je zabezpečovať investorom vysokú úroveň
priamych príjmov. Tento podfond sa snaží dosiahnuť investičné ciele
investovaním najmenej dvoch tretín spravovaných aktív do
diverzifikovaného
portfólia
kmeňových
akcií
ponúkajúcich
nadpriemerný dividendový výnos a/alebo do ďalších prevoditeľných
cenných papierov denominovaných v eurách (opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých aktív
podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami so
sídlom, alebo ktoré vykonávajú podstatnú časť svojich činností na
trhoch eurozóny. Podfond sa snaží vytvárať príjmy z dividend z
výnosov kmeňových akcií portfólia a z prirážok vytváraných predajom
opcií na akcie a indexy aj najmä na Eurostoxx 50, DAX, CAC 40, AEX,
Milan MIB30 Index a IBEX 35. Podfond si vyhradzuje právo investovať
až 20 % čistých aktív do cenných papierov typu „Rule 144A
Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

swapy na celkový výnos, ktoré sú derivátovými finančnými
nástrojmi viazanými na swapové zmluvy, v ktorých jedna zmluvná
strana uhrádza platby na základe stanovenej pevnej alebo
variabilnej sadzby, pričom druhá strana uhrádza platby na
základe návratnosti podkladových aktív, ku ktorým patrí vytvorený
príjem a akékoľvek kapitálové výnosy.

-

kontrakty na rozdiel (CFD), ktoré sú derivátovými finančnými
nástrojmi spojenými s dohodou v rámci termínovanej zmluvy,
pričom rozdiely vo vyrovnaní sa uskutočňujú platbami v hotovosti,
nie dodaním fyzických cenných papierov

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
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vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Kótovanie Eval®
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

3 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Premium High Pay Out Equity Fund

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.
Trieda akcií D sa bude distribuovať pod obchodným názvom ING Premium High Pay Out Equity Fund.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

D

-

1,20%

0,30%

-

-

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Prestige & Luxe
Úvod

Typický profil investora:

Tento podfond bol založený 12. januára 1998. ING (L) Invest Prestige
& Luxe 8. apríla 2011 prevzal ING (L) Invest Global Brands (založený
2. júna 1998), ktorý prevzal ING (L) Invest Futuris 17. apríla 2003.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami spájanými s „prestížnymi a luxusnými“ značkami
s významnou pozíciou na medzinárodných trhoch.
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Prestige & Luxe

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Russia
Úvod
Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými v Rusku
a/alebo vykonávajúcimi väčšinu svojich aktivít v Rusku. Väčšina ich
aktivít sa chápe ako väčšina ich výnosov, ziskov alebo aktív..
V prípade, že podfond investuje svoje čisté aktíva do cenných
papierov alebo iných podielnických práv obchodovaných na ruských
trhoch, investície sa uskutočnia prostredníctvom Ruskej obchodnej
burzy (burza RTS) a Devízovej burzy moskovskej Interbank (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však
nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do
opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov. So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže
používať aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje
peňažného trhu
- indexové termínované zmluvy a opcie,
- termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,
- výnosové swapy,
- budúce menové kontrakty a menové opcie.
Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

zemepisnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
Varovanie
Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že investície do akcií tohto
podfondu sú vystavené vyššiemu riziku ako celkové riziká väčšiny
trhov v západnej Európe, Severnej Amerike a ďalších rozvinutých
krajinách.
K týmto rizikám patria:
- politické riziko: t. j. nestabilita a kolísavosť politického prostredia a
situácie,
- ekonomické riziko: t. j. vysoká miera inflácie, riziká spojené s
investovaním v nedávno privatizovaných spoločnostiach, devalvácia
meny, malé pohyby na finančných trhoch,
- právne riziko: právna neistota a všeobecné problémy
s vynútiteľnosťou práva,
- daňové riziko: v niektorých vyššie uvedených štátoch môžu byť veľmi
vysoké dane a chýba akákoľvek záruka, že zákony sa budú
interpretovať jednotným a konzistentným spôsobom. Miestne úrady
často disponujú plnou mocou vyrubiť nové dane, ktoré sa v niektorých
prípadoch môžu aplikovať retrospektívne.
Existuje aj riziko strát spôsobených nedostatkom príslušných systémov
prenosu, oceňovania, vyrovnania a účtovania a registrácie cenných
papierov, zabezpečenia cenných papierov a likvidácie transakcií.
Takéto riziká sa vo všeobecnosti menej vyskytujú v západnej Európe,
Severnej Amerike a ďalších rozvinutých krajinách. Treba si uvedomiť,
že korešpondenčná banka alebo banky nebudú vždy právne
zodpovedné alebo nebudú v postavení, aby zaplatili za škody, ktoré
vzniknú činnosťou alebo zanedbaním zo strany ich zástupcov alebo
zamestnancov.
Výsledkom vyššie uvedených rizík je omnoho vyššia nestabilita a
platobná neschopnosť ohrozujúca investície, keď je trhová hodnota
akcií v týchto štátoch nižšia ako na rozvinutých trhoch.

Typický profil investora:

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)

Euro

0

1

2

3

4

Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou
spätnej kúpy.

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Profil rizika podfondu

Typ fondu

Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané likviditné riziko spojené
s investíciami na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko
spojené s investíciami na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície v určitej

Investovanie do akcií
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Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov a
viac

5

6

5 rokov a
viac
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Russia

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,65%

0,25%

2%

-

P

-

1,50%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,65%

0,25%

2%

-

X

-

2%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,25%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Sustainable Equity
Úvod
Tento podfond bol založený 19. septembra 2000 s názvom ING (L)
Invest Sustainable Growth.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami, ktoré uplatňujú politiku trvalo udržateľného rozvoja
a ktoré spájajú úctu k sociálnym princípom (ako sú ľudské práva,
zákaz diskriminácie, boj proti detskej práci) a environmentálne princípy
s dôraznou finančnou výkonnosťou. Výber je podľa princípu „najlepšia
v svojej triede“ založený na spoločnostiach, ktoré najlepšie spĺňajú
uvedené kritériá.

prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).

Typ fondu

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Referenčná mena

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
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1

2

3

Investovanie do akcií

Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Sustainable Equity

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

D

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,40%

0,30%

-

-

I

-

0,72%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,20%

2%

-

V

-

1,50%

0,20%

-

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Telecom
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 6. novembra 1995. Podfond prevzal tieto
podfondy: ING (L) Invest Mobile Telecom (23. mája 2003) a ING (L)
Invest European Telecom (8. apríla 2011).

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami sektora telekomunikácií. Explicitne zahŕňa spoločnosti
ponúkajúce najmä pevné, bezdrôtové a mobilné telekomunikačné
služby, ako aj optovláknové káblové siete a širokopásmové
komunikačné služby.
Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
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Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Telecom

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

A

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bol založený 17. októbra 1997 po vklade aktív
z podfondu „North American Equity“ SICAV ING International (predtým
ING (L) Invest North America). Nový názov vstúpil do platnosti 23.
mája 2003. Dňa 22. septembra 2003 tento podfond prevzal podfond
BBL Invest America.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v Spojených štátoch amerických.
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Investície v určitej zemepisnej oblasti
sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých zemepisných
oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta:
podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,48%

0,20%

2%

-

P

-

1,30%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,48%

0,20%

2%

-

V

-

1,30%

0,20%

-

-

X

-

1,80%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest US Enhanced Core Large Cap
Úvod

Typický profil investora

Podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Cieľom podfondu je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu investovaním
najmä do diverzifikovaného portfólia akcií large cap v USA vo všetkých
odvetviach hospodárstva a zároveň udržiavať trhovú úroveň rizika
a vlastnosti portfólia podobné tým v indexe S&P 500.
Podfond využíva prístup aktívneho spravovania navrhnutý špecificky na
prekonanie výkonnosti tohto indexu large cap USA s veľmi podobnými
charakteristikami rizika a portfólia. Vzory kvantitatívneho rankingu sú
systematicky zaradené k jednotlivým akciám v indexe s použitím
faktorov na predpovedanie výkonnosti akcií, a ktoré zároveň majú
logickú podkladovú základňu. Identifikujú sa spoločnosti, ktoré čo
najpravdepodobnejšie presiahnu alebo nedosiahnu výkonnosť indexu;
akcie s najlepším hodnotením majú prevahu a na akcie s nízkym
hodnotením sa kladie nižšia váha alebo sú úplne vynechané alebo
eliminované z portfólia. Riziko sa kontroluje diverzifikáciou portfólia
a emitentov, a to bez tzv. market timing a makroekonomického
predpovedania. Podfond je široko diverzifikovaný.
Derivátové nástroje sa používajú len na účely zaistenia. Podfond vždy
dodržiava limity a obmedzenia uvedené v časti III oddiel 4 prospektu
s názvom Techniky a nástroje.
Podfond môže vlastniť doplnkové likvidné aktíva. Ak si to vyžadujú
podmienky na trhu, podfond môže mať dočasne v držbe likvidné aktíva
vo výške väčšej časti jeho čistých aktív.
Investorov upozorňujeme na riziká spojené s vybranými investíciami
v časti III oddiel 2 s názvom Riziká investičného sveta: podrobný opis
v tomto prospekte.
Investície do tohto podfondu zahŕňajú priemerné investičné riziko.
O investíciách do tohto podfondu môžu uvažovať všetci investori.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké.
Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Investície v určitých zemepisných
oblastiach sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých
zemepisných oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Risk spojený s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedený v kompletnom prospekte v časti III, bod 2: Riziká
investičného sveta.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov

Typ fondu
Akcie USA – large cap

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest US Enhanced Core Large Cap

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

P

-

1%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

I

-

0,48%

0,20%

2%

-

S

-

0,48%

0,20%

2%

-

V

-

1,30%

0,20%

-

-

X

-

1,50%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a na iných miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest US Growth
Úvod
Tento podfond bol založený 20. októbra 2006.

oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta:
podrobný opis v tomto prospekte.

Investičné ciele a politika

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Cieľom tohto podfondu je prekonať indexy podnikov v USA s vysokou
kapitalizáciou a trhové referenčné indexy.

Typický profil investora

Podfond investuje minimálne dve tretiny čistých aktív do akcií
spoločností so sídlom registrovaným v USA alebo spoločností, ktoré
vykonávajú hlavnú časť svojich aktivít v USA.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Účelom podfondu je zabezpečiť výnosy zodpovedajúce vysokej úrovni
rizika vo všetkých trhových podmienkach. Naša vzostupná stratégia
pozostáva z výberu akcií prostredníctvom presného výskumu
fundamentálnych
údajov.
Kvantitatívny
filter
založený
na
fundamentálnych manažérskych signáloch sa najprv aplikuje na súbor
približne 1000 prvotriednych spoločností.

Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Správca potom vykonáva podrobnejšiu základnú analýzu najvyššie
hodnotených akcií. Rozhodnutia o kúpe alebo predaji sa prijímajú na
základe kvalitatívneho odhadu správcu. V oboch fázach sa proces
riadi rozvojom, pochopením trhu a oceňovaním.

Typ fondu

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Referenčná mena

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.

Americký dolár (USD)

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Investície v určitej zemepisnej oblasti
sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých zemepisných
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Investovanie do akcií

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Co.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest US Growth

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest US High Dividend
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bol založený 14. marca 2005.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje minimálne dve tretiny čistých aktív do
diverzifikovaného portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných
papierov (opčných listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne
do 10 % čistých aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov)
vydávaných
spoločnosťami
založenými,
kótovanými
alebo
obchodovanými v USA, ktoré ponúkajú atraktívne dividendové výnosy.
Emitentmi sú spoločnosti so sídlom alebo hlavnými podnikateľskými
aktivitami v USA.
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Investície v určitej zemepisnej oblasti
sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých zemepisných
oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta:
podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest US High Dividend

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest US Research Advantage
Úvod
Podfond bol založený 10. februára 2006 pod názvom ING (L) Invest
US Opportunistic, ktorý sa 9. júla 2010 zmenil na ING (L) Invest US
Research Advantage.

Investičné ciele a politika
Podfond investuje minimálne dve tretiny čistých aktív do akcií
spoločností so sídlom registrovaným v USA alebo spoločností, ktoré
vykonávajú hlavnú časť svojich aktivít v USA.
Podfond je aktívne spravovaný a používa proces intenzívneho
fundamentálneho výskumu na identifikáciu spoločností, ktoré sú
vynikajúce v alokovaní kapitálu, majú silné konkurenčné výhody
a angažujú sa v silných koncových trhoch. Dôraz sa kladie na
vysokokapitalizované
akcie
USA
na
základe
posúdenia
fundamentálnej analýzy.
Podfond môže vlastniť aj hotovosť ako doplnkové prostriedky. Ak si to
podmienky trhu vyžadujú, podfond môže dočasne zvýšiť hotovosť v
držbe.

podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta:
podrobný opis v tomto prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
Investori si musia uvedomiť, že investície v tomto podfonde sú spojené
s vyšším rizikom, ako je priemerné riziko, vzhľadom na obmedzenú
diverzifikáciu cenných papierov.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Typ fondu

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.

Investovanie do akcií

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Investície v určitej zemepisnej oblasti
sú koncentrovanejšie ako investície vo viacerých zemepisných
oblastiach. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
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Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Co.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest US Research Advantage

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest Utilities
Úvod
Tento podfond bol založený 11. januára 1999.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a prevoditeľných cenných papierov (opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých aktív
podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami
sektora verejných sietí. Predovšetkým sú to spoločnosti, ktoré vyvíjajú
podnikateľské aktivity v nasledujúcich oblastiach:
-

elektrická energia, plyn a voda,

-

poskytovanie rôznych verejných služieb a nezávislí výrobcovia
elektrickej energie (nezávislí výrobcovia a distribútori elektrickej
energie).

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).
Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
časti III, kapitole II: Riziká investičného sveta: podrobný opis v tomto
prospekte.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
Varovanie
Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že investície do akcií tohto
podfondu sú vystavené vyššiemu riziku ako celkové riziká väčšiny
trhov v západnej Európe, Severnej Amerike a ďalších rozvinutých
krajinách.
K týmto rizikám patria:
-

politické riziko: t. j. nestabilita a kolísavosť politického prostredia a
situácie,

-

ekonomické riziko: t. j. vysoká miera inflácie, riziká spojené s
investovaním v nedávno privatizovaných spoločnostiach,
devalvácia meny, malé pohyby na finančných trhoch,

-

právne riziko: právna
s vynútiteľnosťou práva,

-

daňové riziko: v niektorých vyššie uvedených štátoch môžu byť
veľmi vysoké dane a chýba akákoľvek záruka, že zákony sa budú
interpretovať jednotným a konzistentným spôsobom. Miestne
úrady často disponujú plnou mocou vyrubiť nové dane, ktoré sa
v niektorých prípadoch môžu aplikovať retrospektívne.

neistota

a všeobecné

Existuje aj riziko strát spôsobených nedostatkom príslušných systémov
prenosu, oceňovania, vyrovnania a účtovania a registrácie cenných
papierov, zabezpečenia cenných papierov a likvidácie transakcií.
Takéto riziká sa vo všeobecnosti menej vyskytujú v západnej Európe,
Severnej Amerike a ďalších rozvinutých krajinách. Treba si uvedomiť,
že korešpondenčná banka alebo banky nebudú vždy právne
zodpovedné alebo nebudú v postavení, aby zaplatili za škody, ktoré
vzniknú činnosťou alebo zanedbaním zo strany ich zástupcov alebo
zamestnancov.

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

Typický profil investora

-

výnosové swapy,

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Výsledkom vyššie uvedených rizík je omnoho vyššia nestabilita a
platobná neschopnosť ohrozujúca investície, keď je trhová hodnota
akcií v týchto štátoch nižšia ako na rozvinutých trhoch.

Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do konkrétneho
sektora sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých sektorov.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
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problémy

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest Utilities

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

A

-

1,50%

0,30%

5,50%

1%

I

-

0,60%

0,20%

2%

-

P

-

1,50%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,20%

2%

-

X

-

2%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Invest World
Úvod
Tento podfond bol založený 20. decembra 1993 (prevzatím podfondu
Global Equity spoločnosti SICAV ING International). Dňa 17. apríla
2003 tento podfond prevzal podfond ING (L) Invest Top 30 World
(založený 22. mája 2000).

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Tento podfond investuje najmä (minimálne 2/3) do diverzifikovaného
portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10 % čistých
aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných
spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými
v ktorejkoľvek krajine na svete.

Mena
fondu

0

Podfond môže investovať maximálne 25 % čistých aktív do cenných
papierov a iných podielnických práv obchodovaných na ruských trhoch
– „Ruskej obchodnej burze“ (burza RTS) a „Devízovej burze
moskovskej Interbank“ (MICEX).

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Podfond si vyhradzuje právo investovať až 20 % čistých aktív do
cenných papierov typu „Rule 144A Securities“.

Správca podportfólia podfondu

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI
však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje
do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím,
že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.

ING Asset Management B.V.

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s akciami a/alebo prevoditeľnými cennými papiermi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
vysoké. Akcie sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez
uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho
významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa žiadna záruka
návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v časti III, kapitole II: Riziká
investičného sveta: podrobný opis v tomto prospekte.
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4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Invest World

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,48%

0,20%

2%

-

P

-

1,30%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,48%

0,20%

2%

-

V

-

1,30%

0,20%

-

-

X

-

1,80%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Patrimonial Aggressive
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Tento podfond investuje do dlhodobých rastových investícií.

Mena
fondu

0

Podfond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10 % čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v tomto prospekte v časti III kapitola III „Investičné
obmedzenia“ v oddiele A „Vhodné investovanie“.
Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v tomto prospekte v časti III kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.
Tento podfond neinvestuje viac ako 15 % svojich aktív do nástrojov
vedúcich k vyplácaniu úrokov, ako je definované v európskej smernici
2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor vo forme platby
úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s prevoditeľnými cennými papiermi používanými
na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto
nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem
iných, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú
sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami do emisií
spoločností je vyššie ako riziko spojené s investíciami do štátnych
emisií v eurozóne.
Výnosy podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť menová
expozícia. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II: „Riziká
investičného sveta: podrobný popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Vysoké
1

2

3

Typ fondu
Investovanie do zmiešaných nástrojov

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

6

Min.
horizont
Viac ako 5
rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial Aggressive

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda
akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny poplatok za
upísanie

P

-

1,20%

0,15%

3%

X

-

2,00%

0,15%

5%
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Maximálny konverzný
poplatok
3 % v Belgicku a 1 % na
iných miestach
3 % v Belgicku a 1 % na
iných miestach
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ING (L) Patrimonial Balanced
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Investície tohto podfondu sú vyvážené medzi výnosmi a dlhodobým
rastom. Toto podportfólio odráža investičnú stratégiu ING

Mena
fondu

0

ING Investment Management Belgium prispôsobenú investorom do
„bezpečných cenných papierov“ (tzv. blue chips), ktorí chcú dlhodobo
zvyšovať hodnotu svojich aktív a udržať si istý ročný výnos.
Podfond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10 % čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v tomto prospekte v časti III kapitola III „Investičné
obmedzenia“ v oddiele A „Vhodné investovanie“.
Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v tomto prospekte v časti III kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.
Tento podfond neinvestuje viac ako 25% svojich aktív do nástrojov
vedúcich k vyplácaniu úrokov, ako je definované v európskej smernici
2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor vo forme platby
úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy
(opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s prevoditeľnými cennými papiermi používanými
na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto
nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem
iných, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú
sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami do emisií
spoločností je vyššie ako riziko spojené s investíciami do štátnych
emisií v eurozóne.
Výnosy podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť menová
expozícia. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II: „Riziká
investičného sveta: podrobný popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

ING INVESTMENT MANAGEMENT 115

1

2

3

4

5

Typ fondu
Investovanie do zmiešaných výnosových nástrojov

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial Balanced

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

P

-

1,20%

0,15%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

X

-

2,00%

0,15%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach
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Maximálny
konverzný poplatok
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ING (L) Patrimonial Defensive
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Tento podfond investuje do investícií orientovaných na výnos.

Mena
fondu

0

Podfond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10 % čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v tomto prospekte v časti III kapitola III „Investičné
obmedzenia“ v oddiele A „Vhodné investovanie“.
Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v tomto prospekte v časti III kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s prevoditeľnými cennými papiermi používanými
na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto
nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem
iných, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú
sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami do emisií
spoločností je vyššie ako riziko spojené s investíciami do štátnych
emisií v eurozóne.
Výnosy podfondu môže okrem toho ovplyvniť menová expozícia.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené
v tomto prospekte v časti III kapitola II: „Riziká investičného sveta:
podrobný popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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1

2

3

Typ fondu
Investovanie do akcií

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial Defensive

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

P

-

1,20%

0,15%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

X

-

2,00%

0,15%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach
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Maximálny konverzný
poplatok
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ING (L) Patrimonial EMD Opportunities
swapy na úrokovú mieru, termínované transakcie na úrokovú
mieru, opčné práva, v ktorých zmluvná strana dostáva províziu za
spracovanie termínovaného swapu s vopred dohodnutou
sadzbou v prípade vzniku určitej udalosti, ako sú napríklad
budúce sadzby podľa referenčného indexu a dohodnutá najvyššia
alebo najnižšia úroková sadzba a udalosti, v prípade ktorých sa
predávajúci zaväzuje, za prémiu vyplatenú ako preddavok, platiť
kupujúcemu kompenzáciu pri náraste úrokových sadzieb nad
alebo pod dohodnutú cenu v určitých vopred určených dátumoch
počas platnosti zmluvy;

Úvod
Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Tento podfond sa zameriava na rýchlo sa rozvíjajúce trhy. Portfólio
bude investované najmä do dlhov rýchlo sa rozvíjajúcich krajín priamo
prostredníctvom prevoditeľných cenných papierov a/alebo nepriamo
prostredníctvom fondov a/alebo fondov obchodovateľných na burze
(ETF).
S meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu
presiahnuť výkonnosť benchmarku v tomto zložení: 25 % JP Morgan
EMBI Global Diversified, 15 % JP Morgan Corporate EMBI Diversified,
25 % JP Morgan ELMI Plus, 35 % JP Morgan GBI-EM Global
Diversified.
Pridáva sa prekrývajúci segment taktickej alokácie aktív na využitie
krátkodobých odchýlok od dlhodobej alokácie aktív.
Dlh rýchlo sa rozvíjajúcich trhov bude emitovaný orgánmi súvisiacimi s
vládou a/alebo spoločnosťami usadenými alebo so sídlom v krajine s
rýchlo sa rozvíjajúcim trhom a/alebo ktoré vykonávajú prevažnú časť
svojej činnosti na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch.
Rýchlo sa rozvíjajúce trhy zahŕňajú Južnú a Strednú Ameriku (vrátane
Karibiku), strednú Európu, východnú Európu, Áziu, Afriku a Blízky
východ. Podfond môže doplnkovo investovať aj do tried akcií mimo
rýchlo sa rozvíjajúcich trhov.
Tento podfond investuje predovšetkým do vhodných investícií po
celom svete, ako je vymedzené nižšie:

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty určené na izolovanie a prevod
kreditného rizika spojeného s danou referenčnou sadzbou, ako sú
deriváty úverového rozpätia, swapy úverového zlyhania,
pomocou ktorých zmluvná strana (kupujúca krytie) platí
pravidelný poplatok výmenou za náhodnú platbu strany
predávajúcej krytie po tom, čo dôjde k úverovej udalosti
referenčného emitenta. Strana kupujúca krytie musí predať určité
dlhopisy emitované referenčným emitentom v paritnej hodnote
(alebo inej referenčnej hodnote alebo za určenú uplatnenú cenu),
keď dôjde k úverovej udalosti alebo dostať platbu v hotovosti na
základe rozdielu trhovej ceny a referenčnej ceny. Úverová
udalosť sa obvykle definuje ako pokles ratingu udeleného
ratingovou agentúrou, bankrot, insolventnosť, konfiškácia,
reštrukturalizácia dlhu alebo neuhrádzanie platieb. Swapy
úverového zlyhania môžu predstavovať vyššie riziko ako priame
investície do dlhopisov. Trh so swapmi úverového zlyhania môže
byť menej likvidný ako trh s dlhopismi.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v tomto prospekte v časti III kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.

Podfond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10 % čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v tomto prospekte v časti III kapitola III „Investičné
obmedzenia“ v oddiele A „Vhodné investovanie“.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy

Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.

Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
S výnimkou ustanovení kapitoly IV „Finančné techniky a nástroje“
v časti III tohto prospektu môže podfond využívať derivátové finančné
nástroje na krytie s cieľom zabezpečiť efektívnu správu portfólia
a dosiahnuť ciele podfondu.
Podfond môže investovať aj do všetkých derivátových finančných
produktov povolených podľa luxemburského práva vrátane, ale nielen,
nasledujúcich:
-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami trhu, ako sú
opcie na predaj alebo kúpu, swapy a kontrakty na termínované
obchody s cennými papiermi, indexy, koše cenných papierov
alebo ďalšie finančné nástroje a swapy na celkový výnos, ktoré
sú derivátové finančné nástroje spojené so swapovou zmluvou,
v ktorej jedna strana poskytuje platby na základe určenej sadzby,
pevnej alebo premennej, a druhá strana poskytuje platby na
základe výnosu z podkladových aktív, medzi ktoré patrí vznikajúci
výnos a všetky kapitálové zisky,

-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami výmenných
kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých druhov, ako sú
menové termínované obchody alebo opcie na predaj alebo kúpu
meny, menové swapy, termínované menové transakcie a proxy
hedging, pri ktorom podfond vykonáva kryciu transakciu vo svojej
referenčnej mene (index alebo referenčná mena) proti expozícii
voči jednej mene predajom alebo nákupom druhej meny úzko
spojenej s referenčnou menou.

-

derivátové finančné nástroje spojené s rizikami úrokovej miery,
ako sú opcie na predaj alebo kúpu spojené s úrokovou sadzbou,
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(opérations à réméré)

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s prevoditeľnými cennými papiermi používanými
na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto
nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem
iných, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú
sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine.
Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami na rýchlo sa
rozvíjajúcich trhoch s dlhopismi je vyššie ako v prípade investícií do
emisií spoločností na rozvinutých trhoch. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť menová expozícia. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície.
Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň.
Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne
uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II: „Riziká investičného
sveta: podrobný popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.
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Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

3 roky

Typ fondu
Investície do tried aktív s fixným príjmom.

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial EMD Opportunities

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,10%

2%

-

P

-

1,20%

0,15%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,10%

2%

-

X

-

1,50%

0,15%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach
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ING (L) Patrimonial Euro
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Tento podfond investuje predovšetkým (minimálne 2/3) do vhodných
investícií v eurozóne, ako je definované ďalej.

Mena
fondu

0

Je stanovené, že pre výpočet 2/3 limitu určeného vyššie sa nebudú
brať do úvahy žiadne likvidné aktíva v investíciách.
Podfond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10 % čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v tomto prospekte v časti III kapitola III „Investičné
obmedzenia“ v oddiele A „Vhodné investovanie“.
Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v tomto prospekte v časti III kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.
Tento podfond neinvestuje viac ako 25% svojich aktív do nástrojov
vedúcich k vyplácaniu úrokov, ako je definované v európskej smernici
2003/48 z 3. júna 2003 o zdanení príjmov z úspor vo forme platby
úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s prevoditeľnými cennými papiermi používanými
na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto
nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem
iných, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú
sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami do emisií
spoločností je vyššie ako riziko spojené s investíciami do štátnych
emisií v eurozóne.
Výnosy podfondu môže okrem toho ovplyvniť menová expozícia.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené
v tomto prospekte v časti III kapitola II: „Riziká investičného sveta:
podrobný popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.
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Vysoké
1

2

3

Typ fondu
Investovanie do zmiešaných nástrojov

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

6

Min.
horizont
Viac ako 5
rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial Euro

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

P

-

1,20%

0,15%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

X

-

2,00%

0,15%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach
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ING (L) Patrimonial First Class Multi Asset
Úvod

v kompletnom prospekte v časti III, kapitola II: „Riziká investičného
sveta: podrobný popis“.

Podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Investičné ciele a politika

Typický profil investora

Cieľom tohto podfondu je dosahovať atraktívne výnosy investovaním
do nižšie vymedzených tried aktív vo všetkých trhových podmienkach.
Podfond bude vždy investovať najmä do kombinácie dlhov
investičného stupňa, ekvivalentov hotovosti a krátkodobých dlhov.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných tried aktív, ako sú
vymedzené nižšie (maximálne 20 % čistých aktív podfondu do
cenných papierov zaistených aktívami a hypotékami).

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Vhodné investovanie
Podfond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10 % čistých aktív podfondu),dlhopisov, akcií, nástrojov peňažného
trhu, cenných papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI
a vkladov, ako je opísané v časti III kapitola III „Investičné
obmedzenia“ v oddiele A „Vhodné investovanie“ kompletného
prospektu. Investície do cenných papierov zaistených aktívami však
budú obmedzené do 20 % čistých aktív.
Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivatívnych finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v kompletnom prospekte v časti III
kapitola II „Riziká investičného sveta: podrobný popis“.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s podkladovými
investíciami do dlhopisov s vysokými výnosmi a/alebo dlhopisov rýchlo
sa rozvíjajúcich trhov je vyššie ako riziko spojené s investíciami do
dlhopisov investičného stupňa emitovaných v priemyselne vyspelých
krajinách. Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivatívnymi finančnými nástrojmi je podrobne uvedené
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Riziko

Nízke

Euro

0

Vysoké
1

2

3

Typ fondu
Investovanie do zmiešaných nástrojov

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

6

Min.
horizont
Viac ako 5
rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial First Class Multi Asset

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
správcovský
poplatok

Maximálny
servisný
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie splatný
distribútorovi
(distribútorom)

P

1,20%

-

0,25%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na
iných miestach

X

2,00%

-

0,25%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na
iných miestach

I

0,60%

-

0,15%

2%

-

S

0,60%

-

0,15%

2%

-

Z

-

0,15%

-

-

-
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Maximálny
konverzný poplatok
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ING (L) Patrimonial Global Equity Allocation
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Portfólio odzrkadľuje stratégiu globálnej alokácie akcií zhora nadol
(top-down) správcu podfondu, pričom sa zameriava na taktické stávky
naprieč regiónmi, odvetviami, štýlmi a témami.

Mena
fondu

0

Tento podfond investuje predovšetkým do vhodných investícií po
celom svete, ako je vymedzené nižšie.

Typ fondu

Podfond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10 % čistých aktív podfondu), akcií, nástrojov peňažného trhu,
cenných papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov,
ako je opísané v tomto prospekte v časti III kapitola III „Investičné
obmedzenia“ v oddiele A „Vhodné investovanie“.

Investovanie do akcií

Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

indexové termínované zmluvy a opcie,

-

termínované obchody s úrokmi, opciami a swapmi,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v tomto prospekte v časti III kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.
Za akcie tohto podfondu sa nevyplácajú úroky, ako je definované
v európskej smernici 2003/48 z júna 2003 o zdanení príjmov z úspor
vo forme platby úrokov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s prevoditeľnými cennými papiermi používanými
na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto
nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem
iných, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú
sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Výnosy podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť
menová expozícia. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II:
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.
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Vysoké
1

2

3

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

6
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial Global Equity Allocation

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,60%

0,10%

2%

-

P

-

1,50%

0,15%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,60%

0,10%

2%

-

X

-

2%

0,15%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach
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ING (L) Patrimonial Multi Asset 5
Úvod
Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Cieľom podfondu je vytvárať celkový výnos investovaním do širokého
súboru tried aktív. Zloženie portfólia je flexibilné, pokiaľ ide o triedy
aktív a meny.
Podfond bude investovať do aktív v dlhových cenných papieroch
všetkých druhov, high-yield, dlhopisov rýchlo sa rozvíjajúcich trhov vo
voľne zameniteľných menách, dlhopisov rýchlo sa rozvíjajúcich trhov
v miestnych menách, do akcií, nástrojov peňažného trhu, depozitov,
mien, jednotiek PKIPCP a iných PKI vrátane fondov obchodovaných
na burze a PKI používajúcich nekonvenčné alebo alternatívne
stratégie alebo derivátové finančné nástroje. Investície do PKI
využívajúce nekonvenčné alebo alternatívne investičné stratégie,
známe ako zaistené fondy, sú obmedzené na max. 10 % čistej
hodnoty aktív za predpokladu, že sú regulované, podliehajú
ekvivalentnému dozoru a sú v súlade s článkom 2 smernice
2007/16/ES o vhodných aktívach. Investície do cenných papierov
zaistených aktívami však budú obmedzené do 20 % čistých aktív.
Podfond bude investovať svoje aktíva aj do kótovaných akcií v oblasti
nehnuteľností alebo do indexov s expozíciou voči kótovaným akciám
v oblasti nehnuteľností.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovaných v
iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov
s podkladovými výmennými kurzami alebo menami.
S výnimkou ustanovení kapitoly IV „Finančné techniky a nástroje“
v časti III tohto prospektu môže podfond využívať derivátové finančné
nástroje na krytie s cieľom zabezpečiť efektívnu správu portfólia
a dosiahnuť ciele podfondu. Podfond môže investovať aj do všetkých
derivátových finančných produktov povolených luxemburskými
zákonmi vrátane:
-

-

-

-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami trhu, ako
sú opcie na predaj alebo kúpu, swapy a kontrakty na
termínované obchody s cennými papiermi, indexy, koše
cenných papierov alebo ďalšie finančné nástroje a swapy na
celkový výnos, ktoré sú derivátové finančné nástroje spojené
so swapovou zmluvou, v ktorej jedna strana poskytuje platby
na základe určenej sadzby, pevnej alebo premennej, a druhá
strana poskytuje platby na základe výnosu z podkladových
aktív, medzi ktoré patrí vznikajúci výnos a všetky kapitálové
zisky.
derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami
výmenných kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých
druhov, ako sú menové termínované obchody alebo opcie
na predaj alebo kúpu meny, menové swapy, termínované
menové transakcie a proxy hedging, pri ktorom podfond
vykonáva kryciu transakciu vo svojej referenčnej mene
(index alebo referenčná mena) proti expozícii voči jednej
mene predajom alebo nákupom druhej meny úzko spojenej s
referenčnou menou.
derivátové finančné nástroje spojené s rizikami úrokovej
miery, ako sú opcie na predaj alebo kúpu spojené
s úrokovou sadzbou, swapy na úrokovú mieru, termínované
transakcie na úrokovú mieru, opčné práva, v ktorých
zmluvná strana dostáva províziu za spracovanie
termínovaného swapu s vopred dohodnutou sadzbou
v prípade vzniku určitej udalosti, ako sú napríklad budúce
sadzby podľa referenčného indexu a dohodnutá najvyššia
alebo najnižšia úroková sadzba a udalosti, v prípade ktorých
sa predávajúci zaväzuje, za prémiu vyplatenú ako
preddavok, platiť kupujúcemu kompenzáciu pri náraste
úrokových sadzieb nad alebo pod dohodnutú cenu v určitých
vopred určených dátumoch počas platnosti zmluvy.
derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty určené na izolovanie a prevod
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kreditného rizika spojeného s danou referenčnou sadzbou,
ako sú deriváty úverového rozpätia, swapy úverového
zlyhania, pomocou ktorých zmluvná strana (kupujúca krytie)
platí pravidelný poplatok výmenou za náhodnú platbu strany
predávajúcej krytie po tom, čo dôjde k úverovej udalosti
referenčného emitenta. Strana kupujúca krytie musí predať
určité dlhopisy emitované referenčným emitentom v paritnej
hodnote (alebo inej referenčnej hodnote alebo za určenú
uplatnenú cenu), keď dôjde k úverovej udalosti alebo dostať
platbu v hotovosti na základe rozdielu trhovej ceny
a referenčnej ceny. Úverová udalosť sa obvykle definuje ako
pokles ratingu udeleného ratingovou agentúrou, bankrot,
insolventnosť, konfiškácia, reštrukturalizácia dlhu alebo
neuhrádzanie platieb.
Swapy úverového zlyhania môžu predstavovať vyššie riziko ako
priame investície do dlhopisov. Trh so swapmi úverového zlyhania
môže byť menej likvidný ako trh s dlhopismi.
Riziká spojené s používaním derivátových finančných nástrojov na iné
účely, ako je krytie, sú opísané v tomto prospekte v časti III kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný popis“.
Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou spätnej kúpy
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s podkladovými
investíciami do dlhopisov s vysokými výnosmi a/alebo dlhopisov rýchlo
sa rozvíjajúcich trhov je vyššie ako riziko spojené s investíciami do
dlhopisov investičného stupňa emitovaných v priemyselne vyspelých
krajinách. Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené
v tomto prospekte v časti III kapitola II: „Riziká investičného sveta:
podrobný popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investície do rôznych tried aktív

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

1 rok
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial Multi Asset 5

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.
Správcovská spoločnosť má nárok na províziu za výkonnosť. Cieľ lepšej výkonnosti je výkonnosť
benchmarku EURIBOR 1-mesačný plus 3,50 %.

Trieda
akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny
konverzný
poplatok

Maximálny
poplatok za
spätné
odkúpenie

Provízia za
výkonnosť

C

-

1,00%

0,15%

5%

-

-

-

I

-

0,40%

0,10%

2%

-

-

20%
30%

-

0,80%

0,15%

3%

3 % v Belgicku
a 1 % na iných
miestach

-

P
S

-

0,40%

0,10%

2%

-

-

20%
30%

-

1,00%

0,15%

5%

3 % v Belgicku
a 1 % na iných
miestach

-

X
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ING (L) Patrimonial Target Return Bond
spracovanie termínovaného swapu s vopred dohodnutou
sadzbou v prípade vzniku určitej udalosti, ako sú napríklad
budúce sadzby podľa referenčného indexu a dohodnutá najvyššia
alebo najnižšia úroková sadzba a udalosti, v prípade ktorých sa
predávajúci zaväzuje, za prémiu vyplatenú ako preddavok, platiť
kupujúcemu kompenzáciu pri náraste úrokových sadzieb nad
alebo pod dohodnutú cenu v určitých vopred určených dátumoch
počas platnosti zmluvy.

Úvod
Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Cieľom tohto podfondu je dosiahnuť výnosy vyššie ako
v prípade EURIBOR výberom najlepších možností investícií s fixným
ziskom z hľadiska absolútnej výkonnosti a súčasne pohybovať
sa v prostredí kontrolovaného rizika a zaviesť riadenie rizika strát
v prípade poklesu.
Podfond investuje minimálne 2/3 svojich aktív do cenných papierov
s fixným ziskom všetkých typov a/alebo derivátových finančných
nástrojov, štruktúrovaných produktov, jednotiek PKIPCP a/alebo
jednotiek iných PKI a podkladových cenných papierov s fixným
ziskom. Investície do PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť
10 % čistých aktív. Podfond môže investovať aj do cenných papierov
zaistených aktívami (ABS) a cenných papierov zaistených hypotékami
(MBS) viac ako 20 % čistých aktív podfondu, pričom väčšina z nich má
v čase nákupu investičný stupeň, ale môže poklesnúť pod úroveň
investičného stupňa počas obdobia držby, v prípade čoho závisí od
uváženia správcu podportfólia, či takéto cenné papiere predá alebo si
ich ponechá. ABS a MBS sú cenné papiere, ktoré predstavujú nárok
na finančné toky z podkladového kolaterálu. Kolaterál cenných
papierov ABS a MBS, do ktorých podfond investuje, pozostáva najmä
z pôžičiek, ako sú hypotekárne úvery na obytné a komerčné
nehnuteľnosti, pôžičky na autá a pôžičky kreditných kariet. S týmito
cennými papiermi sa obchoduje na regulovaných trhoch a môžu sa
využívať derivátové nástroje, ako sú napríklad menové swapy a swapy
na úrokovú mieru na účely zaistenia. ABS a MBS sú zvyčajne likvidné,
ak majú rating investičného stupňa. Likvidita sa však môže zhoršiť, ak
napríklad ratingy klesnú alebo sa zníži veľkosť emisií. V dôsledku toho
môže byť pre správcu podportfólia zložité predať cenné papiere, alebo
môže byť dokonca nútený predať ich s výrazným diskontom oproti
trhovej hodnote. Riziko likvidity je zvyčajne väčšie pre menej
obchodované cenné papiere, ako sú cenné papiere s nižším ratingom,
cenné papiere, ktoré boli súčasťou malej emisie alebo cenné papiere,
ktorých úverový rating sa nedávno zhoršil. Emisie ABS a MBS sú
všeobecne najviac likvidné počas obdobia hneď po ich emisii, keď
profitujú z najvyššieho objemu obchodovania.
Podfond môže investovať najviac 1/3 svojich aktív aj do nástrojov ako
sú kmeňové akcie, opčné listy, iné štruktúrované produkty, iné
derivátové finančné nástroje a jednotky PKIPCP alebo PKI.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
S výnimkou ustanovení kapitoly IV „Finančné techniky a nástroje“
v časti III tohto prospektu môže podfond využívať derivátové finančné
nástroje na krytie s cieľom zabezpečiť efektívnu správu portfólia
a dosiahnuť ciele podfondu. Podfond môže investovať aj do všetkých
derivátových finančných produktov povolených luxemburskými
zákonmi vrátane:
-

derivátové finančné nástroje spojené s pohybmi cien na trhu, ako
sú napríklad opcie na kúpu a predaj, swapy a cenné papiere
termínovaných kontraktov, indexy, koše cenných papierov alebo
akékoľvek iné finančné produkty;

-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami výmenných
kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých druhov, ako sú
menové termínované obchody alebo opcie na predaj alebo kúpu
meny, menové swapy, termínované menové transakcie a krytie
zdanlivého rizika, pri ktorom podfond vykonáva zaisťovaciu
transakciu vo svojej referenčnej mene (index alebo referenčná
mena) proti ohrozeniu jednej meny predajom alebo nákupom
druhej meny tesne spojenej s referenčnou menou;

-

derivátové finančné nástroje spojené s rizikami úrokovej miery,
ako sú opcie na predaj alebo kúpu spojené s úrokovou sadzbou,
swapy na úrokovú mieru, termínované transakcie na úrokovú
mieru, opčné práva, v ktorých zmluvná strana dostáva províziu za

ING INVESTMENT MANAGEMENT 130

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty určené na izolovanie a prevod
kreditného rizika spojeného s danou referenčnou sadzbou, ako sú
deriváty úverového rozpätia, swapy úverového zlyhania,
pomocou ktorých zmluvná strana (kupujúca krytie) platí
pravidelný poplatok výmenou za náhodnú platbu strany
predávajúcej krytie po tom, čo dôjde k úverovej udalosti
referenčného emitenta. Strana kupujúca krytie musí predať určité
dlhopisy emitované referenčným emitentom v paritnej hodnote
(alebo inej referenčnej hodnote alebo za určenú uplatnenú cenu),
keď dôjde k úverovej udalosti alebo dostať platbu v hotovosti na
základe rozdielu trhovej ceny a referenčnej ceny. Úverová
udalosť sa obvykle definuje ako pokles ratingu udeleného
ratingovou agentúrou, bankrot, insolventnosť, konfiškácia,
reštrukturalizácia dlhu alebo neuhrádzanie platieb. Swapy
úverového zlyhania môžu predstavovať vyššie riziko ako priame
investície do dlhopisov. Trh so swapmi úverového zlyhania môže
byť menej likvidný ako trh s dlhopismi.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Definície a faktory týkajúce sa rizík
K cenným papierom s fixným príjmom patria okrem iného dlhopisy,
hypotekárne postupované cenné papiere, zabezpečené hypotekárne
záväzky, cenné papiere kryté hypotékou, dlhopisy s premenlivou
úrokovou sadzbou, cenné papiere kryté aktívami a termínované cenné
papiere kryté hypotékou (TBA). TBA sa obvykle používajú na trhu
cenných papierov krytých hypotékou a zahŕňajú kúpu cenného papiera
zo skupiny hypotekárnych produktov (Ginnie Mae, Fannie Mae alebo
Freddie Mac) za stanovenú cenu a v budúcnosti. V deň nákupu je
presný charakter cenného papiera neznámy a sú definované iba jeho
hlavné vlastnosti. Aj keď je cena stanovená v deň nákupu, jeho
základná hodnota nie je určená. Nákup TBA v sebe nesie riziko straty,
ak hodnota cenného papiera klesne pred dátumom vyplatenia. Riziká
sa môžu vyskytnúť aj v prípade, ak zmluvné strany nie sú schopné
splniť svoje zmluvné záväzky.
Aj keď cieľom podfondu pri uzatváraní dohody o záväzku nákupu TBA
je získavať cenné papiere, podfond môže pred vyplatením uzavrieť aj
dohodu o záväzku na predaj, ak je takáto požiadavka vhodná. Výnosy
z TBA nie sú dodané pred zmluvne dohodnutým dátumom vyplatenia.
V priebehu trvania záväzku predaja TBA sú kvôli krytiu transakcie
zavedené ekvivalentné doručiteľné cenné papiere alebo záväzok na
kompenzačnú kúpu TBA (doručiteľné v deň alebo do dňa záväzku
predaja. V prípade kulminácie záväzku predaja TBA pri získaní
kompenzačného nadobudnutia záväzku na kúpu podfond vytvorí zisk
alebo stratu zo záväzku bez ohľadu nerealizované zisky alebo straty
podkladového cenného papiera. V prípade, že podfond dodáva cenné
papiere a o súčasť svojho záväzku, vytvorí podfond zisk alebo stratu
vyplývajúcu z predaja cenných papierov na základe jednotkovej ceny
stanovenej v deň podpísania zmluvy.
Hodnotu a likviditu cenného papiera môže znížiť zverejnenie
kótovaného cenného papiera s fixným príjmom, nepriaznivá publicita
alebo dojem investorov predovšetkým na slabom trhu. Prevoditeľné
cenné papiere s fixným príjmom hodnotené ako nevhodné investície
sa môžu vyznačovať značným zadlžením a výrazným rizikom zlyhania.
Podfond môže byť ovplyvnený zmenami aktuálnych úrokových mier
a faktormi spojenými s kreditným rizikom. Vo všeobecnosti ovplyvňujú
trendy na trhoch úrokových mier hodnotu aktív podfondu natoľko, že
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cena prevoditeľných cenných papierov s fixným príjmom sa zvyšuje,
keď klesajú úrokové miery a znižuje sa, keď úrokové miery rastú.
Všeobecne povedané, krátkodobé cenné papiere sú menej citlivé na
zmeny úrokových mier ako dlhodobé cenné papiere. Ekonomická
recesia môže nepriaznivo ovplyvniť finančné podmienky emitenta
a trhovú hodnotu vysoko výnosných prevoditeľných cenných papierov
s fixným ziskom emitovaných týmito emitentmi.
Schopnosť emitenta plniť svoje záväzky môže nepriaznivo ovplyvniť
konkrétny vývoj emitenta kvôli jeho neschopnosti naplniť očakávania
alebo nedostatku ďalšieho kapitálového krytia. V prípade bankrotu
emitenta môže podfond utrpieť straty a musí niesť výdavky.
Okrem toho cenné papiere ohodnotené ako nevhodné majú tendenciu
k väčšej volatilite ako prvotriedne cenné papiere s fixným ziskom.
Následne môže mať nepriaznivý vývoj väčší dopad na cenu
prevoditeľných cenných papierov s pevným ziskom hodnotených ako
nevhodné investície ako na prvotriedne cenné papiere s fixným
ziskom.
Problematické cenné papiere sú cenné papiere emitované
spoločnosťou, ktorá má problémy, buď kvôli bankrotu alebo vysokej
hrozbe bankrotu a sú považované sa vysoko rizikové. Tento typ
investícií sa realizuje iba v prípade, že manažér považuje za
primerane pravdepodobné, že emitent týchto cenných papierov
ponúkne výmenu alebo podstúpi reštrukturalizáciu. Avšak neexistuje
záruka žiadneho takéhoto predaja devíz alebo reštrukturalizácie, alebo
že hodnota alebo potenciál výnosu z cenných papierov alebo aktív
nadobudnutých v rámci predaja devíz alebo plánu reštrukturalizácie
nie sú nižšie ako očakávanie v čase investovania. Okrem toho môže
od investovania do problematických cenných papierov po predaj devíz
alebo zavedenie plánu reštrukturalizácie uplynúť istý čas. Počas tohto
obdobia sú vyplatenia úrokov z príslušných cenných papierov
nepravdepodobné a neexistuje záruka, že dôjde k predaju devíz alebo
reštrukturalizácii. Podfond môže tiež mať isté výdavky na ochranu
vlastných záujmov počas rokovaní týkajúcich sa predaja devíz alebo
plánu reštrukturalizácie. Navyše, ak sa podfond zúčastní akýchkoľvek
takýchto jednaní, môže mať zakázané disponovať so spomínanými
cennými papiermi v závislosti od predaja devíz alebo reštrukturalizácie
a emitenta problematických cenných papierov. Výnos z týchto cenných
papierov môžu okrem toho ovplyvniť určité obmedzenia spojené
s rozhodnutiami a akciami týkajúcimi sa problematických cenných
papierov kvôli daňovým faktorom. Problematické cenné papiere nesmú
predstavovať viac ako 10 % aktív podfondu chápane celkovo s inými
cennými papiermi hodnotenými ako nevhodné investície.
Podfond môže investovať do cenných papierov emitentov s rôznymi
typmi finančných ťažkostí alebo ťažkostí spojených s výnosmi
a predstavujúcimi rôzne typy špecifického rizika. Investície do akcií
alebo prevoditeľných cenných papierov s fixným ziskom emitované
spoločnosťami alebo inštitúciami s takýmito problémami zahŕňajú
predovšetkým emitentov s požiadavkami na veľký kapitál alebo
s negatívnou čistou hodnotou alebo emitentov, ktorí v súčasnosti sú
alebo predtým boli v procese reštrukturalizácie alebo sa stali
insolventnými alebo zbankrotovali. Cenné papiere emitované
spoločnosťami s malou kapitalizáciou môžu priebežne stratiť likviditu,
z krátkodobého hľadiska môžu byť nestálejšie a rozdiely medzi
nákupnou a predajnou cenou môžu byť v priebehu fáz trhu
s klesajúcimi cenami cenných papierov väčšie. Investície do
spoločností s malou kapitalizáciou sa môžu vyznačovať väčšími
rizikami ako investície do spoločností s väčšou kapitalizáciou. Cenné
papiere spoločností s malou trhovou kapitalizáciou môžu byť
ovplyvnené náhlymi a nepredvídateľnými trendmi na trhu viac ako
v prípade väčších alebo prosperujúcejších spoločností, alebo ako
všeobecný trhový priemer. Tieto spoločnosti majú obmedzené skupiny
výrobkov, trhy a zdroje alebo sa môžu zameriavať na relatívne
obmedzenú skupinu. Celkový vývoj takýchto spoločností si vyžaduje
značné časové obdobie.
Okrem toho veľa malých spoločností obchoduje svoje cenné papiere
zriedkavejšie a v menších množstvách, preto môžu viac podliehať
kolísavému vývoju cien ako prosperujúcejšie spoločnosti. Cenné
papiere emitované spoločnosťami s malou kapitalizáciou tiež citlivejšie
reagujú na vývoj trhu ako cenné papiere emitované spoločnosťami s
veľkou kapitalizáciou. Uvedené faktory sú vysvetlením nadpriemerných
výkyvov čistej hodnoty akcií v tomto podfonde.
Pre určité segmenty trhu alebo určité rýchlo sa rozvíjajúce trhy sú
dôležité predovšetkým nasledujúce faktory. Podfond môže investovať
do určitých trhových segmentov alebo rýchlo sa rozvíjajúcich trhov
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typických pre chudobnejšie alebo menej rozvinuté krajiny na nízkej
úrovni ekonomického rozvoja a/alebo na trhoch s nízkym kapitálom
a vysokými cenami akcií a volatilitou meny. Perspektívy ekonomického
rastu mnohých týchto trhov sú značné a majú potenciál predčiť
perspektívy rozvinutých trhov počas období stúpania cien na burze.
Volatilita cien a mien na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je však vo
všeobecnosti vyššia. Niektoré vlády značne ovplyvňujú súkromný
sektor ekonomiky a v týchto rozvojových krajinách existuje mnoho
politických a sociálnych neistôt. Ďalším rizikom spoločným pre väčšinu
týchto krajín je fakt, že ich ekonomiky sú v maximálnej miere
orientované na export, čím sa stávajú vo vysokej miere závislé na
medzinárodnom obchode. Pre niektoré krajiny predstavujú riziko aj
preťažené infraštruktúry a zastarané finančné systémy, ktoré môžu
spôsobiť environmentálne problémy. Niektoré ekonomiky sú vysoko
závislé aj od exportu komodít, a tým citlivo reagujú na fluktuáciu cien
surovín spôsobenú rôznymi faktormi. V niektorých nepriaznivých
sociálnych a politických situáciách vlády pristúpili k vyvlastneniu
a znárodneniu, skonfiškovali majetok, zasiahli do finančných trhov
a obchodných platieb, zaviedli obmedzenia pre zahraničných
investorov a kontrolovali devízové kurzy. K takémuto typu zásahov
môže v budúcnosti dôjsť opäť. Okrem zrážok zo mzdy z príjmov
z kapitálového majetku môžu niektoré rýchlo sa rozvíjajúce trhy
zaviesť pre zahraničných investorov aj rôzne dane z kapitálového
zisku. Všeobecne povedané účtovné metódy, metódy auditu
a finančného výkazníctva používané na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch
sa značne líšia od metód používaných na rozvinutých trhoch. Niektoré
rýchlo sa rozvíjajúce trhy sa v porovnaní s rozvinutými trhmi vyznačujú
len malou reguláciou alebo kontrolou činnosti investorov.
Finančné trhy v rozvojových krajinách nie sú také veľké ako
v rozvinutých krajinách a ponúkajú oveľa nižšie transakčné objemy, čo
vedie k vysokej volatilite cien a nedostatku likvidity. Môže v nich
existovať vysoká koncentrácia finančného kapitálu a transakčných
objemov u obmedzeného počtu emitentov zastupujúcich obmedzený
počet priemyselných odvetví,
ako
aj
vysoká
koncentrácia
investorov
a finančných
sprostredkovateľov. Tieto faktory môžu nepriaznivo ovplyvniť
chronológiu a oceňovanie investícií podfondu alebo ich predaj.
Praktiky týkajúce sa regulácie transakcií s cennými papiermi na rýchlo
sa rozvíjajúcich trhoch sú rizikovejšie ako praktiky používané na
rozvinutých trhoch predovšetkým z dôvodu, že podfond bude musieť
využiť maklérov a zmluvné strany s nižšou kapitálovou vybavenosťou.
A vyše správa a vykazovanie aktív sú často nespoľahlivé. Termíny
vyplácania môžu spôsobiť, že podfond sa vzdá investičných
príležitostí, ak nie je v pozícii, aby mohol nadobúdať alebo predávať
svoje cenné papiere. Za náležitý výber a monitorovanie
korešpondenčných bánk na všetkých príslušných trhoch je
zodpovedná depozitná banka v súlade s nariadeniami a legislatívou
platnou podľa luxemburských zákonov. Na niektorých rýchlo sa
rozvíjajúcich trhoch nie sú registre efektívne monitorované štátom
a nie vždy sú nezávislé od emitentov. Existujú riziká podvodu,
nedbanlivosti, ovplyvňovania emitentmi alebo odňatia majetku. Tieto
riziká v kombinácii s inými faktormi môžu viesť k úplnej strate
registrácie akcionára. V takom prípade nebude podfond schopný
presadzovať právo takéhoto akcionára na odškodnenie.
Faktory uvedené vyššie môžu na jednej strane vyvolať vyššie riziko
v závislosti od konkrétneho segmentu trhu a dotknutého rýchlo sa
rozvíjajúceho trhu, na druhej strane je možné obmedziť tieto riziká
znížením korelácie medzi aktivitami týchto trhov a/alebo diverzifikáciou
investícií v rámci podfondu.
V prípade investícií do počiatočných verejných emisií alebo nových
dlhových nástrojov je cena cenných papierov v počiatočných verejných
emisiách alebo dlhových nástrojoch často vystavená veľkým a
nepredvídateľným cenovým fluktuáciám v porovnaní s inými cennými
papiermi.
Štruktúrované produkty sú prevoditeľné cenné papiere zostavené
výlučne na účel reštrukturalizácie investičných vlastností určitých iných
investícií (podkladových investícií) a emitujú ich prvotriedne finančné
inštitúcie. Tieto inštitúcie emitujú prevoditeľné cenné papiere
(štruktúrované produkty), ktoré sú kryté alebo spojené úrokmi
z podkladových investícií. Podfond môže investovať do všetkých typov
štruktúrovaných produktov vrátane, okrem iného, predovšetkým do
majetkových štruktúrovaných produktov, štruktúrovaných produktov
s chráneným kapitálom a štruktúrovaných produktov týkajúcich sa
okrem iného podkladových investícií emitovaných spoločnosťami,
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ktoré odporúča ING Group. Podkladové investície musia byť v súlade
s už uvedeným investičným cieľom podfondu a musia byť zohľadnené
pri určovaní investičných limitov stanovených v kapitole III „Investičné
obmedzenia“, časti III tohto prospektu. Štruktúrované produkty sú
vystavené rizikám súvisiacim s podkladovými investíciami a podliehajú
väčšej nestálosti ako priame investície do podkladových investícií.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem iných, vývoj
na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú sami
ovplyvňovaní
všeobecnou
svetovou
ekonomickou
situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Očakávané kreditné riziko podkladových investícií do
dlhopisov ohodnotených ako menej vhodné, pričom niektoré z nich sú
emitované na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch, je vyššie ako riziko
investícií do vhodných dlhopisov emitovaných vo vyspelých krajinách.
Likviditné riziko podfondu je na vysokej úrovni. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť menová expozícia. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené
s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto
prospekte v časti III kapitola II: „Riziká investičného sveta: podrobný
popis“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov

5

Typ fondu
Investície do tried aktív s fixným príjmom.

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Patrimonial Target Return Bond

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.
Správcovská spoločnosť má nárok na províziu za výkonnosť. Cieľ lepšej výkonnosti je výkonnosť
benchmarku EURIBOR 1-mesačný plus 3,50 %.

Maximálny
Trieda akcií servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny
konverzný
poplatok

Maximálny
poplatok za
spätné
odkúpenie

Provízia za
výkonnosť

D

-

0,85%

0,30%

1,70%

-

1,70%

-

I

-

0,60%

0,15%

2%

-

-

20%
30%

-

1,00%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a
1 % na iných
miestach

-

P
S

-

0,60%

0,15%

2%

-

-

20%
30%

-

1,50%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a
1 % na iných
miestach

-

X
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ING (L) Renta Fund AAA ABS
Úvod

Profil rizika podfondu

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Riziko trhu spojené s cennými papiermi zaistenými aktívami
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
stredné. Uvedené nástroje sú ovplyvňované rôznymi faktormi, ku
ktorým patria, bez uvádzania podrobností, vývoj na finančnom trhu
a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou
svetovou ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými
pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané kreditné
riziko, ktoré je základom investícií do podnikových emisií, je vyššie ako
investície do emisií štátnych dlhopisov z eurozóny. Riziko likvidity
podfondu je vymedzené ako vysoké. Investície do špecifických typov
nástrojov sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych nástrojov a
tém. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície.
Risk spojený s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedený
v kompletnom prospekte v časti III, bod 2: Riziká investičného sveta.

Investičné ciele a politika
Cieľom tohto podfondu je investovať hlavne do akcií zaistených
aktívami (ABS) s ratingom AAA/Aaa/AAA (Standard & Poors, Moody’s
a Fitch). ABS je cenný papier s fixným výnosom, pri ktorom je právo na
úrok a kolaterál zaistený podkladovým kolaterálom alebo výnosom
z neho. Ekonomické riziká a výhody kolaterálu sú priamo alebo
nepriamo presunuté podnikom, finančnou inštitúciou alebo iným
prostriedkom pomocou programu sekuritizácie na emitujúcu stranu.
Kolaterál alebo výnos z neho môže byť prepojený aj s hypotékami na
obytné nehnuteľnosti, pôžičkami z kreditných kariet, študentskými
pôžičkami a lízingovými zmluvami. Rating cenného papiera sa
posudzuje v čase nákupu cenného papiera, ktorý by mal mať najmenej
jeden rating AAA/Aaa/AAA (Standard & Poors, Moody’s a Fitch).
Nástroje ABS sú vystavené rizikám, ako je kreditné riziko a riziko
likvidity, ktoré sú odvodené od kvality súvisiaceho kolaterálu,
a zákonnému riziku, ktoré súvisí s komplexnými operáciami. V prípade
výskytu týchto rizík môže byť hodnota čistých aktív upravená smerom
nahor alebo nadol. Z dôvodu špecifík týchto nástrojov bude tento
podfond dostupný len pre inštitucionálnych investorov.
Investície sa budú uskutočňovať na trhoch celosvetovo. Na
obmedzenie menového rizika bude však akékoľvek menové riziko
vyplývajúce z cenných papierov v držbe v iných menách, ako je
referenčná mena fondu (euro), v zásade zaistené späť na euro. Toto
sa môže uskutočniť kompenzovaním menového rizika vo vzťahu
k euru aktív denominovaných v menách iných ako euro pomocou
techník a peňažných nástrojov opísaných v časti III kapitola IV tohto
prospektu.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere
alebo nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové
swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového
zlyhania, indexy a koše cenných papierov.

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách I)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
EURO (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund AAA ABS

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri bankové obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je týždenne k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Doplňujúce informácie

Trieda akcií

Pevné servisné poplatky (v %) uvedené nižšie sa viažu k nezaisteným triedam akcií. Pre zaistené triedy
akcií sa vyrubuje dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou
trvania sa vyrubuje dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok ročne

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14

-

-

-

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach
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ING (L) Renta Fund Asian Debt (Hard Currency)
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011 pod názvom ING (L) Renta
Fund Asian Debt. Podfond prevzal tento podfond: Asian Debt (29.
apríla 2011), podfond spoločnosti ING (L) Renta Fund SICAV.

Investičné ciele a politika
Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia obsahujúceho hlavne (minimálne 2/3) dlhopisy a nástroje
peňažného trhu vydané ázijskými emitentmi (napr. zo Singapuru,
Malajzie, Thajska, Indonézie, Južnej Kórey, Taiwanu, Filipín, Indie,
Hongkongu a Číny) a denominovaných hlavne v amerických dolároch
(USD) (minimálne 2/3). Ostatné krajiny tejto zemepisnej oblasti sa
môžu vziať do úvahy v prípade, ak ich dlhopisy a peňažné trhy dosiahli
dostatočný stupeň rozvoja. S meraním počas obdobia niekoľkých
rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť výkonnosť referenčného
indexu JP Morgan Asia Credit Composite.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Tento podfond je určený pre dobre informovaných investorov, ktorí sa
snažia investovať časť svojho portfólia na rozvíjajúcich sa ázijských
trhoch ponúkajúcich príležitosti dlhodobých investícií. Tieto trhy sú
však spojené s viac ako priemerným stupňom rizika.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch s dlhopismi je vyššie ako riziko
spojené s investíciami do emisií spoločností na rozvinutých trhoch.
Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Výkonnosť
podfondu môže okrem toho ovplyvniť expozícia meny. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s
derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto
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prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobný
popis.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora:

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Asian Debt (Hard Currency)

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.
Čas ukončenia: príkazy sa budú prijímať do 11.00 SEČ každý deň oceňovania.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,15%

2%

-

P

-

1,00%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,15%

2%

-

X

-

1,50%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,15%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Asian Debt (Local Bond)
Úvod
Podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Cieľom tohto podfondu je investovať do diverzifikovaného portfólia
s cenných papierov s fixným príjmom, nástrojov peňažného trhu,
derivátov a depozitov, najmä vydaných a/alebo denominovaných alebo
s expozíciou voči menám ázijských krajín (vrátane, nie však len
Singapuru, Malajzie, Thajska, Indonézie, Južnej Kórey, Taiwanu,
Filipín, Indie, Hongkongu a Číny).
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
Okrem toho sa čisté aktíva podfondu môžu investovať do
prevoditeľných cenných papierov s fixným ziskom, derivátov a
nástrojov peňažného trhu denominovaných a s expozíciou voči voľne
zameniteľným menám (napr. euro, americký dolár).
Fond môže okrem toho investovať do štruktúrovaných produktov napr.
prevoditeľných cenných papierov podľa článku 41 ods. 1 zákona z 17.
decembra 2010 s cieľom získať prístup na niektoré konkrétne trhy
a prekonať problémy spojené s daňovým systémom a úschovou, ktoré
vznikajú pri investovaní na trhoch rozvojových krajín.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu) a cenných papierov
zaistených aktívami až do výšky 20 % čistých aktív podfondu,
prevoditeľných cenných papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných
PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“
časť III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú
celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá
hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov. Podfond môže mať prostriedky vložené aj v
derivátových finančných nástrojoch na účely krytia a zabezpečenie
efektívnej správy portfólia a ako súčasť investičnej stratégie podfondu.
Podfond môže preto investovať do všetkých derivátových finančných
produktov povolených luxemburskými zákonmi vrátane (okrem iných)
nasledujúcich:
a. derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami trhu, ako
sú opcie na predaj alebo kúpu, swapy a kontrakty na
termínované obchody s cennými papiermi, indexy, koše
cenných papierov alebo ďalšie finančné nástroje a swapy na
celkový výnos (derivátové finančné nástroje spojené so
swapovou zmluvou, v ktorej jedna strana poskytuje platby na
základe určenej sadzby, pevnej alebo premennej, a druhá
strana poskytuje platby na základe výnosu z podkladových
aktív, medzi ktoré patrí vznikajúci výnos a všetky kapitálové
zisky),

ako sú opcie na predaj alebo kúpu spojené s úrokovou
sadzbou, swapy na úrokovú mieru, termínované transakcie na
úrokovú mieru, opčné práva, v ktorých zmluvná strana dostáva
províziu za spracovanie termínovaného swapu s vopred
dohodnutou sadzbou v prípade vzniku určitej udalosti, ako sú
napríklad budúce sadzby podľa referenčného indexu a
dohodnutá najvyššia alebo najnižšia úroková sadzba
a udalosti, v prípade ktorých sa predávajúci zaväzuje, za
prémiu vyplatenú ako preddavok, platiť kupujúcemu
kompenzáciu pri náraste úrokových sadzieb nad alebo pod
dohodnutú cenu v určitých vopred určených dátumoch počas
platnosti zmluvy.
d. derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem iných, vývoj
na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú sami
ovplyvňovaní
všeobecnou
svetovou
ekonomickou
situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami na rýchlo sa
rozvíjajúcich trhoch s dlhopismi je vyššie ako riziko spojené
s investíciami do emisií spoločností na rozvinutých trhoch. Likviditné
riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Výnosy podfondu
môže okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do
konkrétneho predmetu sú koncentrovanejšie ako investície do
viacerých predmetov. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v kompletnom prospekte v časti III,
kapitola II: „Riziká investičného sveta“.
Globálna expozícia tohto podfondu sa určí s použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

b. derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami
výmenných kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých
druhov, ako sú menové termínované obchody alebo opcie na
kúpu alebo predaj meny, menové swapy, termínované menové
transakcie a krytie zdanlivého rizika, pri ktorom podfond
vykonáva kryciu transakciu vo svojej referenčnej mene (index
alebo referenčná mena) proti vystaveniu jednej meny
predajom alebo nákupom druhej meny úzko spojenej s
referenčnou menou,
c. derivátové finančné nástroje spojené s rizikami úrokovej miery,
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Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd







ING (L)














SKRÁTENÝ PROSPEKT LUXEMBURSKO – Február 2012


















































































































































Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Asian Debt (Local Bond)

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.
Čas ukončenia: príkazy sa budú prijímať do 11.00 SEČ každý deň oceňovania.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,15%

2%

-

P

-

1,00%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,15%

2%

-

X

-

1,50%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,15%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Belgian Government Euro
Úvod

Typ fondu

Podfond bol uvedený na trh 17. júna 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Belgium Government Euro (17. júna 2011), podfond
spoločnosti ING (L) Renta Fund II SICAV.

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Investičné ciele a politika

Euro (EUR)

Tento podfond má neobmedzené trvanie.

Správca podportfólia podfondu

Cieľom tohto podfondu je produkovať výnosy investovaním do
belgických štátnych dlhopisov. Priemerná životnosť portfólia presiahne
tri roky.

ING Asset Management B.V.

Podfond môže investovať aj do iných prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky 10
% čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu „Rule 144A Securities“, jednotiek PKIPCP a iných PKI
a vkladov, ako je opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“, časť
A „Vhodné investovanie“, časť III tohto prospektu. Investície do akcií
PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak
podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Investície v určitej zemepisnej oblasti a téme sú
koncentrovanejšie ako investície vo viacerých zemepisných oblastiach
a témach.. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Risk spojený s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedený v kompletnom prospekte v časti III, bod 2: Riziká
investičného sveta.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

6

3 roky

5
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Referenčná mena
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Belgian Government Euro

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Dollar
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Dollar (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta Fund SICAV.

Investičné ciele a politika
Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia dlhopisov a nástrojov peňažného trhu investovaním najmä
(minimálne 2/3) do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu
denominovaných v amerických dolároch (USD). S meraním počas
obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť
výkonnosť referenčného indexu Barclays Capital US Aggregate.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta:
podrobnosti.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Vysoké

Min.
horizont

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

Euro

0

1

2

3

4

5

6

4 roky

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

0

1

2

3

4

5

6

2 roky

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

Mena
fondu

-

výnosové swapy,

Typ fondu

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Podfond môže investovať aj do cenných papierov zaistených aktívami
(ABS) a cenných papierov zaistených hypotékami (MBS) viac ako 20
% čistých aktív podfondu, pričom väčšina z nich má v čase nákupu
investičný stupeň, ale môže poklesnúť pod úroveň investičného stupňa
počas obdobia držby, v prípade čoho závisí od uváženia správcu
podportfólia, či takéto cenné papiere predá alebo si ich ponechá. ABS
a MBS sú cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na finančné toky
z podkladového kolaterálu. Kolaterál cenných papierov ABS a MBS,
do ktorých podfond investuje, pozostáva najmä z pôžičiek, ako sú
hypotekárne úvery na obytné a komerčné nehnuteľnosti, pôžičky na
autá a pôžičky kreditných kariet. S týmito cennými papiermi sa
obchoduje na regulovaných trhoch a môžu sa využívať derivátové
nástroje, ako sú napríklad menové swapy a swapy na úrokovú mieru
na účely zaistenia. ABS a MBS sú zvyčajne likvidné, ak majú rating
investičného stupňa. Likvidita sa však môže zhoršiť, ak napríklad
ratingy klesnú alebo sa zníži veľkosť emisií. V dôsledku toho môže byť
pre správcu podportfólia zložité predať cenné papiere, alebo môže byť
dokonca nútený predať ich s výrazným diskontom oproti trhovej
hodnote. Riziko likvidity je zvyčajne väčšie pre menej obchodované
cenné papiere, ako sú cenné papiere s nižším ratingom, cenné
papiere, ktoré boli súčasťou malej emisie alebo cenné papiere, ktorých
úverový rating sa nedávno zhoršil. Emisie ABS a MBS sú všeobecne
najviac likvidné počas obdobia hneď po ich emisii, keď profitujú
z najvyššieho objemu obchodovania.
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Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Dollar

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt
Úvod
Tento podfond bol založený 1. februára 2011.

Investičné ciele a politika
Cieľom tohto podfondu je zabezpečiť expozíciu voči podnikovým
dlhopisom rýchlo sa rozvíjajúcich trhov investovaním do
diverzifikovaného portfólia skladajúceho sa najmä z prevoditeľných
cenných papierov s fixným príjmom, do cenných papierov typu „Rule
144A“, do nástrojov peňažného trhu, derivátov a vkladov. Cenné
papiere s fixným príjmom a nástroje peňažného trhu budú emitované
najmä verejnými alebo súkromnými emitentmi v rýchlo sa rozvíjajúcich
krajinách (tzv. emerging markets) v Južnej a strednej Amerike (vrátane
Karibiku), strednej Európe, východnej Európe, Ázii, Afrike a na
Strednom východe.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
Prevoditeľné cenné papiere vydávané štátnym a/alebo súkromným
sektorom, medzi ktoré patria najmä dlhopisy s pevnou sadzbou,
dlhopisy s premenlivou sadzbou, dlhopisy s opciou a prevoditeľné
dlhopisy, dlhopisy vydávané v dôsledku reštrukturalizácie syndikátnych
pôžičiek alebo bankových pôžičiek a podriadené dlhopisy. Termín
„nástroje peňažného trhu“ označuje hlavne, ale nie výlučne, investície
do depozitov, obchodných cenných papierov, krátkodobých dlhopisov,
pokladničných zmeniek a zabezpečených dlhopisov.
Podfond môže priamo investovať, maximálne 25% čistých aktív, do
cenných papierov obchodovaných na ruských trhoch – „ruskej
obchodnej burze“ (burza RTS) a „devízovej burze moskovskej
Interbank“ (MICEX), ako aj nepriamo do ruských cenných papierov
a eurodlhopisov obchodovaných na regulovaných trhoch podľa
definície v časti III, kapitole III tohto prospektu.

- derivátové finančné nástroje súvisiace s rizikami úrokovej sadzby,
ako sú opcie na kúpu a predaj na úrokové sadzby, swapy na úrokovú
sadzbu, termínované zmluvy o sadzbe, termínované transakcie
úrokovej sadzby, swaptions, pričom protistrana získava poplatok za
výmenu za spracovanie termínovaného swapu za vopred dohodnutú
sadzbu, ak by sa vyskytla podmienená udalosť, napríklad ak sú
budúce sadzby stanovené podľa referenčného indexu.
- derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami, konkrétne
úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania, indexy a koše
cenných papierov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch s dlhopismi je vyššie ako riziko
spojené s investíciami do emisií spoločností na rozvinutých trhoch.
Riziko likvidity podfondu je nastavené na vysokú úroveň. Výkonnosť
podfondu môže okrem toho ovplyvniť expozícia meny. Investície do
konkrétnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do viacerých
predmetov. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká
súvisiace s podrobnosťami investičného priestoru.
Globálna expozícia tohto podfondu sa určí s použitím metódy VaR.

Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“, časti A) „Vhodné
investovanie“, časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a
PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond
investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si,
prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by
podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú
nestálosť hodnoty opčných listov.

Typický profil investora

Podfond môže mať prostriedky vložené aj v derivátových finančných
nástrojoch na účely krytia a zabezpečenie efektívnej správy portfólia a
ako súčasť investičnej stratégie podfondu. Podfond môže preto
investovať do všetkých derivátových finančných produktov povolených
luxemburskými zákonmi vrátane (ale okrem iných):

Typ fondu

- derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami trhu, ako sú opcie
na predaj alebo kúpu, swapy a kontrakty na termínované obchody
s cennými papiermi, indexy, koše cenných papierov alebo ďalšie
finančné nástroje a swapy na celkový výnos (derivátové finančné
nástroje spojené so swapovou zmluvou, v ktorej jedna strana
poskytuje platby na základe určenej sadzby, pevnej alebo premennej,
a druhá strana poskytuje platby na základe výnosu z podkladových
aktív, medzi ktoré patrí vznikajúci výnos a všetky kapitálové zisky),
- derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami výmenných
kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých druhov, ako sú menové
termínované obchody alebo opcie na kúpu alebo predaj meny,
menové swapy, termínované menové transakcie a krytie zdanlivého
rizika, pri ktorom podfond vykonáva kryciu transakciu vo svojej
referenčnej mene (index alebo referenčná mena) proti vystaveniu
jednej meny predajom alebo nákupom druhej meny úzko spojenej s
referenčnou menou.
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Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,15%

2%

-

P

-

1,20%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,15%

2%

-

X

-

1,50%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,15%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard
Currency)
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Emerging Markets Debt (Hard Currency) (29. apríla 2011)
podfond fondu ING (L) Renta Fund SICAV a ING (L) Flex Emerging
Markets Debt (US Dollar) (23. septembra 2011) podfond spoločnosti
ING (L) Flex SICAV.
Investičné ciele a politika
Cieľom tohto podfondu je diverzifikované investovanie hlavne
(minimálne 2/3 portfólia) do prevoditeľných cenných papierov
a nástrojov peňažného trhu s fixným ziskom emitovaných štátnymi
alebo súkromnými emitentmi v rozvojových krajinách s nízkym alebo
stredným príjmom. Tieto krajiny sa často označujú ako „rýchlo sa
rozvíjajúce trhy“. Hlavné investície sa uskutočňujú v Južnej a Strednej
Amerike (vrátane karibskej oblasti), strednej Európe, východnej
Európe, Ázii, Afrike a na Blízkom východe. Konkrétnejšie, investície sa
uskutočnia v krajinách, v ktorých je manažér schopný odhadnúť
konkrétne politické a ekonomické riziká a v krajinách, v ktorých sa
uskutočnili určité ekonomické reformy a ktoré už dosiahli určité ciele
rozvoja. Cieľom tohto podfondu je presiahnuť výkonnosť referenčného
indexu JP Morgan EMBI Global Diversified.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
Prevoditeľné cenné papiere vydávané štátnym a/alebo súkromným
sektorom, medzi ktoré patria najmä dlhopisy s pevnou sadzbou,
dlhopisy s premenlivou sadzbou, dlhopisy s opciou a prevoditeľné
dlhopisy, dlhopisy vydávané v dôsledku reštrukturalizácie syndikátnych
pôžičiek alebo bankových pôžičiek (napr. dlhopisy „Brady“) a
podriadené dlhopisy. Termín „nástroje peňažného trhu“ označuje
hlavne, ale nie výlučne, investície do depozitov, obchodných cenných
papierov, krátkodobých dlhopisov, pokladničných zmeniek a
zabezpečených dlhopisov. Tento zoznam nie je úplný.
Podfond neinvestuje do ruských akcií, dlhopisov ani nástrojov
peňažného trhu, ktorých likvidácia alebo doručenie sa môže uskutočniť
iba prostredníctvom ruského systému. Podfond však môže investovať
do ruských akcií, dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, ktorých
likvidácia alebo doručenie sa môže uskutočniť prostredníctvom
systému Clearstream alebo Euroclear.
Investície sa realizujú len v menách členských štátov OECD. Správca
však v zásade zaisťuje menové riziko spojené s týmito investíciami.
Toto sa môže uskutočniť kompenzovaním menového rizika vo vzťahu
k referenčnej mene aktív denominovaných v menách iných ako
referenčná mena pomocou techník a peňažných nástrojov opísaných
v časti III kapitola IV prospektu. Investori by si mali uvedomovať, že
žiadny proces zaistenia meny nemôže poskytnúť presné zaistenie.
Ďalej, neexistuje záruka, že zaisťovanie bude úplne úspešné. Investori
v zaistených triedach akcií môžu mať vystavenie voči iným menám,
ako je mena zaistenej triedy akcií.
„Hard Currency (voľne zameniteľná mena)“ označuje investičné meny
podfondu. Aktíva, v ktorých sú investície podfondu denominované, sú
meny ekonomicky rozvinutých a politicky stabilných krajín, ktoré sú
členmi OECD.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, prevoditeľných cenných papierov podľa Rule 144A,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“, časti A) „Vhodné investovanie“, časti III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Tieto investície ovplyvňujú špecifické faktory, a preto sa nedajú
porovnávať s investíciami v hlavných priemyselných krajinách. V
minulosti niektoré rozvojové krajiny pozastavili alebo ukončili platenie
vnútorného dlhu, úrokov aj istiny, týkajúcich sa emitentov zo štátneho
aj súkromného sektora.
Tieto faktory môžu ovplyvňovať aj pozície podfondu, ktorý sa môže
stať menej likvidným alebo dokonca nelikvidným.
Investície do tohto podfondu sú vhodné len pre investorov schopných
odhadnúť príslušné riziká.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch s dlhopismi je vyššie ako riziko
spojené s investíciami do emisií spoločností na rozvinutých trhoch.
Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Výnosy
podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny.
Investície do konkrétnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do
viacerých predmetov. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II:
Riziká investičného sveta: podrobnosti.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency)

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou
trvania sa vyrubuje dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,20%

2%

-

P

-

1,20%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,20%

2%

-

X

-

1,50%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local
Bond)
základe výnosu z podkladových aktív, medzi ktoré patrí vznikajúci
výnos a všetky kapitálové zisky),

Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Emerging Markets Debt (Local Bond) (29. apríla 2011),
podfond spoločnosti ING (L) Renta Fund SICAV.

-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami výmenných
kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých druhov, ako sú
menové termínované obchody alebo opcie na kúpu alebo predaj
meny, menové swapy, termínované menové transakcie a krytie
zdanlivého rizika, pri ktorom podfond vykonáva kryciu transakciu
vo svojej referenčnej mene (index alebo referenčná mena) proti
vystaveniu jednej meny predajom alebo nákupom druhej meny
úzko spojenej s referenčnou menou,

-

derivátové finančné nástroje spojené s rizikami úrokovej miery,
ako sú opcie na predaj alebo kúpu spojené s úrokovou sadzbou,
swapy na úrokovú mieru, termínované transakcie na úrokovú
mieru, opčné práva, v ktorých zmluvná strana dostáva províziu za
spracovanie termínovaného swapu s vopred dohodnutou
sadzbou v prípade vzniku určitej udalosti, ako sú napríklad
budúce sadzby podľa referenčného indexu, dohodnutá najvyššia
alebo najnižšia úroková sadzba a udalosti, v prípade ktorých sa
predávajúci zaväzuje, za prémiu vyplatenú ako preddavok, platiť
kupujúcemu kompenzáciu pri náraste úrokových sadzieb nad
alebo pod dohodnutú cenu v určitých vopred určených dátumoch
počas platnosti zmluvy.

-

derivátové finančné riziká spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Investičné ciele a politika
Cieľom tohto podfondu je investovanie do diverzifikovaného portfólia
(minimálne 2/3) cenných papierov s fixným ziskom, nástrojov
peňažného trhu, derivátov a vkladov so strategickým dôrazom na
vystavenie durácii úrokovej miery na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch a
vystavenie menovému riziku na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Cenné
papiere s fixným ziskom a nástroje peňažného trhu sú emitované
alebo denominované, alebo sú ovplyvňované menami v rozvojových
krajinách („rýchlo sa rozvíjajúce trhy“) v Latinskej Amerike, Ázii,
strednej Európe, východnej Európe a Afrike. S meraním počas
obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť
výkonnosť referenčného indexu JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Benchmark.
Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
Okrem toho, najviac 1/3 čistých aktív podfondu sa môže investovať do
prevoditeľných cenných papierov s pevným ziskom, derivátov
a nástrojov peňažného trhu emitovaných inými krajinami vrátane
členských krajín OECD. Tieto investície budú denominované a
ovplyvnené voľne zameniteľnými menami (napr. euro, americký dolár).
Podfond môže priamo investovať, maximálne 25% čistých aktív, do
cenných papierov obchodovaných na ruských trhoch – „ruskej
obchodnej burze“ (burza RTS) a „devízovej burze moskovskej
Interbank“ (MICEX), ako aj nepriamo do ruských cenných papierov
a eurodlhopisov obchodovaných na regulovaných trhoch podľa
definície v časti III, kapitole III tohto prospektu.
Fond môže okrem toho investovať do štruktúrovaných produktov napr.
prevoditeľných cenných papierov podľa článku 41 ods. 1 zákona z 17.
decembra 2010 s cieľom získať prístup na niektoré konkrétne trhy
a prekonať problémy spojené s daňovým systémom a úschovou, ktoré
vznikajú pri investovaní na trhoch rozvojových krajín.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu) a cenných papierov
zaistených aktívami až do výšky 20 % čistých aktív podfondu,
prevoditeľných cenných papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných
PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“
časť III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú
celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá
hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.
Podfond môže mať prostriedky vložené aj v derivátových finančných
nástrojoch na účely krytia a zabezpečenie efektívnej správy portfólia a
ako súčasť investičnej stratégie podfondu. Podfond môže preto
investovať do všetkých derivátových finančných produktov povolených
luxemburskými zákonmi vrátane (okrem iných) nasledujúcich:
-

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami trhu, ako sú
opcie na predaj alebo kúpu, swapy a kontrakty na termínované
obchody s cennými papiermi, indexy, koše cenných papierov
alebo ďalšie finančné nástroje a swapy na celkový výnos
(derivátové finančné nástroje spojené so swapovou zmluvou,
v ktorej jedna strana poskytuje platby na základe určenej sadzby,
pevnej alebo premennej, a druhá strana poskytuje platby na
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Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, okrem iných, vývoj
na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov, ktorí sú sami
ovplyvňovaní
všeobecnou
svetovou
ekonomickou
situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú v príslušnej
krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami na rýchlo sa
rozvíjajúcich trhoch s dlhopismi je vyššie ako riziko spojené
s investíciami do emisií spoločností na rozvinutých trhoch. Likviditné
riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Výnosy podfondu
môže okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do
konkrétneho predmetu sú koncentrovanejšie ako investície do
viacerých predmetov. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v kompletnom prospekte v časti III,
kapitola II: „Riziká investičného sveta“.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Vysoké

Min.
horizont

5

6

2 roky

5

6

3 roky
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Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond)

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

Danske I

-

0,72%

0,15%

2%

-

I

-

0,72%

0,15%

2%

-

P

-

1,00%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,15%

2%

-

X

-

1,50%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,15%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local
Currency)
alebo ďalšie finančné nástroje a swapy na celkový výnos
(derivátové finančné nástroje spojené so swapovou zmluvou,
v ktorej jedna strana poskytuje platby na základe určenej sadzby,
pevnej alebo premennej, a druhá strana poskytuje platby na
základe výnosu z podkladových aktív, medzi ktoré patrí vznikajúci
výnos a všetky kapitálové zisky),

Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Emerging Markets Debt (Local Currency) (29. apríla 2011),
podfond spoločnosti ING (L) Renta Fund SICAV.

Investičné ciele a politika

-

Cieľom tohto podfondu je diverzifikované investovanie do
prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu s fixným
ziskom, derivátov a vkladov denominovaných alebo ovplyvňovaných
(minimálne 2/3) menami rozvojových krajín s nízkym alebo stredným
príjmom („rýchlo sa rozvíjajúce trhy“) v Latinskej Amerike, Ázii,
strednej Európe, východnej Európe a Afrike. S meraním počas
obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť
výkonnosť referenčného indexu JP Morgan ELMI Plus Benchmark.

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami výmenných
kurzov alebo menovými fluktuáciami všetkých druhov, ako sú
menové termínované obchody alebo opcie na kúpu alebo predaj
meny, menové swapy, termínované menové transakcie a krytie
zdanlivého rizika, pri ktorom podfond vykonáva kryciu transakciu
vo svojej referenčnej mene (index alebo referenčná mena) proti
vystaveniu jednej meny predajom alebo nákupom druhej meny
úzko spojenej s referenčnou menou,

-

derivátové finančné nástroje spojené s rizikami úrokovej miery,
ako sú opcie na predaj alebo kúpu spojené s úrokovou sadzbou,
swapy na úrokovú mieru, termínované transakcie na úrokovú
mieru, opčné práva, v ktorých zmluvná strana dostáva províziu za
spracovanie termínovaného swapu s vopred dohodnutou
sadzbou v prípade vzniku určitej udalosti, ako sú napríklad
budúce sadzby podľa referenčného indexu, dohodnutá najvyššia
alebo najnižšia úroková sadzba a udalosti, v prípade ktorých sa
predávajúci zaväzuje, za prémiu vyplatenú ako preddavok, platiť
kupujúcemu kompenzáciu pri náraste úrokových sadzieb nad
alebo pod dohodnutú cenu v určitých vopred určených dátumoch
počas platnosti zmluvy.

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne deriváty na úrokové zlyhanie, ako sú swapy úverového
zlyhania, indexy a koše cenných papierov.

Podfond môže byť vystavený rôznym rizikám výmenného kurzu
spojenými s investíciami do cenných papierov denominovanými v
iných menách, ako je mena podfondu, alebo derivátových nástrojov so
základnými výmennými kurzami alebo menami.
Okrem toho, najviac 1/3 čistých aktív podfondu sa môže investovať do
prevoditeľných cenných papierov s fixným ziskom, nástrojov
peňažného trhu, derivátov a vkladov denominovaných alebo
ovplyvňovaných voľne zameniteľnými menami (napr. euro, americký
dolár).
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
Podfond môže priamo investovať, maximálne 25% čistých aktív, do
cenných papierov obchodovaných na ruských trhoch – „ruskej
obchodnej burze“ (burza RTS) a „devízovej burze moskovskej
Interbank“ (MICEX), ako aj nepriamo do ruských cenných papierov
a eurodlhopisov obchodovaných na regulovaných trhoch podľa
definície v časti III, kapitole III tohto prospektu.
Termín „prevoditeľné cenné papiere s fixným ziskom“ označuje hlavne,
ale nie výlučne, dlhopisy s fixnou úrokovou mierou, dlhopisy
s premenlivou úrokovou mierou, dlhopisy s opciou, prevoditeľné
dlhopisy a podriadené dlhopisy. Termín „nástroje peňažného trhu“
označuje hlavne, okrem iných, obchodovateľné cenné papiere,
krátkodobé dlhopisy, pokladničné zmenky a zabezpečené dlhopisy.
Fond môže okrem toho investovať do štruktúrovaných produktov napr.
prevoditeľných cenných papierov podľa článku 41 ods. 1 zákona z 17.
decembra 2010 s cieľom získať prístup na niektoré konkrétne trhy
a prekonať problémy spojené s daňovým systémom a úschovou, ktoré
vznikajú pri investovaní na trhoch rozvojových krajín.
Podfond môže vlastniť aj hotovosť a podobné aktíva ako doplnkové
prostriedky.
Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu) a cenných papierov
krytých aktívami až do výšky 20 % čistých aktív podfondu,
prevoditeľných cenných papierov typu 144A, jednotiek PKIPCP a iných
PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“,
časti III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú
celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných
listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá
hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond
investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť
hodnoty opčných listov.

Investície na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch ovplyvňujú špecifické
faktory, a preto sa nedajú porovnávať s investíciami v hlavných
priemyselných krajinách. V minulosti niektoré rozvojové krajiny
pozastavili alebo ukončili platenie vnútorného dlhu, úrokov aj istiny,
týkajúcich sa emitentov zo štátneho aj súkromného sektora.
Tieto faktory môžu ovplyvňovať aj pozície podfondu, ktorý sa môže
stať menej likvidným alebo dokonca nelikvidným.
Investície do tohto podfondu sú vhodné len pre investorov schopných
odhadnúť príslušné riziká.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu

Podfond môže mať prostriedky vložené aj v derivátových finančných
nástrojoch na účely krytia a zabezpečenie efektívnej správy portfólia a
ako súčasť investičnej stratégie podfondu. Podfond môže preto
investovať do všetkých derivátových finančných produktov povolených
luxemburskými zákonmi vrátane (okrem iných) nasledujúcich:

Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch s dlhopismi je vyššie ako riziko
spojené s investíciami do emisií spoločností na rozvinutých trhoch.
Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Výnosy
podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny.
Investície do konkrétnej oblasti sú koncentrovanejšie ako investície do
viacerých predmetov. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II:
Riziká investičného sveta: podrobnosti.

-

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

derivátové finančné nástroje spojené s fluktuáciami trhu, ako sú
opcie na predaj alebo kúpu, swapy a kontrakty na termínované
obchody s cennými papiermi, indexy, koše cenných papierov
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Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

3 roky

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency)

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,15%

2%

-

P

-

1,00%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,15%

2%

-

X

-

1,50%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,15%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Euro
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Euro (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta Fund SICAV.

Investičné ciele a politika

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Cieľom tohto podfondu je vytvárať výnosy aktívnou správou portfólia
dlhopisov a nástrojov peňažného trhu investovaním najmä (minimálne
2/3) do dlhopisov a do nástrojov peňažného trhu denominovaných v
eurách a prekonať výkonnosť benchmark Barclays Capital Euro
Aggregate meraný za obdobie niekoľkých rokov.

Typ fondu

Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta:
podrobnosti.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.
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1

2

3

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euro

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

V

-

0,65%

0,14%

-

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Euro Covered Bonds
Úvod

Typický profil investora

Podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Cieľom tohto podfondu je vytvárať výnosy najmä investovaním do
portfólia
krytých
dlhopisov
a nástrojov
peňažného
trhu
denominovaných v eurách. Kryté dlhopisy sú zaistené, prednostné
dlhové cenné papiere emitenta, zvyčajne banky, ktorý poskytuje
investorom prístup k emitentovi a podkladové, dynamické združené
zábezpeky. S meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom
tohto podfondu presiahnuť výkonnosť referenčného indexu Barclays
Capital Euro-Aggregate Securitized Covered Bond.

Mena
fondu

0

Pri výbere investícií a na základe hodnotenia vykonaného skupinou
ING manažér podportfólia analyzuje, uchováva a aktualizuje kreditný
rating budúcich investícií a zabezpečuje, aby bol priemerný rating
portfólia BBB alebo lepší. Správca podportfólia zohľadňuje aj kvalitu a
diverzitu emitentov a sektorov spolu s dátumom splatnosti.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,
termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,
- termínované obchody, opcie a úrokové swapy,
- výnosové swapy,
- budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy
- derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami, konkrétne
úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania, indexy a koše
cenných papierov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania
protistrany podkladových investícií je stredné. Neposkytuje sa žiadna
záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobný popis.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.
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1

2

3

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

2 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euro Covered Bonds

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable
Úvod

uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného
sveta: podrobný popis.

Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011 pod názvom ING (L) Renta
Fund Sustainable Fixed Income. Podfond prevzal tento podfond:
Sustainable Fixed Income (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta
Fund SICAV.

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím prístupu
založeného na záväzkoch.

Investičné ciele a politika

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia dlžobných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu
emitovaných najmä spoločnosťami. Bude investovať najmä do
dlhových cenných papierov denominovaných v eurách a do nástrojov
peňažného trhu z emisií uplatňujúcich politiku trvalo udržateľného
vývoja s dodržiavaním sociálnych a environmentálnych zásad. Pri
výbere investícií správca podportfólia analyzuje, udržiava a aktualizuje
kreditný rating budúcich investícií a zabezpečuje, aby bol priemerný
rating portfólia BBB- alebo lepší. Manažér zohľadňuje aj kvalitu a
diverzitu vydavateľov a sektorov spolu s dátumom splatnosti.
Je stanovené, že pri výpočte tohto obmedzenia sa nebudú
zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
Podfond môže investovať aj do iných prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky 10
% čistých aktív podfondu), cenných papierov typu „Rule 144A
Securities“, akcií a jednotiek PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je
opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“, časť A „Vhodné
investovanie“, časť III tohto prospektu. Investície do akcií PKIPCP a
PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond
investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere, všimnite si,
prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako v prípade, ak by
podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom na vysokú
nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Celkové riziko trhu spojené s finančnými nástrojmi alebo dlhopismi
používanými na dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za
stredné. Tieto finančné nástroje a dlhopisy ovplyvňujú rôzne faktory.
K nim patria, okrem iných, vývoj na finančnom trhu, ekonomický
vývoj emitentov týchto finančných nástrojov alebo dlhopisov, ktorí sú
sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou situáciou
a ekonomickými a politickými pomermi v jednotlivých krajinách.
Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov podkladových
investícií je stredné. Likviditné riziko podfondu je nastavené na
strednú úroveň. Riziká likvidity vznikajú, keď je ťažké predať
konkrétnu podkladovú investícii, čo môže spôsobiť ťažkosti so
spätným odkupom investície, ktorá sa do fondu uskutočnila.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície.
Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne
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Typický profil investora

Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

1 rok
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Euro Inflation Linked
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Euro Inflation Linked (29. apríla 2011), podfond ING (L)
Renta Fund SICAV.

do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta:
podrobnosti.

Investičné ciele a politika

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia dlhopisov a nástrojov peňažného trhu spojených s infláciou
denominovaných v eurách investovaním hlavne (minimálne 2/3 čistých
aktív) do štátnych dlhopisov a nástrojov peňažného trhu vydaných
miestnymi štátnymi orgánmi krajín alebo medzinárodnými verejnými
organizáciami, do ktorých patrí jeden alebo viac členských štátov
Európskej únie, alebo spoločnosťami alebo finančnými inštitúciami
založenými v jednom alebo viacerých členských štátoch OECD.
S meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu
presiahnuť výkonnosť referenčného indexu Barclays Capital Euro
Government Inflation Linked.

Typický profil investora

Všeobecne sú to dlhopisy a nástroje peňažného trhu, ktoré sú
úrokované, ale nominálna hodnota ktorých sa upravuje podľa aktuálnej
miery inflácie. Tieto nástroje preto ponúkajú väčšie zabezpečenie proti
pohybom spojeným s infláciou.

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Dlhopisy a nástroje peňažného trhu vydané vládami, miestnymi úradmi
štátov OECD alebo medzinárodnými verejnými inštitúciami, do ktorých
patrí jeden alebo viac členských štátov Európskej únie, môžu
predstavovať viac ako 35 % čistých aktív podfondu.

Euro (EUR)

Úvod

„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole 3
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
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Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu

Referenčná mena

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euro Inflation Linked

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Euro Liquidity
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Euro Liquidity (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta Fund
SICAV.
Investičné ciele a politika
Investičným cieľom tohto podfondu je dosiahnuť príťažlivé výnosy vo
vzťahu k cenám na európskom peňažnom trhu investovaním do
nástrojov peňažného trhu a vkladov do úverových inštitúcií, ako je
uvedené nižšie, a vytvárať výnos v súlade s benchmarkom France T
Bills 1 Month Intraday. Odporúčaným investičným horizontom sú
najmenej dva mesiace s cieľom udržania likvidity a ochrany
investovaného kapitálu. Pri dosahovaní tohto cieľa podfond môže
investovať do nasledujúcich:
-

všetky typy nástrojov peňažného trhu, či už sú alebo nie sú
klasifikované ako prevoditeľné cenné papiere, vrátane obligácií
s premenlivým úročením, krátkodobých dlhopisov a nástrojov
peňažného trhu hodnotených v kategórii „Investment grade“
agentúrou S&P alebo Moody v čase nákupu, vydaných v eurách
a/alebo jednej alebo viacerých iných menách a ktorých pôvodná
alebo zvyšková splatnosť neprekračuje dvanásť mesiacov v čase
nákupu so zohľadnením všetkých súvisiacich finančných
nástrojov, alebo nástrojov peňažného trhu, ktorých úroková miera
na základe podmienok vydania týchto cenných papierov podlieha
najmenej dvom úpravám za rok podľa podmienok trhu,

-

depozity denominované v eurách a/alebo jednej alebo viacerých
menách v súlade s podmienkami určenými v tomto prospekte v
časti III, kapitola III „Investičné obmedzenia“, bod A, 1, g,

-

regulované cenné papiere kryté aktívami (ABS) so zvyškovou
splatnosťou až 397 dní vrátane a obchodných cenných papierov
krytých aktívami (ABCP) až do výšky 20 % čistých aktív,

-

PKIPCP a iné luxemburské PKI investujúce do aktív uvedených
vyššie (t. j. nástrojov peňažného trhu a vkladov) až do výšky 10 %
čistých aktív,

-

derivátových finančných nástrojov s cieľom efektívnej kontroly
menového rizika a rizika spojeného s úrokovou mierou
a fluktuácie rizika na výnosovej krivke,

Tento podfond môže vlastniť aj hotovosť ako doplnkové prostriedky.
Upozorňujeme akcionárov na riziká spojené s týmito investíciami
a konkrétnejšie na riziká spojené s investovaním do dlhopisov,
nástrojov peňažného trhu, depozitov, PKIPCP a iných PKI, derivátov a
hotovosti. Popis vznikajúcich rizík je uvedený v časti III, kapitola II
„Riziká investičného sveta: podrobný opis“ v tomto prospekte.
Tento podfond je určený pre investorov, ktorí sa snažia investovať s
profilom nízkeho rizika. Hodnotenie podfondu „označený na
obchodovanie“ však znamená, že čistá hodnota aktív bude kolísať
podľa pohybov na krivke peňažného trhu a všetkých zmien úverovej
kvality emitentov. Preto neexistuje všeobecná záruka a investori
nemusia nevyhnutne získať pôvodne investovanú sumu.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s nástrojmi peňažného trhu používanými na
dosiahnutie investičných cieľov sa považuje za nízke. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Likviditné riziko podfondu je nastavené na strednú
úroveň. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície.
Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne
uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného
sveta: podrobnosti.

ING INVESTMENT MANAGEMENT 163

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím záväzkovej
metódy.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Krátkodobý peňažný trh.

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

2 roky







ING (L)
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euro Liquidity

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,20%

0,14%

2%

-

P

-

0,40%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,20%

0,14%

2%

-

X

-

0,60%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-

ING INVESTMENT MANAGEMENT 164













ING (L)














SKRÁTENÝ PROSPEKT LUXEMBURSKO – Február 2012
























































































































































ING (L) Renta Fund Euro Long Duration
Úvod

Typický profil investora

Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Euro Long Duration (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta
Fund SICAV.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika

Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Cieľom tohto podfondu je vytvárať výnosy aktívnou správou portfólia
investovaného najmä (minimálne 2/3) do dlhových cenných papierov
s dlhou splatnosťou denominovaných v eurách na prekonanie
výkonnosti benchmarku Barclays Capital Euro Aggregate (10+ Year)
meraného počas niekoľkých rokov.

Typ fondu

Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.

Referenčná mena

Podfond môže investovať aj do iných prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky
10% čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu „Rule 144A Securities“, akcií a jednotiek PKIPCP a iných
PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“,
časť A „Vhodné investovanie“, časť III tohto prospektu. Investície do
akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív.
Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.

Euro (EUR)

So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta:
podrobnosti.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.
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1

2

3

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

2 roky







ING (L)
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euro Long Duration

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Euro Short Duration
Úvod

Typ fondu

Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Euro Short Duration (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta
Fund SICAV.

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Investičné ciele a politika

Euro (EUR)

Tento podfond má neobmedzené trvanie.

Správca podportfólia podfondu

Cieľom tohto podfondu je produkovať výnosy investovaním do
dlhopisov denominovaných v eurách. Priemerná životnosť portfólia
nepresiahne tri roky.

ING Asset Management B.V.

Podfond môže investovať aj do iných prevoditeľných cenných papierov
(vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné papiere až do výšky 10
% čistých aktív podfondu), nástrojov peňažného trhu, cenných
papierov typu „Rule 144A Securities“, jednotiek PKIPCP a iných PKI
a vkladov, ako je opísané v kapitole III „Investičné obmedzenia“, časť
A „Vhodné investovanie“, časť III tohto prospektu. Investície do akcií
PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 % čistých aktív. Ak
podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

swapy na úverové záväzky,

-

budúce menové kontrakty a menové opcie.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Likviditné
riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s
derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto
prospekte v časti III bod II: Riziká investičného sveta.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov

5
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Referenčná mena









































ING (L)














SKRÁTENÝ PROSPEKT LUXEMBURSKO – Február 2012


















































































































































Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euro Short Duration

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Eurocredit
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Eurocredit (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta Fund
SICAV.

Investičné ciele a politika
Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia dlhopisov a nástrojov peňažného trhu vydávaných hlavne
finančnými inštitúciami a spoločnosťami investovaním minimálne 2/3
do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu denominovaných v eurách.
S meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu
presiahnuť výkonnosť referenčného indexu Barclays Capital Euro
Corporate.

podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané úverové riziko podkladových investícií
do vysoko výnosových dlhopisov je vyššie ako pri investíciách do
podnikových emisií investičného stupňa. Neposkytuje sa žiadna
záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobnosti.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Pri výbere investícií a na základe hodnotenia vykonaného skupinou
ING manažér podportfólia analyzuje, uchováva a aktualizuje kreditný
rating budúcich investícií a zabezpečuje, aby bol priemerný rating
portfólia BBB alebo lepší. Manažér zohľadňuje aj kvalitu a diverzitu
emitentov a sektorov spolu s dátumom splatnosti.

Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.

Typ fondu

„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Potenciálni investori si musia uvedomiť, že typ investícií tohto
podfondu je spojený s relatívne vyššou úrovňou rizika v porovnaní
s investíciami podobných podfondov investujúcich do štátnych
dlhopisov a nástrojov peňažného trhu.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
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1

2

3

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Eurocredit

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,75%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

V

-

0,75%

0,14%

-

-

X

-

1,00%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Euromix Bond
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Euromix Bond (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta Fund
SICAV.

môže okrem toho ovplyvniť expozícia meny. Neposkytuje sa žiadna
záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobnosti.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Investičné ciele a politika

Typický profil investora

Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia dlhopisov investovaním najmä (minimálne 2/3) do dlhopisov
vydaných emitentmi založenými v štátoch Európskej únie a
denominovaných v eurách. Tieto krajiny zahŕňajú striktne tie členské
štáty Európskej únie, ktoré sú súčasťou eurozóny. S meraním počas
obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu presiahnuť
výkonnosť referenčného indexu Barclays Capital Euro Treasury AAA
1-10 Year.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového (2/3)
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív.
Ak podfond investuje do opčných listov na prevoditeľné cenné papiere,
všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív môže kolísať viac ako
v prípade, ak by podfond investoval do podkladových aktív, vzhľadom
na vysokú nestálosť hodnoty opčných listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Podfond dodržiava „obrannú politiku“ skupiny ING a preto neinvestuje
do spoločností priamo spojených s kontroverznými zbraňami
(nášľapné míny, kazetové bomby, munícia obohatená uránom,
biologické, chemické alebo nukleárne zbrane atď.). Obranná politika je
k dispozícii na internetovej stránke www.ingim.com.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine.
Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami do emisií spoločností
na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako riziko spojené
s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Výkonnosť podfondu
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Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

3 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Euromix Bond

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

V

-

0,65%

0,14%

-

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Europe High Yield
Úvod

významne ovplyvniť ohrozenie meny. Investície do špecifických tém sú
koncentrovanejšie ako investície do rôznych

Tento podfond bol založený 6. augusta 2010.

tém. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície.
Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne
uvedené v kompletnom prospekte v časti III, kapitola II: Riziká
investičného sveta: podrobný popis.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje primárne do vysoko výnosových dlhopisov
denominovaných v európskych menách. Tieto dlhopisy sa líšia od
tradičných dlhopisov kategórie „investičného stupňa“ v tom, že ich
vydávajú spoločnosti predstavujúce vyššie riziko vzhľadom na
schopnosť úplne dodržať svoje finančné záväzky. Toto vysvetľuje,
prečo ponúkajú vyšší výnos.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov a menové opcie.

Poznámka: Hodnotenie nástrojom s fixným ziskom, ktoré sa môžu
obchodovať na trhoch, prideľujú uznávané ratingové agentúry.
Hodnotenia poskytujú primeranú predstavu o kreditnom riziku
spojenom s organizáciou emitenta: čím nižšie je hodnotenie, tým
väčšie je kreditné riziko. Aby sa toto riziko kompenzovalo, spoločnosť
s takýmto hodnotením ponúka dlhopisy s vysokým výnosom.
Hodnotenia pridelené ratingovými agentúrami sú v rozsahu od AAA
(najvyššie hodnotenie) po CCC (veľmi vysoké riziko nesolventnosti).
Pre trhy s vysokým výnosom sa hodnotenie pohybuje od BB+ po CCC.
Vzhľadom na uvedené informácie je tento podfond určený pre dobre
informovaných investorov, ktorí si uvedomujú stupeň rizika spojený so
zvolenými investíciami.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané úverové riziko podkladových investícií
do vysoko výnosových dlhopisov je vyššie ako pri investíciách do
podnikových emisií investičného stupňa. Likviditné riziko podfondu je
nastavené na strednú úroveň. Výnosy podfondu môže okrem toho
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Globálna expozícia tohto podfondu sa určí s použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Europe High Yield

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,15%

2%

-

P

-

1,00%

0,30%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,15%

2%

-

X

-

1,50%

0,30%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,15%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund First Class Bond Fund
Úvod
Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Cieľom podfondu je vytvárať výnosy investovaním najmä do širokej
škály dlhopisov väčšinou denominovaných v eurách, primárne
investovaním do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov
s vysokou kvalitou (s hodnotením AAA až BBB-). Podfond môže
investovať do iných finančných nástrojov alebo PKIPCP a iných PKI
s cieľom vykonávania investičnej stratégie. Podfond môže doplnkovo
investovať aj do štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vyšším
rizikom (s hodnotením nižším ako BBB-). V horizonte niekoľkých rokov
je cieľom tohto podfondu presiahnuť benchmark zložený z 84 %
Barclays Capital Euro Aggregate Index, 8 % JP Morgan Emerging
Local Market Index Plus, 4 % JP Morgan Emerging Market Bond Index
Global Diversified, 2,8 %Barclays Capital US Corporate High Yield
Index, 1,2 % Barclays Capital Pan-European High Yield.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,
- termínované obchody, opcie a úrokové swapy,
- výnosové swapy,
- (forwardové) menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy
- derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami, konkrétne
úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania, indexy a koše
cenných papierov.
Podfond môže investovať aj do cenných papierov zaistených aktívami
(ABS) a cenných papierov zaistených hypotékami (MBS) viac ako 20
% čistých aktív podfondu, pričom väčšina z nich má v čase nákupu
investičný stupeň, ale môže poklesnúť pod úroveň investičného stupňa
počas obdobia držby, v prípade čoho závisí od uváženia správcu
podportfólia, či takéto cenné papiere predá alebo si ich ponechá. ABS
a MBS sú cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na finančné toky
z podkladového kolaterálu. Kolaterál cenných papierov ABS a MBS,
do ktorých podfond investuje, pozostáva najmä z pôžičiek, ako sú
hypotekárne úvery na obytné a komerčné nehnuteľnosti, pôžičky na
autá a pôžičky kreditných kariet. S týmito cennými papiermi sa
obchoduje na regulovaných trhoch a môžu sa využívať derivátové
nástroje, ako sú napríklad menové swapy a swapy na úrokovú mieru
na účely zaistenia. ABS a MBS sú zvyčajne likvidné, ak majú rating
investičného stupňa. Likvidita sa však môže zhoršiť, ak napríklad
ratingy klesnú alebo sa zníži veľkosť emisií. V dôsledku toho môže byť
pre správcu podportfólia zložité predať cenné papiere, alebo môže byť
dokonca nútený predať ich s výrazným diskontom oproti trhovej
hodnote. Riziko likvidity je zvyčajne väčšie pre menej obchodované
cenné papiere, ako sú cenné papiere s nižším ratingom, cenné
papiere, ktoré boli súčasťou malej emisie alebo cenné papiere, ktorých
úverový rating sa nedávno zhoršil. Emisie ABS a MBS sú všeobecne
najviac likvidné počas obdobia hneď po ich emisii, keď profitujú
z najvyššieho objemu obchodovania.
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Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané úverové riziko podkladových investícií
do vysoko výnosových dlhopisov je vyššie ako pri investíciách do
podnikových emisií investičného stupňa. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s
derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto
prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobný
popis.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

5

Vysoké

Min.
horizont

6

2 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund First Class Bond Fund

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

5% v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund FX Alpha
Úvod

Profil rizika podfondu

Tento podfond bol založený 6. augusta 2010.

Riziko trhu spojené s nástrojmi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančných trhoch a ekonomický vývoj
emitentov, ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou
ekonomickou situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré
prevládajú v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené
s investíciami do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je
vyššie ako riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne.
Výkonnosť podfondu môže okrem toho výrazne ovplyvniť expozícia
voči mene. Neposkytuje sa záruka na návratu základnej investície.
Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne
uvedené v kompletnom prospekte v časti III, kapitola II: Riziká
investičného sveta: podrobný popis.

Investičné ciele a politika
Investičným cieľom je snažiť sa o absolútny výkon, ktorý presiahne
mieru výnosu z europeňažného trhu. S cieľom dosiahnuť svoj
investičný cieľ bude podfond uplatňovať stratégiu, ktorej snahou je
profitovať z fluktuácií cien na globálnych devízových (FX) trhoch.
Investície podfondu sú založené na kvalitatívnych a kvantitatívnych
posúdeniach prostredia na ekonomickom a finančnom trhu a ich
relevantnosti pre globálne devízové trhy vrátane trhov v rozvojových
krajinách. Podfond používa na tvorbu ziskov mnohoraké FX investičné
stratégie.
Podfond sa bude snažiť dosiahnuť svoj investičný cieľ primárne
diverzifikovanými investíciami do nástrojov peňažného trhu, bankových
depozitov, hotovosti a ekvivalentov hotovosti v kombinácii s
používaním
menových
efektívnych
transakcií,
menových
termínovaných obchodov (vrátane termínovaných obchodov bez
fyzickej dodávky) a iných finančných nástrojov spojených s výmenným
kurzom alebo menovými fluktuáciami. Používanie týchto nástrojov
môže zahŕňať čistú krátku expozíciu podfondu voči určitým menám.
Pojem „nástroje peňažného trhu“ zahŕňa, nie je však obmedzený len
na krátkodobé nástroje s pevnou alebo pohyblivou sadzbou, ako sú
štátne a podnikové dlhopisy, úpisy, komerčné cenné papiere,
krátkodobé pokladničné dlhopisy a zaistené dlhopisy. Podfond môže
vlastniť doplnkové likvidné aktíva.
Podfond môže doplňujúco investovať aj do prevoditeľných cenných
papierov, ako sú prevoditeľné cenné papiere podľa pravidla 144A,
akcie PKIPCP alebo iných PKI, ako sa opisuje v kapitole III „Investičné
obmedzenia“, časť A) „Vhodné investovanie“ časti III tohto prospektu.
Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo prekročiť 10 %
čistých aktív.
Podfond môže okrem toho investovať do štruktúrovaných nástrojov
povolených ako prevoditeľné cenné papiere v zmysle článku 41 ods. 1
zákona z 17. decembra 2010 s cieľom získať prístup na niektoré
konkrétne trhy a prekonať problémy spojené s daňovým systémom
a úschovou, ktoré vznikajú pri investovaní na trhoch rozvojových
krajín.
Podfond môže mať prostriedky vložené aj v derivátových finančných
nástrojoch na účely krytia a/alebo zabezpečenie efektívnej správy
portfólia a/alebo ako súčasť investičnej stratégie podfondu. Podfond
môže preto investovať do všetkých derivátových finančných nástrojov
povolených luxemburskými zákonmi vrátane (okrem iných)
nasledujúcich:
- derivátové finančné nástroje spojené s výmenným kurzom alebo
menovými fluktuáciami akéhokoľvek typu, ako sú napríklad menové
termínované obchody (vrátane termínovaných zmlúv bez fyzického
dodania), devízové termínované zmluvy, menové opcie na kúpu a
predaj a menové swapy.
- derivátové finančné nástroje spojené s rizikami úrokovej sadzby, ako
sú napríklad swapy na úrokovú sadzbu, dohody o budúcej sadzbe a
termínované transakcie s dlhopismi a úrokovou sadzbou.
- derivátové finančné nástroje spojené s pohybmi cien na trhu, ako sú
napríklad opcie na kúpu a predaj, swapy a cenné papiere
termínovaných kontraktov, indexy, koše cenných papierov alebo
akékoľvek iné finančné nástroje a swapy
na celkový výnos, ktoré sú derivátovými finančnými nástrojmi
viazanými na swapové zmluvy, v ktorých jedna zmluvná strana uhradí
platbu na základe stanovenej pevnej alebo variabilnej sadzby, pričom
druhá strana uhrádza platby na základe návratnosti podkladových
aktív, ku ktorým patrí vytvorený príjem a akékoľvek kapitálové výnosy.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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Globálna expozícia tohto podfondu sa určí s použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

4 roky

Typ fondu
Investície do tried aktív s fixným príjmom a menových tried aktív.

Referenčná mena
Euro (EUR)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund FX Alpha

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Doplňujúce informácie o
poplatkoch

Provízia za výkonnosť: 20 % s výnimkou triedy akcií Z. Správcovská spoločnosť má nárok na províziu za
výkonnosť. Cieľ lepšej výkonnosti je výkonnosť benchmarku EONIA 4,00 %.

Trieda
akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny
konverzný
poplatok

Maximálny
poplatok za
spätné
odkúpenie

Provízia za
výkonnosť

I

-

0,60%

0,14%

2%

-

-

20%
30%

-

1,00%

0,20%

3%

3 % v Belgicku
a 1 % na iných
miestach

-

P
S

-

0,60%

0,14%

2%

-

-

20%
30%

-

1,50%

0,20%

5%

3 % v Belgicku
a 1 % na iných
miestach

-

X
Z

0,14%

-

-

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Global Fixed Income
Úvod
Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Investičné ciele a politika
Cieľom podfondu je vytvárať výnosy investovaním najmä do cenných
papieroch s fixným ziskom denominovaných v menách rozvinutých
krajín, pričom rozvinuté krajiny na tento účel sú vymedzené ako
krajiny, dlhopisy ústrednej správy ktorých majú minimálny dlhodobý
kreditný rating Baa3 (Moody's) alebo BBB- (S&P). Cieľom podfondu je
diverzifikovať investície so zreteľom na iné meny, krajiny, emitentov,
zaujímavé trhy, typy nástrojov s fixným ziskom (aj vrátane dlhopisov,
strednodobé dlžobné úpisy, depozity, nástroje peňažného trhu)
a duráciu. Podfond nebude investovať do cenných papierov s fixným
ziskom s kreditným ratingom pri nákupe horším ako BBB- (Standard &
Poor’s) alebo Baa3 (Moody’s).
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
- opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Výnosy
podfondu môže okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny.
Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko
spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v
tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta:
podrobný popis. Riziká spojené s týmto podfondom sa posudzujú
a monitorujú použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

- termínované obchody, opcie a úrokové swapy,
- výnosové swapy,

Referenčná mena

- (forwardové) menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

Euro (EUR)

- derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami, konkrétne
úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania, indexy a koše
cenných papierov.

Správca podportfólia podfondu

Podfond môže investovať aj do cenných papierov zaistených aktívami
(ABS) a cenných papierov zaistených hypotékami (MBS) viac ako 20
% čistých aktív podfondu, pričom väčšina z nich má v čase nákupu
investičný stupeň, ale môže poklesnúť pod úroveň investičného stupňa
počas obdobia držby, v prípade čoho závisí od uváženia správcu
podportfólia, či takéto cenné papiere predá alebo si ich ponechá. ABS
a MBS sú cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na finančné toky
z podkladového kolaterálu. Kolaterál cenných papierov ABS a MBS,
do ktorých podfond investuje, pozostáva najmä z pôžičiek, ako sú
hypotekárne úvery na obytné a komerčné nehnuteľnosti, pôžičky na
autá a pôžičky kreditných kariet. S týmito cennými papiermi sa
obchoduje na regulovaných trhoch a môžu sa využívať derivátové
nástroje, ako sú napríklad menové swapy a swapy na úrokovú mieru
na účely zaistenia. ABS a MBS sú zvyčajne likvidné, ak majú rating
investičného stupňa. Likvidita sa však môže zhoršiť, ak napríklad
ratingy klesnú alebo sa zníži veľkosť emisií. V dôsledku toho môže byť
pre správcu podportfólia zložité predať cenné papiere, alebo môže byť
dokonca nútený predať ich s výrazným diskontom oproti trhovej
hodnote. Riziko likvidity je zvyčajne väčšie pre menej obchodované
cenné papiere, ako sú cenné papiere s nižším ratingom, cenné
papiere, ktoré boli súčasťou malej emisie alebo cenné papiere, ktorých
úverový rating sa nedávno zhoršil. Emisie ABS a MBS sú všeobecne
najviac likvidné počas obdobia hneď po ich emisii, keď profitujú
z najvyššieho objemu obchodovania.
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ING Asset Management B.V.

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

3 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Global Fixed Income

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Global High Yield
Úvod

Profil rizika podfondu

Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Global High Yield (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta
Fund SICAV.

Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za vysoké. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do dlhopisov s vysokými výnosmi je vyššie ako riziko spojené
s investíciami do emisií spoločností na rozvinutých trhoch. Likviditné
riziko podfondu je nastavené na strednú úroveň. Investície do
konkrétneho predmetu sú koncentrovanejšie ako investície do
viacerých predmetov. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti
základnej investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými
nástrojmi je podrobne uvedené v kompletnom prospekte v časti III,
kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobný popis.

Investičné ciele a politika
Tento podfond investuje hlavne (minimálne 2/3) do dlhopisov s
vysokým výnosom vydaných kdekoľvek na svete. Tieto dlhopisy sa
líšia od tradičných dlhopisov kategórie „Investment Grade“ v tom, že
ich vydávajú spoločnosti predstavujúce riziko vzhľadom na schopnosť
úplne dodržať záväzky. Toto vysvetľuje, prečo ponúkajú najvyšší
výnos. S meraním počas niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu
prekonať výkonnosť benchmarku 70 % Barclays Capital US High
Yield, 30 % Barclays Capital Pan-European High Yield, 2 % emitenti
Capped Hedged ex Financial Subordinates.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:

Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Euro (EUR)

-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

Správca podportfólia podfondu

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

ING Asset Management B.V.

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Poznámka: Hodnotenie nástrojom s fixným ziskom, ktoré sa môžu
obchodovať na trhoch, prideľujú uznávané ratingové agentúry.
Hodnotenia poskytujú primeranú predstavu o kreditnom riziku
spojenom s organizáciou emitenta: čím nižšie je hodnotenie, tým
väčšie je kreditné riziko. Aby sa toto riziko kompenzovalo, spoločnosť
s takýmto hodnotením ponúka dlhopisy s vysokým výnosom.
Hodnotenia pridelené ratingovými agentúrami sú v rozsahu od AAA
(prakticky bez rizika) po CCC (veľmi vysoké riziko nesolventnosti). Pre
trhy s vysokým výnosom sa hodnotenie pohybuje od BB+ po CCC.
Vzhľadom na uvedené informácie je tento podfond určený pre dobre
informovaných investorov, ktorí si uvedomujú stupeň rizika spojený so
zvolenými investíciami.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.
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4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Global High Yield

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.
Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou
trvania sa vyrubuje dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.

Doplňujúce informácie

Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,72%

0,20%

2%

-

P

-

1,00%

0,35%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,72%

0,20%

2%

-

X

-

1,50%

0,35%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,20%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund Global Investment Grade Credits
Úvod

Typický profil investora

Tento podfond bude založený podľa rozhodnutia správnej rady.

Zoznam Eval® (založený na akciách P)

Investičné ciele a politika
Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia najmä dlžobných cenných papierov a nástrojov peňažného
trhu vydávaných hlavne finančnými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré
sú denominované hlavne v menách krajín OECD. Je stanovené, že pri
výpočte tohto obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové
likvidné aktíva.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

(forwardové) menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menový swap

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Potenciálni investori si musia uvedomiť, že typ investícií tohto
podfondu je spojený s relatívne vyššou úrovňou rizika v porovnaní
s investíciami podobných podfondov investujúcich do štátnych
dlhopisov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané kreditné riziko spojené s investíciami
do emisií spoločností na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch je vyššie ako
riziko spojené s investíciami do štátnych emisií v eurozóne. Výkonnosť
fondu môže navyše ovplyvniť potenciálne vysoká expozícia voči
menám. Neposkytuje sa žiadna záruka návratnosti základnej
investície. Riziko spojené s derivátovými finančnými nástrojmi je
podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III kapitola II: Riziká
investičného sveta: podrobnosti. Globálna expozícia tohto podfondu je
daná použitím metódy VaR.
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Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Asset Management B.V.

Vysoké

Min.
horizont

5

6

4 roky

5

6

4 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund Global Investment Grade Credits

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund US Credit
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: Corporate USD (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta
Fund SICAV.

Investičné ciele a politika
Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov aktívnou správou
portfólia dlžobných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu
vydávaných hlavne finančnými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sú
denominované hlavne (najmenej 2/3) v amerických dolároch (USD).
S meraním počas obdobia niekoľkých rokov je cieľom tohto podfondu
presiahnuť výkonnosť referenčného indexu Barclays Capital U.S.
Corporate Investment Grade Index.
Je stanovené, že pri výpočte vyššie uvedeného dvojtretinového
obmedzenia sa nebudú zohľadňovať žiadne doplnkové likvidné aktíva.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
Pri výbere investícií a na základe hodnotenia vykonaného skupinou
ING manažér portfólia analyzuje, uchováva a aktualizuje kreditný
rating budúcich investícií a zabezpečuje, aby bol priemerný rating
portfólia BBB alebo lepší. Manažér zohľadňuje aj kvalitu a diverzitu
emitentov a sektorov spolu s dátumom splatnosti.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menový swap

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Potenciálni investori si musia uvedomiť, že typ investícií tohto
podfondu je spojený s relatívne vyššou úrovňou rizika v porovnaní
s investíciami podobných podfondov investujúcich do štátnych
dlhopisov.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
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v príslušnej krajine. Očakávané úverové riziko podkladových investícií
do vysoko výnosových dlhopisov je vyššie ako pri investíciách do
podnikových emisií investičného stupňa. Neposkytuje sa žiadna
záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s derivátovými
finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto prospekte v časti III
kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobnosti.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR k 30.
júnu 2011.

Typický profil investora:

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Euro

0

1

2

3

4

Mena
fondu

0

1

2

3

4

Typ fondu
Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Referenčná mena
Americký dolár (USD)

Správca podportfólia podfondu
ING Investment Management Co

Vysoké

Min.
horizont

5

6

5 rokov

5

6

5 rokov
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund US Credit

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,75%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

X

-

1,00%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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ING (L) Renta Fund World
Úvod
Podfond bol uvedený na trh 29. apríla 2011. Podfond prevzal tento
podfond: World (29. apríla 2011), podfond ING (L) Renta Fund SICAV.

Investičné ciele a politika
Tento podfond sa zameriava na vytváranie výnosov diverzifikáciou
investícií do medzinárodných dlhopisov a nástrojov peňažného trhu na
celom svete denominovaných v rôznych menách. Cieľom je poskytnúť
výraznú menovú diverzifikáciu na medzinárodnej úrovni a presiahnuť
výkonnosť referenčného indexu Barclays Capital Global Aggregate.
„Podfond môže doplnkovo investovať aj do iných prevoditeľných
cenných papierov (vrátane opčných listov na prevoditeľné cenné
papiere až do výšky 10 % čistých aktív podfondu), nástrojov
peňažného trhu, cenných papierov typu „Rule 144A Securities“,
jednotiek v PKIPCP a iných PKI a vkladov, ako je opísané v kapitole III
„Investičné obmedzenia“ oddiel A „Vhodné investovanie“ časť III tohto
prospektu. Investície do akcií PKIPCP a PKI však nesmú celkovo
prekročiť 10 % čistých aktív. Ak podfond investuje do opčných listov na
prevoditeľné cenné papiere, všimnite si, prosím, že čistá hodnota aktív
môže kolísať viac ako v prípade, ak by podfond investoval do
podkladových aktív, vzhľadom na vysokú nestálosť hodnoty opčných
listov.
So zámerom dosiahnutia investičných cieľov podfond môže používať
aj derivátové finančné nástroje vrátane nasledujúcich:
-

opcie a termínované zmluvy na prevoditeľné cenné papiere alebo
nástroje finančného trhu,

-

termínované zmluvy a opcie na burzové indexy,

-

termínované obchody, opcie a úrokové swapy,

-

výnosové swapy,

-

budúce menové kontrakty, menové termínované kontrakty
a transakcie, menové opcie na kúpu a predaj a menové swapy

-

derivátové finančné nástroje spojené s kreditnými rizikami,
konkrétne úverové deriváty, ako sú swapy úverového zlyhania,
indexy a koše cenných papierov.

Tento podfond môže investovať priamo alebo nepriamo do
prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov vydávaných
rozvojovými krajinami s nízkym alebo stredným príjmom, ktoré sa
označujú ako „rýchlo sa rozvíjajúce trhy“.

ratingy klesnú alebo sa zníži veľkosť emisií. V dôsledku toho môže byť
pre správcu podportfólia zložité predať cenné papiere, alebo môže byť
dokonca nútený predať ich s výrazným diskontom oproti trhovej
hodnote. Riziko likvidity je zvyčajne väčšie pre menej obchodované
cenné papiere, ako sú cenné papiere s nižším ratingom, cenné
papiere, ktoré boli súčasťou malej emisie alebo cenné papiere, ktorých
úverový rating sa nedávno zhoršil. Emisie ABS a MBS sú všeobecne
najviac likvidné počas obdobia hneď po ich emisii, keď profitujú
z najvyššieho objemu obchodovania.

Pôžičky cenných papierov a zmluvy s výhradou
spätnej kúpy (opérations à réméré)
Podfond môže vstupovať aj do zmlúv o pôžičkách cenných papierov
a zmlúv s výhradou spätnej kúpy.

Profil rizika podfondu
Riziko trhu spojené s dlhopismi používanými na dosiahnutie
investičných cieľov sa považuje za stredné. Tieto nástroje sú
ovplyvňované rôznymi faktormi, ku ktorým patria, bez uvádzania
podrobností, vývoj na finančnom trhu a ekonomický vývoj emitentov,
ktorí sú sami ovplyvňovaní všeobecnou svetovou ekonomickou
situáciou a ekonomickými a politickými pomermi, ktoré prevládajú
v príslušnej krajine. Očakávané úverové riziko podkladových investícií
do vysoko výnosových dlhopisov je vyššie ako pri investíciách do
podnikových emisií investičného stupňa. Výnosy podfondu môže
okrem toho významne ovplyvniť ohrozenie meny. Neposkytuje sa
žiadna záruka návratnosti základnej investície. Riziko spojené s
derivátovými finančnými nástrojmi je podrobne uvedené v tomto
prospekte v časti III kapitola II: Riziká investičného sveta: podrobný
popis.
Globálna expozícia tohto podfondu je daná použitím metódy VaR.

Typický profil investora

Zoznam Eval® (založený na akciách P)
Riziko

Nízke

Mena
fondu

0

1

2

3

Typ fondu

Tieto investície ovplyvňujú špecifické faktory, a preto sa nedajú
porovnávať s investíciami v hlavných priemyselných krajinách. V
minulosti niektoré rozvojové krajiny pozastavili alebo ukončili platenie
vnútorného dlhu, úrokov aj istiny, týkajúcich sa emitentov zo štátneho
aj súkromného sektora.

Investovanie do nástrojov s fixným ziskom

Tieto faktory môžu ovplyvňovať aj pozície podfondu, ktorý sa môže
stať menej likvidným alebo dokonca nelikvidným.

Správca podportfólia podfondu

Investície do tohto podfondu sú vhodné len pre investorov schopných
odhadnúť príslušné riziká.

ING Investment Management Co.

Podfond môže investovať aj do cenných papierov zaistených aktívami
(ABS) a cenných papierov zaistených hypotékami (MBS) viac ako 20
% čistých aktív podfondu, pričom väčšina z nich má v čase nákupu
investičný stupeň, ale môže poklesnúť pod úroveň investičného stupňa
počas obdobia držby, v prípade čoho závisí od uváženia správcu
podportfólia, či takéto cenné papiere predá alebo si ich ponechá. ABS
a MBS sú cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na finančné toky
z podkladového kolaterálu. Kolaterál cenných papierov ABS a MBS,
do ktorých podfond investuje, pozostáva najmä z pôžičiek, ako sú
hypotekárne úvery na obytné a komerčné nehnuteľnosti, pôžičky na
autá a pôžičky kreditných kariet. S týmito cennými papiermi sa
obchoduje na regulovaných trhoch a môžu sa využívať derivátové
nástroje, ako sú napríklad menové swapy a swapy na úrokovú mieru
na účely zaistenia. ABS a MBS sú zvyčajne likvidné, ak majú rating
investičného stupňa. Likvidita sa však môže zhoršiť, ak napríklad
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Referenčná mena
Euro (EUR)

4

5

Vysoké

Min.
horizont

6

3 roky
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Triedy akcií podfondu ING (L) Renta Fund World

Informácie platné pre každú triedu akcií podfondu

Deň platby

Maximálne tri obchodné dni od príslušného dňa ocenenia.

Doplňujúce informácie

Všetky zisky, straty a výdavky spojené s transakciou zaistenia meny, ktoré sú zaznamenané v súvislosti so
zaistenou triedou akcií budú alokované výhradne zaistenej triede akcií. Pre zaistené triedy akcií sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05%. Pre triedy akcií so zaistenou dĺžkou trvania sa vyrubuje
dodatočný pevný servisný poplatok vo výške 0,05 %.
Zoznam dostupných tried akcií tohto podfondu je k dispozícii na stránke www.ingim.com.

Trieda akcií

Maximálny
servisný
poplatok

Maximálny
správcovský
poplatok

Pevný
servisný
poplatok

Maximálny
poplatok za
upísanie

Maximálny konverzný
poplatok

I

-

0,36%

0,14%

2%

-

P

-

0,65%

0,20%

3%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

S

-

0,36%

0,14%

2%

-

V

-

0,65%

0,14%

-

-

X

-

0,75%

0,20%

5%

3 % v Belgicku a 1 % na iných
miestach

Z

0,14%

-

-

-

-
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