Prehľad práv investorov – november 2021
Platí pre fondy, ktoré majú domicil v Holandsku a Luxembursku a ktoré spravuje spoločnosť NN
Investment Partners (NN IP)

Úvodné informácie
Tento dokument obsahuje prehľad základných práv investora ako akcionára fondov sídliacich
v Holandsku a Luxembursku (ďalej len „fondy NN IP“) v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania
(nariadenie (EÚ) 2019/1156). Cieľom tohto prehľadu nie je poskytnúť úplný výpočet všetkých práv
akcionárov vzťahujúcich sa k fondom NN IP a nemal by sa za takýto úplný výpočet považovať.
Význam pojmov uvedených v tomto prehľade s veľkým počiatočným písmenom, ktoré nie sú
vymedzené inak, je stanovený v Prospekte. Bližšie informácie o fungovaní konkrétneho fondu NN IP
nájdete v Prospekte príslušného fondu.
1. Právo podieľať sa na investíciách fondu
Akcie a/alebo Podiely oprávňujú majiteľa, aby sa pomerne podieľal na dividendách, výnosoch
z likvidácie i stratách príslušného Fondu (Podfondu), ku ktorému sa Akcie a/alebo Podiely vzťahujú,
pričom pre rôzne Triedy akcií a/alebo podielov platia rôzne podmienky a/alebo vlastnosti. Úplné údaje
o investičných cieľoch a politike jednotlivých Fondov (Podfondov) a vlastnostiach jednotlivých Tried
akcií a/alebo podielov sú uvedené v príslušnom Prospekte.
Akcie a/alebo podiely jednotlivých tried sa v zásade vydávajú v registrovanej podobe (na meno), musia
byť plne splatené a podiely sa budú vydávať až na 3 desatinné miesta.
2. Právo na príjem
Každý Akcionár a/alebo Podielnik má právo na pomerný podiel z prípadného príjmu Fondu (Podfondu),
do ktorého investoval. V závislosti od povahy Akcií a/alebo podielov držaných Akcionárom a/alebo
Podielnikom môže byť príjem v súlade s podmienkami Prospektu akumulovaný do Čistej hodnoty aktív
na akciu a/alebo podiel Akcionára a/alebo Podielnika, alebo rozdelený Akcionárom a/alebo
Podielnikom formou vyplatených dividend.
3. Právo na predaj akcií
Akcionári a/alebo Podielnici môžu všetky Akcie a/alebo Podiely, ktoré vo Fonde (Podfonde) držia, príp.
ich časť, kedykoľvek predať tak, ako je uvedené v Prospekte príslušného Fondu (Podfondu).
V niektorých prípadoch môže byť stanovený minimálny počet držaných akcií nebo podielov. Ďalšie
súvisiace informácie sú uvedené v Prospekte.
4. Právo na informácie
Každý Akcionár a/alebo Podielnik má právo bezplatne dostať Prospekt, Oznámenie kľúčových
informácií pre investorov, výročnú a polročnú správu a Stanovy Fondu a Podfondov, do ktorých
investoval. Ďalšie informácie môžu byť dostupné na požiadanie. Ďalšie súvisiace informácie sú uvedené
v Prospekte.
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5. Právo na účasť v hlasovaní na valných zhromaždeniach
Každý Akcionár a/alebo Podielnik má právo zúčastniť sa osobne nebo prostredníctvom svojho
určeného zástupcu (splnomocneného písomne) prípadného valného zhromaždenia príslušného fondu
NN IP a zasadnutia Akcionárov a/alebo Podielnikov príslušného Podfondu, do ktorého investoval, a
právo hlasovať na takomto valnom zhromaždení a zasadnutí.
6. Právo na priamy spätný odkup akcií
Každý Akcionár a/alebo Podielnik môže kedykoľvek ku Dňu ocenenia požiadať o odkúpenie všetkých
Akcií a/alebo Podielov, ktoré vo Fonde (Podfonde) drží, alebo ich časti tak, ako je uvedené v Prospekte.
7. Právo na ochranu osobných údajov
V súlade s platnými právnymi predpismi (napr. všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov
(GDPR)) majú investori právo na ochranu osobných údajov vrátane práva na prístup ku svojim osobným
údajom, práva na opravu osobných údajov a v určitých prípadoch tiež práva vzniesť námietku proti
spracovaniu svojich osobných údajov. Vyhlásenie NN IP o ochrane osobných údajov, ktoré obsahuje
bližšie informácie o ochrane osobných údajov, je dostupné na adrese www.nnfondy.sk.
8. Právo na podanie sťažnosti
NN IP sa snaží konať v najlepšom záujme svojich klientov a pri výkone svojej činnosti sa riadiť najvyššími
možnými štandardmi. Ak Akcionár a/alebo Podielnik ako investor v príslušnom fonde NN IP nie je
spokojný s fungovaním fondu, mal by sa obrátiť na NN IP. Vzhľadom na to, že sťažnosti môžu byť
dôležitým signálom kvality produktov, služieb a/alebo postupov, NN IP berie každú doručenú sťažnosť
vážne a sťažnosti vybavuje s maximálnou pozornosťou. Postup NN IP po doručení sťažnosti je opísaný
v dokumente s názvom Reklamačný poriadok.

Záverečné informácie

Prehľad práv investorov nie je úplným výpočtom práv a Akcionári a/alebo Podielnici by sa mali
zoznámiť s úplným znením Prospektu príslušného fondu NN IP.
Ďalšie informácie o fondoch NN IP, súvisiaca dokumentácia, ako aj zásady a postupy, na ktoré sa tento
dokument odkazuje, sú dostupné na adrese www.nnfondy.sk.

Verzia: november 2021

