NN (L) PATRIMONIAL
Société d’Investissement à Capital Variable (investiční společnost s variabilním
kapitálem)
3, rue Jean Piret – L-2350 Lucemburk
Obchodní rejstřík Lucemburk, B 24401
(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM
Vážený akcionáři,
Rádi bychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste do nás vložili investováním do této
Společnosti.
Neustále zlepšujeme její nabídku a zefektivňujeme její právní a provozní strukturu a v rámci
reorganizace skupiny NN Investment Partners Group bychom Vás rádi informovali, že
struktura Společnosti projde níže popsanými změnami.
1. Nahrazení NN Investment Partners Luxembourg S.A. (dále jen "Správcovská
společnost") v pozici správcovské společnosti Společnosti
Bylo rozhodnuto nahradit Správcovskou společnost společností NN Investment Partners B.V.
(dále jen "NNIP B.V.") formou právní fúze. V důsledku toho přestane Správcovská
společnost existovat a její činnosti budou převedeny na společnost NNIP B.V., která bude v
této fúzi působit jako nástupnická společnost.
1.1.

Představení společnosti NN Investment Partners B.V.

Společnosti NN Investment Partners Luxembourg S.A. a NN Investment Partners B.V. jsou
součástí skupiny NN Group. NN Investment Partners B.V. je společnost s ručením
omezeným založená podle nizozemských zákonů se sídlem na adrese 65, Schenkkade,
2595 AS, Haag, Nizozemsko. NNIP B.V. je správcovská společnost ve smyslu SKIPCP a
AIFMD, je pod dohledem Autoriteit Financiële Markten a je registrována v nizozemské
obchodní komoře pod číslem 27132220. Jejím účelem je řídit podniky kolektivního
investování a poskytovat investiční služby. Společnost NNIP B.V. je řádně oprávněna k
výkonu své činnosti v Lucembursku v rámci svobody poskytování služeb podle článku 16
směrnice 2009/65/ES, resp. podle článku 33 směrnice 2011/61/EU.
1.2.

Změny vyplývající z této výměny

V praxi nebude mít změna správcovské společnosti Společnosti žádný dopad na řízení
Společnosti ani na poplatky a výlohy hrazené Společností.
NNIP B.V. již působí jako investiční manažer Společnosti.

NNIP B.V. využívá a bude i nadále využívat investiční procesy a procesy řízení rizik
implementované v rámci skupiny NN Group a aplikuje zásady skupiny NN Group, pokud jde
o její organizaci. V důsledku toho bude řádně zajištěna kontinuita vedení Společnosti.
Náklady spojené s výměnou Správcovské společnosti za společnost NNIP B.V. bude hradit
společnost NNIP B.V. Díky tomu nebude mít tato operace žádný finanční dopad na
Společnost.
1.3.

Delegace funkcí centrální správy

NNIP B.V. bude delegovat funkce centrální správy zpět do Lucemburska na společnost
Brown Brothers Harriman (Lucembursko) S.C.A. (dále jen “BBH”), která je organizována jako
société en commandite par actions (komanditní společnost na akcie) dle zákonů
Velkovévodství lucemburského a má sídlo na adrese 80 Route D’Esch, L-1470, Lucemburk.
BBH je banka zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku (RCS) pod číslem B29923 a
byla založena dle lucemburských zákonů dne 9. února 1989. Toto delegování nebude mít
žádný dopad na poplatky a výlohy, které Společnost hradí.
1.4.

Sídlo společnosti

Od data účinnosti fúze bude sídlo Společnosti změněno na 80 route d’Esch, L-1470
Lucemburk.
***
Smlouvy s (mimo jiné) depozitářem, registrátorem, převodním a platebním agentem,
(pod)investičními správci nebo poradci budou ze zákona převedeny na NNIP B.V.
Změny budou vloženy do prospektu Společnosti.
Aktualizovaný prospekt Společnosti bude k dispozici zdarma v sídle BBH a bude zveřejněn
na www.nnip.com.

Lucemburk, 28. března 2019

S přátelským pozdravem,

__________________

Za představenstvo

