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NN (L) 
Société d’Investissement à Capital Variable 

3, rue Jean Piret – L-2350 Luxembourg 
R.C.S. n° B 44.873 

(a „Kibocsátó”) 
 

TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZVÉNYESEK SZÁMÁRA 
 
A Kibocsátó igazgatótanácsa (a továbbiakban: az „Igazgatótanács”) tájékoztatja a Kibocsátó részvényeseit (a továbbiakban: a „Részvényesek”), hogy a Kibocsátó 
tájékoztatóját (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) bizonyos pontokon módosítják. A főbb változások az alábbiak: 
 
1) Mivel a kínai bankközi kötvénypiaci (China Interbank Bond Market – „CIBM”) befektetéseket felváltják a kötvénypiaci összekapcsoláson (a továbbiakban: 

„Bond Connect”) keresztüli befektetések, a Tájékoztatóba az alábbi módosítások kerülnek: 
 

a. Módosul a „Fogalommeghatározások” rész, hogy a „CIBM: China Interbank Bond Market – kínai bankközi kötvénypiac” bejegyzést felváltsa a „Bond 
Connect: A Bond Connect (kötvénypiaci összekapcsolás) egy kölcsönös piachozzáférési konstrukció, amely lehetővé teszi a kontinentális Kína befektetői 
és a tengerentúli befektetők számára, hogy egymás kötvénypiacain kereskedjenek. Az északi irányú kereskedelem lehetővé teszi, hogy a hongkongi és 
más régiók befektetői a kereskedelemre, letétkezelésre és elszámolásra vonatkozó kölcsönös hozzáférési megállapodásokon keresztül 
befektethessenek a kínai bankközi kötvénypiacon”. 

b. Módosul a „III. rész: Kiegészítő információk”, „II. fejezet: Befektetésekkel kapcsolatos kockázatok részletes bemutatása” rész, hogy a CIBM-re 
vonatkozó korábbi megfogalmazást a következők szerint igazítsa ki: 

„A Bond Connecten keresztül végzett, rögzített kamatozású befektetésekkel kapcsolatos kockázat: 

Rögzített kamatozású befektetéseket Kínában a Bond Connecten keresztül lehet lebonyolítani, az adott részalap befektetési politikája által 

megengedett mértékben. Az ilyen piacokra történő befektetésekre a feltörekvő piaci befektetések kockázatai vonatkoznak, beleértve néhányat azon 

kockázatok közül is, amelyeket a „Kínában a Stock Connect programon keresztül történő befektetésekkel kapcsolatos kockázatok” című rész ismertet, 

konkrétan a „c. Különbség a kereskedési napban és a kereskedési órákban”, az „f. Kereskedési költségek”, a „g. RMB devizakockázat”, a „k. Helyi piaci 

előírások, külföldi részvénytulajdonlási korlátozások és közzétételi kötelezettségek” és az „l. Adóügyi megfontolások” című alpontok. Felhívjuk a 

potenciális befektetők figyelmét, hogy a Bond Connect még fejlesztési stádiumban van, ezért néhány szabályozás még nem kipróbált és változhat, ez 

pedig hátrányosan érintheti a részalapot.” 

c. Az „NN (L) Asian Debt (Hard Currency)”; az „NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)”; az „NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)”; az „NN 
(L) Emerging Markets Debt Opportunities”; az „NN (L) First Class Yield Opportunities”; az „NN (L) Global Bond Opportunities” és az „NN (L) Global 
Inflation Linked Bond” részalapokra vonatkozóan a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „Befektetési célok és befektetési politika” 
című részei a következőkkel egészülnek ki: 

„A részalap a Bond Connecten keresztül forgalmazott értékpapírokba is befektethet. A Bond Connect a kínai kötvénypiaci befektetéseket ösztönző 
piac. A Bond Connecten keresztül történő befektetésekhez kapcsolódó kockázatokat részletesen a III. rész: „Kiegészítő információk”, II. fejezet: 
„Befektetésekkel kapcsolatos kockázatok: a kockázatok részletes bemutatása” című rész tartalmazza. 

d. Az „NN (L) First Class Multi Asset” és az „NN (L) First Class Multi Asset Premium” részalapokra vonatkozóan a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi 
tájékoztatói”, „Befektetési célok és befektetési politika” című szakaszai a következőkkel egészülnek ki: 

„A kínai „A” kategóriájú részvényekbe a Stock Connect programon keresztül, illetve a kínai adósságba a Bond Connecten keresztül végzett 
befektetések összesen a részalap nettó eszközértékének legfeljebb 20%-át tehetik ki. A részalapra hatással lehetnek a PRC kockázatai, beleértve 
többek között a földrajzi koncentrációs kockázatot, a PRC politikájában, a szociális és a gazdasági szakpolitikájában bekövetkező változás kockázatát, 
a likviditási és volatilitási kockázatot, az RMB devizakockázatát és a PRC adózásával kapcsolatos kockázatot. Az eszközosztályok függvényében az ezen 
piacok bármelyikébe tett befektetés specifikus kockázatoknak lehet kitéve, beleértve többek között a kvótahatárokat, a kereskedés felfüggesztését, a 
devizakockázatot és a működési kockázatot. A Stock Connect és a Bond Connect még fejlesztési stádiumban vannak, ezért néhány szabályozás még 
nem kipróbált és változhat, ez pedig hátrányosan érintheti a részalapot. Az „A” részvényekhez és a Bond Connect befektetésekhez kapcsolódó 
kockázatok részletes leírását a III. rész: „Kiegészítő információk”, II. fejezet: „Befektetésekkel kapcsolatos kockázatok: a kockázatok részletes 
bemutatása” című rész tartalmazza. 

 
2) Az „R” befektetésijegy-osztály meghatározásával kapcsolatban a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „Befektetésijegy-osztályok” fejezete 

a következők szerint változik: 
„Közönséges befektetésijegy-osztály: olyan egyéni befektetők számára kínált befektetésijegy-osztály, akik külön díjmegállapodások alapján befektetési 
tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó Forgalmazók ügyfelei. Nem kerül kifizetésre visszaengedményezés vagy rabatt. Az „R” befektetésijegy-osztály 
Maximális alapkezelési díja alacsonyabb a „P” befektetésijegy-osztály Maximális alapkezelési díjánál az adott Részalapok egyedi tájékoztatójában 
meghatározott maximális díjszintek alapján. Az „R” befektetésijegy-osztály Fix szolgáltatási díja megegyezik a „P” befektetésijegy-osztály Fix szolgáltatási 
díjával az adott Részalapok egyedi tájékoztatójában meghatározott fix szolgáltatási díjszintek alapján. Az „R” befektetésijegy-osztály maximális jegyzési és 
átváltási díja megegyezik a „P” befektetésijegy-osztály díjaival az adott részalapok egyedi tájékoztatójában említettek szerint.”  

 
3) A „T” befektetésijegy-osztály meghatározásával kapcsolatban a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „Befektetésijegy-osztályok” fejezete a 

következők szerint változik: 
„Intézményi befektetőknek fenntartott Befektetésijegy-osztály, amely abban különbözik az „I” befektetésijegy-osztálytól, hogy alapkezelési díja alacsonyabb 
vagy ugyanannyi, maximális jegyzési díja pedig 5%. Értékesítését az Alapkezelő kapcsolt vállalkozásai vagy az igazgatótanács saját jogkörében hozott 
döntése szerint bizonyos forgalmazók és/vagy bizonyos olyan országokban végzik, ahol a piaci körülmények ezt a díjszerkezetet kívánják meg”. 
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4) A „NN (L) Absolute Return Bond” részalap vonatkozásában a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „Befektetési célok és befektetési 
politika” című része az alábbi bekezdés törlésével úgy változik, hogy ez a részalap nem fektethet majd be ABS/MBS (eszközalapú/jelzálog-fedezetű) 
értékpapírokba: 

„A részalap nettó eszközeinek 20%-át meghaladó mértékben befektethet eszközalapú értékpapírokba (asset-backed securities – ABS) és jelzálog-fedezetű 
értékpapírokba (mortgage-backed securities – MBS) is, amelyek többsége a vásárláskor befektetésre javasolt minősítésű, a tartási időszak alatt azonban a 
minősítés befektetési fokozatú minősítés alá romolhat, mely esetben a Portfóliókezelő belátása szerint az értékpapírokat eladják vagy tovább tartják. Az 
eszközalapú és jelzálog-fedezetű értékpapírok olyan értékpapírok, amelyek a mögöttes biztosítékból származó cash flow-ra vonatkozó követelést 
testesítenek meg. Azoknak az eszközalapú és jelzálog-fedezetű értékpapíroknak a biztosítéka, amelyekbe a részalap befektet, elsősorban kölcsönökből áll, 
mint a lakásvásárlási és kereskedelmi jelzáloghitelek, gépjárműkölcsönök és hitelkártyakölcsönök. Ezeket az értékpapírokat szabályozott piacokon 
forgalmazzák, és fedezésük céljára felhasználhatnak olyan származékos eszközöket, mint a deviza- és kamatlábswapok. A befektetésre javasolt minősítésű 
eszközalapú és jelzálog-fedezetű értékpapírok rendszerint likvidek. A likviditás azonban romolhat, ha például az értékpapírt leminősítik, vagy ha csökken a 
kibocsátás mértéke. Ennek eredményeképp a Portfóliókezelő akadályokba ütközhet az értékpapírok értékesítésekor, vagy akár arra is kényszerülhet, hogy a 
piaci árnál jelentősen alacsonyabb áron adja el azokat. A likviditási kockázat rendszerint magasabb a kisebb mértékben forgalmazott értékpapírok, mint 
például az alacsonyabb minősítésű értékpapírok, kismértékű kibocsátásból származó értékpapírok és az olyan értékpapírok esetében, amelyek 
hitelminősítése a közelmúltban romlott le. Az eszközalapú és jelzálog-fedezetű értékpapírok rendszerint közvetlenül a kibocsátásukat követő időszakban a 
leglikvidebbek, amikor a legmagasabb forgalmazási volument élvezik.” 

 
5) Az „NN (L) Health Care” részalap vonatkozásában a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „Befektetési célok és befektetési politika” című 

része az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 

„A részalap a teljesítmény növelése érdekében aktív kezelési megközelítést alkalmazva vegyíti a fundamentális és a kvantitatív elemzéseket. Felhívjuk a 
befektetők figyelmét arra, hogy a részalap befektetései koncentráltak, ez pedig azt eredményezheti, hogy a részalap és a benchmarkjának összetétele 
nagyon hasonlóvá válhat. ” 

 
6) Az „NN (L) Euro Short Duration” részalap vonatkozásában a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „Befektetési célok és befektetési 

politika” című részében a globális kitettség számítási módszere VaR-módszerről kötelezettségvállalási módszerre módosul, mivel a pénzügyi derivatívák 
használata korlátozott, és a jövőben sem lehet jelentős növekedésre számítani, valamint a Tájékoztató „III. rész: Kiegészítő információk”, „IV. fejezet: 
Technikák és eszközök”, „A. Általános rendelkezések” részben a globális kitettség számításához a VaR-módszert alkalmazó részalapok listájából az „NN (L) 
Euro Short Duration” törlésre kerül. 
 

7) Az „NN (L) Global Inflation Linked Bond” részalap vonatkozásában a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „A részalap kockázati jellemzői” 
része a következő bekezdéssel egészül ki: 
 
„Ez a stratégia magas szintű tőkeáttételt eredményezhet. A jelen tájékoztató kiadásának időpontjában a tőkeáttétel szintje várhatóan eléri a Részalap 
Nettó eszközértékének 600%-os maximum szintjét. A Szabályozás előírásának megfelelően megjegyzendő, hogy a tőkeáttétel mértékének kiszámítása a 
felhasznált származékos eszközök elvi értékeinek összegzésével történik – figyelmen kívül hagyva a részalapoknál esetleg fennálló nettósítási és fedezeti 
megállapodásokat, noha ezek a megállapodások alkalmazásra kerülnek a kockázat csökkentésére. Tájékoztatási célból a 10-788 ESMA iránymutatásban 
részletezett kötelezettségalapú módszerrel kiszámított várható tőkeáttételi szint is közlésre kerül. A jelen tájékoztató kiadásának időpontjában a 
kötelezettségalapú módszerrel kiszámított tőkeáttétel szintje várhatóan eléri a Részalap Nettó eszközértékének 400%-os maximum szintjét. A régebbi 
módszerrel ellentétben a kötelezettségalapú módszer – bizonyos körülmények között – lehetővé teszi a nettósítási és fedezeti ügyletek figyelembevételét. 
Ebből adódóan az Alapkezelő úgy véli, hogy a kötelezettségalapú megközelítésben a tőkeáttétel szintje jobban tükrözi és jeleníti meg a részalap piaci 
kockázatának szintjét. A tőkeáttétellel kapcsolatban további információkat a Tájékoztató „További információ” című III. részének IV. fejezetében talál.”  
 

8) Az „NN (L) Emerging Markets High Dividend”; „NN (L) Euro High Dividend”; „NN (L) European High Dividend”; „NN (L) Global High Dividend” és „NN (L) 
US High Dividend” részalapokra vonatkozóan a Tájékoztató „II. Rész: Részalapok egyedi tájékoztatói” című része 2018. április 01. napjától módosul annak 
érdekében, hogy a befektetéskezelésbe bevont felek szerepe tisztázott legyen az alábbiak szerint: 

 

Portfóliókezelő Részportfólió-kezelő 

NN Investment Partners B.V. Az NN Investment Partners B.V. a befektetéseinek kezelésével az NNIP Advisors B.V. társaságot bízza meg. 

 
 

9) Az „NN (L) Asia Income”; „NN (L) Emerging Europe Equity”; „NN (L) Latin America Equity”; „NN (L) Emerging Markets Equity Opportunities”; „NN (L) 
Greater China Equity” és „NN (L) Asia ex Japan Equity Opportunities” részalapokra vonatkozóan a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói” 
című része 2018. április 01. napjától módosul annak érdekében, hogy a befektetéskezelésbe bevont felek szerepe tisztázott legyen az alábbiak szerint: 

 

Portfóliókezelő Részportfólió-kezelő 

NN Investment Partners B.V. 
Az NN Investment Partners B.V. befektetéseinek kezelésével az NN Investment Partners (Singapore) Ltd. 

társaságot bízza meg. 

 
 
10) A Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói”, „Befektetésijegy-osztályok” című részében a befektetésijegy-osztályok fedezésére vonatkozó rész 

az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy a devizafedezési ügyletek nem feltétlenül adnak pontos fedezést, és túlfedezett vagy alulfedezett pozíciókat 
eredményezhetnek, amelyek további kockázatokat jelenthetnek a „III. rész: Kiegészítő információk”, II. fejezet: „Befektetésekkel kapcsolatos kockázatok: a 
kockázatok részletes bemutatása” című részben leírtak szerint. Az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy a túlfedezett pozíciók ne haladják meg a 
devizafedezett befektetésijegy-osztály nettó eszközértékének 105%-át, valamint hogy az alulfedezett pozíciók ne essenek a devizafedezett befektetésijegy-
osztályhoz tartozó nettó eszközérték azon hányadának 95%-a alá, amelyet devizakockázattal szemben fedezni kívánnak. A fedezett pozíciókat ellenőrzés 
alatt tartják, így biztosítva, hogy az alulfedezett és túlfedezett pozíciók ne haladják meg a fenti határértékeket, és ne vigyék őket tovább egyik hónapról a 
másikra. A befektetőknek nem szabad megfeledkezniük arról, hogy egy devizafedezett befektetésijegy-osztályban tartott befektetés rendelkezhet 
kitettséggel más devizák felé is, mint amelyik ellen a befektetésijegy-osztály fedezve van. Felhívjuk továbbá a Befektetők figyelmét arra, hogy a 
befektetésijegy-osztály szintjén történő fedezés eltér azoktól a fedezési stratégiáktól, amelyeket a Portfóliókezelő portfóliószinten alkalmaz.” 
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11) A lent felsorolt részalapokra vonatkozóan a Tájékoztató „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói” és a „III. rész: Kiegészítő információk” című részekben 
található várható tőkeáttételi szintek módosulnak, hogy megfeleljenek az aktuális piaci körülményeknek. 

 

Részalap neve* Aktuális nettó érték 
Tőkeáttétel 

Aktuális bruttó érték 
Tőkeáttétel 

Módosított nettó érték 
Tőkeáttétel 

Módosított bruttó érték 
Tőkeáttétel 

NN (L) First Class Multi Asset Premium 400% 600% 500% 750% 

NN (L) Euro Fixed Income 150% 200% 175% 250% 

NN (L) Global Inflation Linked Bond 400% 500% 400% 600% 

NN (L) Euro Long Duration Bond 150% 200% 175% 250% 

 
12) Az „NN (L) Euro Credit” és az „NN (L) European High Yield” részalapokra vonatkozóan helyesbítik a benchmarkok nevét annak érdekében, hogy azok 

pontosan megfeleljenek a Bloombergben használt neveknek; ezek a módosítások magukban foglalják a benchmarkok nevének aktualizálását a Tájékoztató 
vonatkozó részeiben, például a „II. rész: Részalapok egyedi tájékoztatói” és a „III. rész: Kiegészítő információk” részekben. A kijavított nevek az alábbiak 
szerint érvényesek: 
  
a) NN (L) Euro Credit: 
- Jelenlegi név: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Credit – Corporate 
- Javított név: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 
 
b) NN (L) European High Yield: 
- Jelenlegi név: BofA Merrill European Currency High Yield Constrained ex Sub Financials 
- Javított név: BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials 
 

 
*** 

Tájékoztatjuk a részvényeseket, hogy a fent említett változások semmilyen hatással nem lesznek az érintett részalap(ok) alkalmazandó díjtételeire, továbbá a 
részvényesek a befektetési jegyeiket 2018. március 14. napjáig (a FIFO alapon levonható CDSC kilépési díjak kivételével) díjmentesen visszaválthatják, amit a 
Kibocsátóhoz benyújtott visszaváltási kérelemmel igényelhetnek a Tájékoztatóban meghatározott eljárásokkal összhangban.  
 
A Tájékoztató új, 2018. március 15-i keltezésű verziójába a fenti változtatásokat beépítjük. A Tájékoztató és a vonatkozó KIID (kiemelt befektetői információkat 
tartalmazó) dokumentumok kérelemre díjmentesen elérhetők a Kibocsátó székhelyén. 
 
 
A Kibocsátó igazgatósága  


