MANIPULÁLÁS – „ESZKÖZALAPOK HOZAMÁNAK A TÚLÉRTÉKELÉSE”
Az ING (NN) Biztosító Zrt. az eszközalapok túlértékeléssével manipulálja az eszközalapok
hozamát.
Az ING (NN) Biztosító Zrt. az általa publikusan közzétett havi hírlevelében az „újonnan indított”
eszközalap(ok) indulási dátumát meghamisította, a valós indulási dátumot eltitkolta.
A bizonyításra eredeti ING okmányok saját, jogvédett tartalmú PDF formátumban állnak a
rendelkezésre.
Az ING (NN) Biztosító Zrt. a valós hozaminformáció meghamisításával elérte azt, hogy az érintett
eszközalapok hozamát és évesített hozamát a valós értéknél jóval magasabb értékben, esetenként
többszörös túlértékeléssel forgalmazhassa. E cselekedetét tudatosan, a saját gazdasági érdekében,
és a fogyasztók / befektetők kárára tette.
Adatként az alábbi táblázatot kívánom felhasználni. Meg kívánom jegyezni azt, hogy a “Globális
Vállalat” részvény eszközalap csak egy a 8 érintett eszközalapból, melyek közül bármely másik
eszközalapot választhattam volna.
HAMISÍTOTT ADATOK – HOZAMOK – INDULÁSI DÁTUMOK
Tény: A havi hírlevél első oldalán az összes eszközalap adatai vannak feltüntetve. A 2011-11-30-i
hírlevél (F/1) alapján a Globális Vállalat indulási dátuma 2004-04-30, mely információ ellentétben
van az eszközalap e havi eszközalap tájékoztatóján feltűntetett indulási dátummal. (2011-0429)
Tény: A Globális Vállalat évesített hozama a kezdettől a hírlevél (F/1) (2011-11-30) információja
alapján 3,06% (F/1) és ez az információ ellentétben van a 21,66%-os (F/2) évesített hozammal,
melyet a 10 év eltüntetésével az ING (NN) Biztosító elért.
Tény: A Globális Vállalat évesített hozama a 2011-11-30-i hozamszámláló információja alapján
21,66%-os (F/2) és ez az információ ellentétben van a 2012-09-29-i 4,53%-os (F/3) évesített
hozammal, melyet az ING Biztosító a 10 év hozzáadásával elért.

A következő kérdések kivizsgálásra és magyarázatra várnak:
1. Miért nem azonos az eszközalap téjékoztatóban feltűntetett „indulási dátum” (2011-04-29) a
Hírlevél (2011-11-30) első oldalán (F/1) feltűntetett „indulási dátummal”? (2004-04-30)
2. Miért nem azonos a hozamszámlálóval feltűntetett „évesített hozam” (21,66%) (F/2) a Hírlevél
(2011-11-30) első oldalán (F/1) feltűntetett (3,06%) értékkel?
3. Miért nem azonos a hozamszámlálóval feltűntetett „évesített hozam” (21,66%) (F/2) értéke a
valós hozamszámlálóval feltűntetett értékkel? (4,53%) (F/3)
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Mellékletek:

F/1
F/2
F/3
F/4
F/5

2011-11-30-i hírlevél
Globális Vállalat 2011-11-30 eszközalap évesített hozama (21,66%)
Globális Vállalat 2012-09-29 eszközalap évesített hozama (4,53%)
2011-11-30-i teljes hírlevél, 46 oldal, (csak a 9-ik oldal szükséges) 1 oldal
Táblázat
“MANIPULÁLT ESZKÖZALAPOK”
-------------------------------------------------------

JOGI NYILATKOZAT:
Az információ teljes tartalmáért valamint annak igazolásáért teljes jogi felelősséget
vállalok. Hitelesítve kijelentem, hogy a hivatkozott ÖSSZES INFORMÁCIÓ KIVÉTEL
NÉLKÜL vagy az NN Biztosító (ING) által publikusan kiadott forrásból, vagy más,
publikusan elérhető forrásokból erednek.
Az összes hivatkozást és igazolásokat bármikor, bárkivel, bárhol (beleértve a
hatóság valamennyi szervezetét is) megosztom.
Engedélyezem, kérem és hozzájárulok ahhoz, hogy a honlap teljes vagy részleges
tartalmát bárki, bárhol, bármilyen médián minden kérés és engedélyezés nélkül
korlátlanul felhasználhatja és a legszélesebb kőrben terjessze és hozza
nyilvánosságra.
Placz József
(30)415-4919
E-mail: placz@t-email.hu
Honlap: www.biztositobank.hu
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