MANIPULÁLÁS: „ÚJBÓL INDÍTOTT ESZKÖZALAP INDULÁSI DÁTUMÁNAK AZ
ELTŰNTETÉSE - ÚJ ESZKÖZALAPNAK NINCS ÉS NEM IS LEHET MÚLTBELI INFORMÁCIÓJA"
Az ING (NN) Biztosító az általa publikusan közzétett havi hírlevelében azonos ISIN azonosító kóddal
ellátott az „újonnan indított” eszközalap(ok) indulási dátumát meghamisította / eltitkolta.
A bizonyításra eredeti ING okmányok saját, jogvédett tartalmú PDF formátumban állnak a
rendelkezésre.
Az “ISIN” (nemzetközi biztonsági azonosító szám) szerepe éppen abban áll, hogy az eszközalapot
vásárló befektető bárhol az adott ISIN azonosító kóddal ellátott eszközalapot egyértelműen
beazonosíthassa, annak teljes és valós pénzügyi beszámolóit megtekinthesse; elemezhesse az alap
összes adatait. (árfolyam – eszközérték és annak változása, hozam “havi” és “évesített” – stb)
Tény: Az ING (NN) Biztosító Zrt. a hírlevél első oldalán azt a látszatot adta, hogy valójában semmi
nem változott. A Globális Vállalat esetében csak a 46 oldalas (2011. 11. 30) (F/1) hírlevél 9-ik oldalán
van feltüntetve az elrejtett, kis betűkkel a manipulált indulási dátum.
Tény: Az ING (NN) Biztosító Zrt. a valóban „új eszközalap(ok)” (Globális Élelmiszer, Globális
Egészségügy, stb.) indulási dátuma már a hírlevél első oldalán egyértelműen feltüntette, még a
manipulált eszközalap(ok) (pl. Globális Vállalat) indulási dátumát törvényellenes módon a fogyasztók
/ befektetők tudatos félrevezetése érdekében meghamisította.
Adatként az alábbi táblázatot kívánom felhasználni. Meg kívánom jegyezni azt, hogy a “Globális
Vállalat” eszközalap csak egy a 8 érintett eszközalapból, melyek közül példaképpen bármely másik
eszközalapot is választhattam volna.
HAMISÍTOTT ADATOK – HOZAMOK – INDULÁSI DÁTUMOK
Tény: A havi hírlevél első oldalán az összes eszközalap befektetési adatai vannak feltüntetve. A
2011-11-30-i hírlevél (F/2) alapján a Globális Vállalat indulási dátuma 2004-04-30, mely információ
ellentétben van az eszközalap e havi eszközalap tájékoztatóján (F/1) feltüntetett indulási
dátummal. (2011-04-29)
Tény: A Globális Vállalat évesített hozama a kezdettől a hírlevél (F/2) (2011-11-30) információja
alapján 3,06%, mely információ ellentétben van a 21,66%-os 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/3), mely információ ellentétben van a 2012-09-29-i 4,53%-os (F/4) évesített
hozammal, melyet az ING (NN) 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/2) feltűntetett „indulási dátummal”? (2004-04-30)
2. Miért nem azonos a hozamszámlálóval feltüntetett „évesített hozam” (21,66%) (F/3) a Hírlevél
(2011-11-30) első oldalán (F/2) feltüntetett (3,06%) értékkel?
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3. Miért nem azonos a hozamszámlálóval feltüntetett „évesített hozam” (21,66%) (F/3) értéke a
valós hozamszámlálóval feltüntetett értékkel? (4,53%) (F/4)
„A valós új eszközalapoknak nincs és nem is lehet múltbeli információja (pénzügyi
előzménye)”
Tény: A 2011-11-30-i hírlevél első oldala (F/2) alapján az „ÚJ ESZKÖZALAPOKNAK” (Globális
Élelmiszer, Globális Egészségügy, stb.) nincs múltbeli hozama, míg a manipulált eszközalapok első
látásra a hírlevél első oldalán úgy vannak feltűntetve, mintha semmi változás nem történt volna. A
Globális Vállalat esetében csak a 46 oldalas (2011. 11. 30) (F/1) hírlevél 9-ik oldalán van csupán
feltüntetve elrejtett kis betűkkel a manipulált indulási dátum.
Tény: Egyértelműen megállapítható, hogy az ING (NN) Biztosító Zrt. által nyújtott adatbázis nem más
mint „mesterségesen gyártott szemét”, mely komplikáltan szerkesztve és tálalva a fogyasztók
abszolút megtévesztését és félrevezetését szolgálja.
A következő kérdések kivizsgálásra és magyarázatra várnak:
1. Miért van a hírlevél első oldalán évekre (5 év) visszamenő múltbeli évesített
„hozaminformáció” feltűntetve „újonnan indított” (Globális Vállalat) eszközalapra vonatkozóan?
(2011-11-30-i hírlevél első oldala) (F/2)
2. Miért nincs a hírlevél első oldalán évekre (5 év) visszamenő múltbeli évesített
„hozaminformáció” feltűntetve azokra az eszközalapra vonatkozóan, melyek valójában
„újonnan indítottak”? (Globális Egészségügy, Globális Élelmiszer, Globális Növekedés, stb)
(2011-11-30-i hírlevél első oldala) (F/2)
Mellékletek:
F/1
F/2
F/3
F/4
F/5

2011-11-30-i teljes hírlevél, 46 oldal, (csak a 9-ik oldal szükséges)
2011-11-30-i hírlevél első oldal.
Globális Vállalat 2011-11-30 eszközalap évesített hozama (21,66%)
Globális Vállalat 2012-09-29 eszközalap évesített hozama (4,53%)
Táblázat 2 oldal
-------------------------------------------------------

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
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korlátlanul felhasználhatja
nyilvánosságra.
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Placz József
(30)415-4919
E-mail: placz@t-email.hu
Honlap: www.biztositobank.hu
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