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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET FONDS
___________________________________________________________________________
De aandeelhouders van het Fonds (de "Aandeelhouders") worden hierbij op de hoogte gebracht van het volgende:
1. Nieuwe bepalingen op het vlak van gegevensbescherming:
Als gevolg van het van kracht worden van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (de
"AVG") op 25 mei 2018, heeft de Raad van Bestuur de bepalingen op het vlak van gegevensbeveiliging als volgt gewijzigd
in de nieuwe versie van het prospectus van september 2018:
"In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG") mogen de volgende
categorieën van persoonsgegevens van Aandeelhouders die door deze Aandeelhouders werden verstrekt in om het even welk
document, worden verzameld, opgeslagen, bewaard, aangepast, overgedragen of op een andere wijze verwerkt en gebruikt
(hierna "verwerkt") door de Vennootschap en/of de Beheermaatschappij, die optreedt als de "verwerkingsverantwoordelijke"
in de betekenis van de AVG: identificatiegegevens, contactgegevens, professionele gegevens, administratieve gegevens,
financiële gegevens en criminele gegevens (bijv. strafblad).
Indien de inschrijvingsovereenkomst ondertekend wordt, mogen deze gegevens verwerkt worden door de Vennootschap en/of
de Beheermaatschappij en/of de afgevaardigden ervan voor een van de volgende doeleinden:
Uitvoering van contractuele taken en verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de werking van het Fonds, met inbegrip
van het beheer en de administratie van het Fonds;
Overeenstemming met eventuele toepasselijke verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, zoals op het vlak
van identificatie ter bestrijding van witwaspraktijken en CRS/DAC 2/FATCA;
Bestaan van eventuele andere legitieme zakelijke belangen vanwege de Beheermaatschappij of derden, bijvoorbeeld
met het oog op de ontwikkeling van de zakelijke relatie, behalve wanneer de belangen of fundamentele rechten van de
Aandeelhouders prevaleren boven deze belangen;
Alle andere situaties waarin de Aandeelhouders de toestemming hebben gegeven voor het verwerken van hun
persoonsgegevens.
Daartoe mogen de persoonsgegevens worden overgedragen aan de Nationale overheidsinstellingen en ze mogen verwerkt
worden door de distributeurs van het Fonds en alle andere afgevaardigden die door de Beheermaatschappij werden
aangesteld om de activiteiten van de Vennootschap te ondersteunen.
De Vennootschap, de Beheermaatschappij en/of haar afgevaardigden en dienstverleners dragen geen persoonsgegevens over
aan een land buiten de EER indien dit land geen afdoend niveau van gegevensbescherming, en dus geen wettelijke zekerheid
biedt.
De Vennootschap en de Beheermaatschappij slaan persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor het/de
doeleinde(n) waarvoor ze werden verzameld. Wat de definitie betreft van de gepaste termijn voor het bewaren van
persoonsgegevens, dienen de Vennootschap en de Beheermaatschappij ook te voldoen aan eventuele verplichtingen voor het
bewaren van informatie, inclusief wetgeving betreffende anti-witwaspraktijken, de AVG en belastingwetgeving en regelgeving.
De Aandeelhouders kunnen op ieder ogenblik de Vennootschap en de Beheermaatschappij verzoeken om inzage, rechtzetting
of verwijdering van hun persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens, en ze kunnen
bezwaar aantekenen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en beschikken over het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Indien de verwerking gebeurt op grond van toestemming, hebben de Aandeelhouders het recht om hun toestemming op ieder
ogenblik in te trekken. In overeenstemming met Artikel 77 van de AVG beschikken de Aandeelhouders over het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder (CNPD in Luxemburg) in geval van inbreuk op de geldende wetgeving.
Houders van rechten van deelneming kunnen hun rechten uitoefenen door een verzoek te richten tot de Beheermaatschappij.
Meer informatie over de voorwaarden van de verwerking van gegevens zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar op het
hoofdkantoor van de Beheermaatschappij."

2. Benchmarkverordening

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8
juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmark voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten

of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten ("de Benchmarkverordening"), heeft de Raad van Bestuur van het Fonds
aan het prospectus van september 2018 onderstaand hoofdstuk toegevoegd:
"Benchmarkverordening: Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016
betreffende indices die worden gebruikt als benchmark voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de
prestatie van beleggingsfondsen te meten De Benchmarkverordening schrijft voor dat wanneer een benchmark of een van de
indices waaruit een benchmark bestaat inhoudelijk wordt gewijzigd of niet langer wordt aangeboden, de Beheermaatschappij
verschillende maatregelen kan nemen om het risico te beperken, voor zover zij handelt in overeenstemming met het
toepasselijke recht. Diverse factoren, met inbegrip van externe factoren waarop de Beheermaatschappij geen invloed heeft,
kunnen leiden tot inhoudelijke wijzigingen of stopzetting van een benchmark, waaronder de mogelijkheid dat de beheerder
van de benchmark om welke reden ook niet meer in staat is om een referentiepercentage of ander cijfer te bepalen; de
Beheermaatschappij kan bijgevolg in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld en zal passende maatregelen nemen om
de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap en de continuïteit van de Beleggingsdoelstellingen en het
Beleggingsbeleid van het Subfonds te vrijwaren. De Beheermaatschappij heeft schriftelijke plannen opgesteld waarin de
maatregelen zijn vermeld die zij zou nemen indien een benchmark inhoudelijk zou worden gewijzigd of niet langer zou
worden aangeboden en houdt deze plannen actueel. Die schriftelijke plannen zijn kosteloos verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Een overzicht van de benchmarks van de Subfondsen van de Vennootschap,
inclusief een vermelding of de beheerders van de benchmarks zijn geregistreerd of van plan zijn om zich voor 1 januari 2020
te registreren bij de krachtens de Benchmarkverordening bevoegde autoriteit, is beschikbaar in Bijlage II bij het Prospectus
van de Vennootschap."
3. Wijziging van de naam van de subfondsen:
Om verwarring te vermijden tussen de naam van de subfondsen van het Fonds en de naam van de beleggingsoplossing die de
distributeur van het Fonds, ING België, aan zijn klanten aanbiedt, heeft de Raad van Bestuur van het Fonds de namen van
alle subfondsen van het Fonds gewijzigd en de benaming "Kronos" uit de naam van alle subfondsen verwijderd.
De volgende nieuwe namen van de subfondsen worden geïntroduceerd in het prospectus van het Fonds van september 2018:
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO – MSP PURE BOND
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO – MSP DEFENSIVE
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO – MSP MODERATE
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO – MSP BALANCED
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO – MSP ACTIVE
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO – MSP DYNAMIC
MULTI-STRATEGY PORTFOLIO – MSP PURE EQUITY

De bovenstaande wijzigingen worden van kracht op 17 september 2018 en zullen worden opgenomen in de nieuwe versie van
het prospectus van september 2018.
In België wordt de financiële dienst door ING België NV verzorgt, waar ook de periodieke rapporten gratis ter beschikking
zijn. De Prospectus en de KIIDs zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands bij de zetel van de UCITS, op
www.ing-isim.lu of in de kantoren van ING België NV.

Luxemburg, 4 september 2018

De Raad van Bestuur van het Fonds

