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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
___________________________________________________________________________ 

 
De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van bestuur") heeft besloten om in de nieuwe versie van het prospectus 
van de Vennootschap, met publicatiedatum maart 2021 (het "Prospectus"), de volgende wijzigingen door te voeren: 
 
 
1. Met betrekking tot het Compartiment ING ARIA – ING Sustainable Bonds is een nieuwe rubriek met de naam 

"Ecologische, sociale en governance-aspecten" opgenomen in het betreffende compartimentspecifieke deel van Bijlage 1 
van het Prospectus, overeenkomstig de vereisten van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid�in de financiële dienstensector. Deze 
nieuwe rubriek heeft geen gevolgen voor de manier waarop het Compartiment wordt beheerd. 
 

2. Met betrekking tot de Compartimenten ING ARIA – ING Global Index Portfolio Very Defensive, ING ARIA – 
ING Global Index Portfolio Defensive, ING ARIA - ING Global Index Portfolio Balanced, ING ARIA – ING Global 
Index Portfolio Dynamic en ING ARIA – ING Global Index Portfolio Aggressive zal de rubriek 
"Beleggingsdoelstelling" van de betreffende compartimentspecifieke delen van Bijlage 1 van het Prospectus worden 
bijgewerkt. Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd die met ingang van 15 april 2021 van kracht zal zijn en als volgt 
luidt: 

"Vanaf 15 april zal de beleggingsbenadering van het Compartiment bij de effectenselectie en het portefeuillebeheer rekening 
houden met ESG-factoren om een concurrerend financieel rendement op lange termijn en een positieve maatschappelijke 
impact te genereren."  
 
Naast bovenstaande nieuwe paragraaf is in de betreffende compartimentspecifieke delen van Bijlage 1 van het Prospectus een 
nieuwe rubriek met de naam "Ecologische, sociale en governance-aspecten" opgenomen, overeenkomstig de vereisten van 
Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met de onder punt 2 hiervoor vermelde wijzigingen, die ingaan op 15 april 2021, kunnen 
gedurende 30 kalenderdagen na de publicatiedatum van deze kennisgeving hun aandelen in de Vennootschap kosteloos laten 
terugkopen door bij de Vennootschap een terugkoopaanvraag in te dienen, conform de procedures vermeld in het Prospectus.  
 
De hierboven vermelde wijzigingen worden opgenomen in het Prospectus met publicatiedatum maart 2021, dat samen met de 
Documenten met Essentiële Beleggersinformatie vanaf die datum op aanvraag kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders 
wordt gesteld op het hoofdkantoor van de Vennootschap. 
 
Luxemburg, 15 maart 2021 
  
De Raad van bestuur van de Vennootschap 


