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ING ARIA 

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal 

Naamloze Vennootschap 

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg 

Handelsregister Luxemburg: B152325 

(De "Vennootschap") 

___________________________________________________________________________ 

 

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 

___________________________________________________________________________ 

 

De Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "Raad") heeft besloten dat de volgende wijzigingen zullen worden 

geïmplementeerd in de nieuwe versie van het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus") d.d. 22 augustus 

2022: 

 

1. Voor alle Compartimenten werd beslist om een nieuwe tekst in te voeren in rubriek A. "Waardering van de 

Aandelen", hoofdstuk VIII. "Netto Inventariswaarde" van het Prospectus om het swing-pricingmechanisme 

in te voeren om het verwateringseffect tegen te gaan en de beleggers beter te beschermen. 

 

2. Voor alle Compartimenten werd beslist om de rubriek "Beleggersprofiel" van de desbetreffende Bijlagen 

per Compartiment bij het Prospectus aan te passen om de aanbevolen beleggingshorizon te vermelden en als 

volgt te lezen: 

 

Compartiment 
Beleggersprofiel vanaf 22 augustus 2022 

ING ARIA - 

Corporate+ 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 1 tot 3 jaar ("korte termijn") en voor 

wie het risiconiveau in obligaties en geldmarktinstrumenten geschikt is. 

ING ARIA - 

Millésimé 

Dynamique 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar ("lange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van aandelen en aandelengerelateerde effecten uit alle sectoren en 

obligaties geschikt is. 

ING ARIA - 

Moderate 

Invest 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar ("lange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van obligaties geschikt is, terwijl ze ook enige blootstelling aan 

aandelen en aandelengerelateerde effecten van alle sectoren accepteren. 

ING ARIA - 

Flexible 

Strategic 

Allocation 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar ("middellange termijn") 

en voor wie het risiconiveau in aandelen van alle sectoren en in vastrentende effecten en 

geldmarktinstrumenten geschikt is. 

ING ARIA - 

ING 

Sustainable 

Bonds 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 1 tot 3 jaar ("korte termijn") en voor 

wie het risiconiveau in obligaties en geldmarktinstrumenten geschikt is. 

ING ARIA - 

Navido 

Patrimonial 

Dynamic 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar ("lange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van aandelen en aandelengerelateerde effecten uit alle sectoren 

geschikt is, terwijl ze ook enige blootstelling aan obligaties accepteren. 

ING ARIA - 

Lion 

Conservative 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 1 tot 3 jaar ("korte termijn") en voor 

wie het risiconiveau van obligaties en geldmarktinstrumenten geschikt is, terwijl ze ook enige 

blootstelling aan aandelen accepteren. 
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ING ARIA - 

Lion Moderate 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar ("korte termijn") en voor 

wie het risiconiveau van obligaties en geldmarktinstrumenten geschikt is, terwijl ze ook enige 

blootstelling aan aandelen accepteren. 

ING ARIA - 

Lion Balanced 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar ("middellange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van obligaties en geldmarktinstrumenten en aandelen geschikt is. 

ING ARIA - 

Lion Dynamic 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar ("lange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van aandelen geschikt is, terwijl ze ook enige blootstelling aan 

obligaties en geldmarktinstrumenten accepteren. 

ING ARIA - 

Lion 

Aggressive 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar ("lange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van aandelen geschikt is, terwijl ze ook enige blootstelling aan 

obligaties en geldmarktinstrumenten accepteren. 

ING ARIA - 

Euro Short 

Duration 

Enhanced 

Return Bond 

Fund 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 1 tot 3 jaar ("korte termijn") en voor 

wie het risiconiveau in obligaties en geldmarktinstrumenten geschikt is. 

ING ARIA - 

ING Global 

Index Portfolio 

Very Defensive 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 1 tot 3 jaar ("korte termijn") en voor 

wie het risiconiveau van obligaties en geldmarktinstrumenten geschikt is, terwijl ze ook enige 

blootstelling aan aandelen en aandelengerelateerde effecten uit alle sectoren accepteren. 

ING ARIA - 

ING Global 

Index Portfolio 

Defensive 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar ("middellange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van obligaties en geldmarktinstrumenten geschikt is, terwijl ze ook 

enige blootstelling aan aandelen en aandelengerelateerde effecten uit alle sectoren accepteren. 

ING ARIA - 

ING Global 

Index Portfolio 

Balanced 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn om te beleggen en die streven naar 

kapitaalgroei over de aanbevolen houdperiode die overeenstemt met 3 tot 5 jaar ("middellange 

termijn") en voor wie het risiconiveau in aandelen en aandelengerelateerde effecten uit alle 

sectoren geschikt is. 

ING ARIA - 

ING Global 

Index Portfolio 

Dynamic 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar ("lange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van aandelen en aandelengerelateerde effecten uit alle sectoren 

geschikt is, terwijl ze ook enige blootstelling aan obligaties en geldmarktinstrumenten 

accepteren. 

ING ARIA - 

ING Global 

Index Portfolio 

Aggressive 

Dit Compartiment is geschikt voor beleggers die bereid zijn te beleggen en die streven naar 

vermogensgroei over de aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar ("lange termijn") 

en voor wie het risiconiveau van aandelen en aandelengerelateerde effecten uit alle sectoren 

geschikt is, terwijl ze ook beperkte blootstelling aan obligaties en geldmarktinstrumenten 

kunnen accepteren. 
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3. Voor de Compartimenten ING ARIA - Lion Conservative, ING ARIA - Lion Moderate, ING ARIA - 

Lion Balanced, ING ARIA - Lion Dynamic en ING ARIA - Lion Aggressive werd beslist om de rubriek 

"Beleggingsdoelstelling" te wijzigen in de informatie over de desbetreffende Compartimenten van Bijlage 1 

bij het Prospectus door de invoering van een nieuwe paragraaf die luidt als volgt: 

 

"De beleggingsaanpak van het Compartiment houdt rekening met ESG-factoren bij de selectie en het beheer 

van de portefeuille om een concurrerend financieel rendement op lange termijn en een positieve 

maatschappelijke impact te genereren." 

Naast de hierboven vermelde nieuwe paragraaf, werd het hoofdstuk "Milieu-, sociale en governance-aspecten" 

dienovereenkomstig bijgewerkt in de informatie over de respectieve Compartimenten van Bijlage 1 Bijlagen bij 

het Prospectus in overeenstemming met de vereisten van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de informatieverschaffing over duurzaamheid 

in de financiële dienstensector.  

Bijgevolg kunnen de desbetreffende Compartimenten geacht worden onder meer milieu- of maatschappelijke 

kenmerken of een combinatie van deze kenmerken te bevorderen.  

 

Aandeelhouders die niet instemmen met bovenstaande wijzigingen, met ingang van 22 augustus 2022, kunnen 

hun aandelen in de Vennootschap kosteloos laten terugkopen gedurende een periode van 30 kalenderdagen na de 

datum van bekendmaking van het bericht door een terugkoopverzoek in te dienen bij de Vennootschap in 

overeenstemming met de procedures die in het Prospectus zijn uiteengezet.  

 

De bovenstaande wijzigingen zullen worden opgenomen in het Prospectus van 22 augustus 2022, dat vanaf die 

datum samen met de documenten met essentiële beleggersinformatie op verzoek kosteloos ter beschikking van de 

aandeelhouders zal worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. 

 

Luxemburg, 22 juli 2022. 

 

De Raad van Bestuur 

  

 

 

 


