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BERICHT AAN DE AANDEELHO UDERS  
___________________________________________________________________________ 

 

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 januari 2021 (het "Prospectus"), de volgende wijzigingen door te voeren: 

 

1. Voor 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  is besloten om met 

ingang van 1 januari  2021 ING Bank N.V. aan te stellen als beleggingsbeheerder, ter vervanging van ING 

Luxembourg S.A. 

 

2. Voor alle  Compartimenten wordt in de Kenmerken van de Compartimenten in Bijlage 1 van het Prospectus een 

bijkomende rubriek "Gebruik van Benchmarks" opgenomen, die luidt als volgt: 

"Het Compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken selecteert waarin 

belegd wordt. Het Compartiment wordt niet beheerd aan de hand van een index ("benchmark")." 

 
3. Voor het Compartiment ING ARIA – ING Global Index Portfolio Defensive  worden in de Kenmerken van de 

Compartimenten in Bijlage 1 van het Prospectus de rubrieken "Beleggingsdoelstelling" en 

"Beleggingsbeperkingen" aangepast om de toegepaste referentie-assetallocatie en de maximale indirecte 

blootstelling met ingang van 1 februari  2021 bij te werken als volgt: 

 

Referentie-assetallocatie Vorige assetallocatie  Nieuwe assetallocatie  

Aandelen en aandelengerelateerde effecten uit  alle 

sectoren 

25% 
30% 

Obligaties en geldmarktinstrumenten 75% 70% 

Beleggingsbeperking – indirecte blootstelling Vorige blootstelling Nieuwe blootstelling  
Aandelen en aandelengerelateerde effecten uit  alle 

sectoren 

45% 
50% 

Obligaties en geldmarktinstrumenten 95% 90% 

 

4. Voor het Compartiment ING ARIA – ING Global Index Portfolio Dynamic worden in de Kenmerken van de 

Compartimenten in Bijlage 1 van het Prospectus de rubrieken "Beleggingsdoelstelling" en 

"Beleggingsbeperkingen" aangepast om de toegepaste referentie-assetallocatie en de maximale indirecte 

blootstelling met ingang van 1 februari  2021 bij te werken als volgt: 

 

Referentie-assetallocatie Vorige assetallocatie  Nieuwe assetallocatie  

Aandelen en aandelengerelateerde effecten uit  alle 

sectoren 

75% 
70% 

Obligaties en geldmarktinstrumenten 25% 30% 

Beleggingsbeperking – indirecte blootstelling Vorige blootstelling Nieuwe blootstelling  
Aandelen en aandelengerelateerde effecten uit  alle 

sectoren 

95% 
90% 

Obligaties en geldmarktinstrumenten 45% 50% 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met de onder de punten 3 en 4 hiervoor vermelde wijzigingen, die ingaan op 

1 februari  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 januari 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, 30 december 2020. 

 

De Raad van bestuur van de Vennootschap 


