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BERICHT AAN DE AANDEELHO UDERS  
___________________________________________________________________________ 

 

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van bestuur") heeft besloten om de volgende wijzigingen door te voeren 

in de nieuwe versie van het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"), van november 2021: 

 

1. Met betrekking tot de Compartimenten ING Private Banking Optimal Selection Pure Bonds, ING Private Banking 

O ptimal Selection Moderate, ING Private Banking O ptimal Selection Balanced en ING Private Banking Optimal 

Selection Pure Equity, zal hoofdstuk 1. "Beleggingsdoelstelling en -beleid van het Compartiment" van de Bijlagen voor 

de respectievelijke Compartimenten bij het Prospectus worden bijgewerkt om een nieuwe paragraaf in te voegen die van 

kracht zal worden op 1 november 2021 en als volgt luidt: 

"Het Compartiment past een beleggingsbenadering toe die rekening houdt met milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) 

bij portefeuilleselectie en -beheer. Deze beleggingsbenadering omvat onder andere de volgende methoden: (1) 

negatieve/uitsluitingsscreening, (2) positieve/best-in-class screening, (3) screening op basis van normen, (4) integratie van 
ESG-factoren, (5) beleggen op grond van duurzaamheidsthema’s, (6) impact-/maatschappelijk beleggen, en/of (7) 

aandeelhoudersbetrokkenheid/stemming. Deze methoden worden nader beschreven in hoofdstuk 6 . "Milieu-, sociale en 

governance-aspecten (ESG-aspecten)" hierna." 

 

Naast de bovengenoemde nieuwe paragraaf is het hoofdstuk "Milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG-aspecten)" 

dienovereenkomstig bijgewerkt in de Bijlagen voor de respectievelijke Compartimenten bij het Prospectus in overeenstemming 

met de vereisten van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. 

 

2. Met betrekking tot het Compartiment ING Private Banking O ptimal Selection Moderate,  zal hoofdstuk 1. 

"Beleggingsdoelstelling en -beleid van het Compartiment" van de Bijlagen voor het Compartiment  bij het Prospectus 

worden bijgewerkt om ter verduidelijking toe te voegen dat het Compartiment ook in aandelen kan beleggen.  

 

3. Met betrekking tot alle Compartimenten  zal hoofdstuk 2. "Profiel van de typische belegger" van de Bijlagen voor de 

respectievelijke Compartimenten bij het Prospectus als volgt worden bijgewerkt om de aanbevolen aanhoudperiode aan 

te geven: 
 

Compartimenten Profiel van de typische 

belegger tot 31 oktober 2021 

Profiel van de typische belegger vanaf 1 november 2021 

ING Private 
Banking Optimal 

Selection Pure 
Bonds 

Het Compartiment is geschikt 
voor beleggers die op zoek zijn 

naar groei op lange termijn met 
een zekere tolerantie voor 

volatiliteit.  

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar kapitaalgroei en 
bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen aanhoudperiode van 1 tot 

3 jaar ("Korte Termijn") aan te houden en waarvan het profiel past bij het 
risiconiveau van vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten, hoewel ze 

ook een zekere blootstelling aan grondstoffen aanvaarden.  
ING Private 
Banking Optimal 

Selection Moderate 

Het Compartiment is geschikt 
voor beleggers die op zoek zijn 

naar groei op lange termijn met 
een zekere tolerantie voor 

volatiliteit. 

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar kapitaalgroei en 
bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen aanhoudperiode van 3 tot 

5 jaar ("Middellange Termijn") aan te houden en waarvan het profiel past bij 
het risiconiveau van vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten, hoewel  

ze ook een zekere blootstelling aan aandelen, grondstoffen en vastgoed 
aanvaarden. 

ING Private 
Banking Optimal 

Selection Balanced 

Het Compartiment is geschikt 
voor beleggers die op zoek zijn 

naar groei op lange termijn met 
een zekere tolerantie voor 

volatiliteit. 

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar kapitaalgroei en 
bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen aanhoudperiode van 3 tot 

5 jaar ("Middellange Termijn") aan te houden en waarvan het profiel past bij 
het risiconiveau van aandelen, vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten, 

grondstoffen en vastgoed. 
ING Private 
Banking Optimal 

Selection Pure 
Equity 

Het Compartiment is geschikt 
voor beleggers die op zoek zijn 

naar groei op lange termijn met 
een zekere tolerantie voor 

volatiliteit. 

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar kapitaalgroei en 
bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen aanhoudperiode van meer 

dan 5 jaar ("Lange Termijn") aan te houden en waarvan het profiel past bij het 
risiconiveau van aandelen en grondstoffen. 

ING Sustainable 
Conservative 

 
ING Sustainable 

Moderate 

Het Compartiment is geschikt 
voor beleggers die op zoek zijn 

naar groei op lange termijn met 
een zekere tolerantie voor 

volatiliteit. 

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar kapitaalgroei en 
bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen aanhoudperiode van 1 tot 

3 jaar ("Korte Termijn") aan te houden en waarvan het profiel past bij het 
risiconiveau van vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten, hoewel ze 

ook een zekere blootstelling aan aandelen uit ongeacht welke sector 
aanvaarden. 



   

 

ING Sustainable 

Balanced 

Het Compartiment is geschikt 

voor beleggers die op zoek zijn 
naar groei op lange termijn met 

een zekere tolerantie voor 
volatiliteit. 

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar kapitaalgroei en 

bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen aanhoudperiode van 3 tot 
5 jaar ("Middellange Termijn") aan te houden en waarvan het profiel past bij 

het risiconiveau van aandelen uit ongeacht welke sector, vastrentende effect en 
en geldmarktinstrumenten. 

ING Sustainable 

Active 
ING Sustainable 

Dynamic 
 

Het Compartiment is geschikt 

voor beleggers die op zoek zijn 
naar groei op lange termijn met 

een zekere tolerantie voor 
volatiliteit. 

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar kapitaalgroei en 

bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen aanhoudperiode van meer 
dan 5 jaar ("Lange Termijn") aan te houden en waarvan het profiel past bij het 

risiconiveau van aandelen uit ongeacht welke sector, hoewel ze ook een zekere 
blootstelling aan vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten aanvaarden.  

ING Multi-Asset 

Income Fund 
Conservative 

 
ING Multi-Asset 

Income Fund 
Moderate 

Het Compartiment is geschikt 

voor beleggers die op zoek zijn 
naar inkomsten met gematigde 

kapitaalgroei op middellange tot 
lange termijn met een zekere 

tolerantie voor volatiliteit.  

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar het genereren van 

inkomsten en bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen 
aanhoudperiode van 1 tot 3 jaar ("Korte Termijn") aan te houden en waarvan 

het profiel past bij het risiconiveau van vastrentende effecten en 
geldmarktinstrumenten, hoewel ze ook een zekere blootstelling aan aandelen 

uit ongeacht welke sector en eventueel aan vastgoed aanvaarden. 

ING Multi-Asset 
Income Fund 

Balanced 

Het Compartiment is geschikt 
voor beleggers die op zoek zijn 

naar inkomsten met gematigde 
kapitaalgroei op middellange tot 

lange termijn met een zekere 
tolerantie voor volatiliteit.  

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar het genereren van 
inkomsten en bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen 

aanhoudperiode van 3 tot 5 jaar ("Middellange Termijn") aan te houden en 
waarvan het profiel past bij het risiconiveau van aandelen uit ongeacht welke 

sector, vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten en eventueel ook 
vastgoed. 

ING Multi-Asset 

Income Fund Active 

Het Compartiment is geschikt 

voor beleggers die op zoek zijn 
naar inkomsten met gematigde 

kapitaalgroei op middellange tot 
lange termijn met een zekere 

tolerantie voor volatiliteit.  

Dit Compartiment richt zich tot beleggers die streven naar het genereren van 

inkomsten en bereid zijn hun belegging gedurende de aanbevolen 
aanhoudperiode van meer dan 5 jaar ("Lange Termijn") aan te houden en 

waarvan het profiel past bij het risiconiveau van aandelen uit ongeacht welke 
sector, hoewel ze ook een zekere blootstelling aan vastrentende effecten,  

geldmarktinstrumenten en eventueel vastgoed aanvaarden.  

 

4. Met betrekking tot de Compartimenten ING Sustainable Conservative en ING Sustainable Dynamic is voor 

bepaalde aandelenklassen besloten om de vergoeding voor de Beheermaatschappij die in de Bijlagen voor de 

respectievelijke Compartimenten bij het Prospectus wordt vermeld, als volgt aan te passen: 

Compartiment Aandelenklassen ISIN-code 
Vergoeding 

beheermaatschappij 
tot 31 oktober 2021 (Max) 

Vergoeding 
beheermaatschappij 

vanaf 1 november 2021 (Max) 

ING Sustainable 
Conservative 

R Cap LU1860911087 0,72% 0,82% 

ING Sustainable 

Conservative  
R Dis  LU1860910949 0,72% 0,82% 

ING Sustainable Dynamic S Cap LU1860914180 1,02% 1,12% 

ING Sustainable Dynamic S Dis LU1860914008 1,02% 1,12% 

 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met bovenstaande wijzigingen, die zullen ingaan op 1 november 2021, kunnen hun 

aandelen in de Vennootschap gedurende 30 kalenderdagen na de publicatiedatum van dit  bericht kosteloos , met uitzondering 

van eventuele taksen, laten terugkopen door bij de Vennootschap een terugkoopverzoek in te dienen, conform de procedures 

vermeld in het Prospectus. 

 

De hierboven vermelde wijzigingen worden opgenomen in het Prospectus van november 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. 

 

In België wordt de financiële dienst verleend door ING België N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel, waar het meest recente 

periodieke rapport gratis beschikbaar is. De vermelde wijzigingen worden opgenomen in het Prospectus van november 2021, 

dat samen met de Documenten met essentiële beleggersinformatie vanaf die datum op aanvraag kosteloos in het E ngels, 

Nederlands en het Frans ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld op het hoofdkantoor van de Vennootschap, op 

www.ing-isim.lu en in de agentschappen van ING België. 

 

Luxemburg, 30 september 2021. 

 

De Raad van bestuur van de Vennootschap 

http://www.ing-isim.lu/

