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BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELNEMINGSRECHTEN 
___________________________________________________________________________ 

 
De leden van de raad van bestuur van de Beheerder (de "Raad van Bestuur") hebben besloten om de volgende 
wijzigingen door te voeren in de nieuwe versie van het prospectus van het Fonds (het "Prospectus"), van 1 
augustus 2022: 
 
1. Er is besloten om het gebruik van benchmarks voor vergelijkingsdoeleinden voor alle Subfondsen te 

beëindigen. Daarom wordt elke tekst in het Prospectus die verwijst naar of een beschrijving geeft van het 
gebruik van benchmarks met ingang van 1 augustus 2022 verwijderd of, indien nodig, aangepast, 
overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 
2. Met betrekking tot alle Subfondsen is besloten om in paragraaf 10.1 "Beheervergoeding" van de rubriek 

"Kosten en vergoedingen" van het Prospectus de kosten voor de accountant en de belastingadviseur uit te 
sluiten van de beheervergoeding. Vanwege deze wijziging wordt het het Prospectus zodanig bijgewerkt dat 
er twee nieuwe paragrafen worden ingevoegd getiteld 10.4 "Kosten van de accountants" en 10.4 "Kosten 
van belastingadviseurs". 

 

3. Met betrekking tot alle Subfondsen in de Fondsenrange Actueel, behoudens het Subfonds Actueel 
Obligaties, en de Fondsenrange Inkomen wordt  in de paragraaf "Beleggingsrestricties" van de rubriek 
"Beleggingsbeleid" in de respectieve Supplementen van de Subfondsen van het Prospectus met ingang van 
1 augustus 2022 bijgewerkt door het invoegen van de volgende alinea: 

 

"Het Subfonds kan tot 15% van zijn netto-activa beleggen in ICBE’s en beleggingsinstellingen en/of 
Exchange Trade Commodities (ETC’s) die het primaire doel hebben om blootstelling tot grondstoffen te 
verkrijgen." 

 
4. Met betrekking tot alle Subfondsenin de Fondsenrange Index wordt in de paragraaf 

"Beleggingsstrategie" van de rubriek "Beleggingsbeleid" in de respectieve Supplementen van de Subfondsen 
van het Prospectus met ingang van 1 augustus 2022 bijgewerkt door het invoegen van de volgende alinea: 
 
"De beleggingsbenadering van het Subfonds neemt ESG-factoren mee in de portefeuilleselectie en het 
portefeuillebeheer ten einde voor de lange termijn een competitieve winst te genereren en positieve impact 
op de maatschappij te bewerkstellingen. " 
 
In aanvulling op het invoegen van de voornoemde alinea is de paragraaf "Milieu-, sociale en governance-
aspecten (ESG-aspecten)" geactualiseerd in de respectieve Supplementen van de Subfondsen in het 
Prospectus in overeenstemming met de vereisten die volgen uit Verordening (EU) 2019/2088 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector 
 

5. Met betrekking tot de Subfondsen ING Select Fund – Index Zeer Defensief, ING Select Fund – Index 
Defensief, ING Select Fund – Index Neutraal, ING Select Fund – Index Offensief and ING Select 
Fund – Index Zeer Offensief is besloten om de Maximale Beheervergoeding in de respectieve 



   

 

Supplementen van de Subfondsen van het Prospectus met ingang van 1 augustus 2022 als volgt bij te 
werken: 

Naam van het 
Subfonds 

ISIN-code 
Klasse van 

deelnemingsrechten 

Beheervergoeding 
(Max.) tot 31 

december 2021 

Beheervergoeding 
(Max.) vanaf 1 
januari 2022 

Index Zeer Defensief NL0014157786 B 0,13% 0,23% 
Index Defensief NL0014157794 B 0,18% 0,28% 
Index Neutraal NL0014157802 B 0,24% 0,34% 
Index Offensief NL0014157810 B 0,29% 0,39% 
Index Zeer Offensief NL0014157828 B 0,35% 0,45% 

 
Houders van deelnemingsrechten die niet instemmen met de hierboven vermelde wijziging, die ingaan op 
1 augustus 2022, kunnen gedurende één maand na de publicatiedatum van deze kennisgeving hun 
deelnemingsrechten in het Fonds kosteloos laten terugkopen door een terugkoopaanvraag in te dienen, conform 
de procedures vermeld in het Prospectus. 
 
De hierboven vermelde wijzigingen worden opgenomen in het Prospectus met publicatiedatum 1 augustus 2022, 
dat samen met de Documenten met Essentiële Beleggersinformatie vanaf die datum op aanvraag kosteloos ter 
beschikking van de Houders van deelnemingsrechten wordt gesteld. 
 
Luxemburg, 30 juni 2022 
De Raad van Bestuur van de Beheerder 


