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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 
___________________________________________________________________________ 

 

 

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft besloten om in de nieuwe versie van het prospectus van de 
Vennootschap, met publicatiedatum december 2021 (het "Prospectus"), de volgende wijzigingen door te voeren: 
 

1. Voor alle Compartimenten is besloten om de sluitingstijd (cut-off time) te vervroegen van 15.30 uur MET 
naar 15.00 uur MET in de definitie van "Cut-off Time (sluitingstijd)" in de "Verklarende woordenlijst" van 
het Prospectus en in "Deel II: Beschrijvende fiches van de Compartimenten" van de beschrijvende fiche van 

elk compartiment in het Prospectus.  
 

2. Voor alle Compartimenten is besloten om de definitie van de drie (3) categorieën van beleggersprofielen 
aan te passen in het hoofdstuk over het profiel van de typische belegger in "Deel II: Beschrijvende fiches van 
de Compartimenten" in het Prospectus om de aanbevolen beleggingshorizon te vermelden. 

 

3. Met betrekking tot het Compartiment Multi-Strategy Portfolio – MSP Balanced is besloten om het 

profiel van de typische belegger aan te passen van  "Dynamisch" naar "Neutraal". 
 
4. Voor alle Compartimenten is besloten een nieuwe tekst in te voegen aan het einde van Hoofdstuk XI. "Netto-

inventariswaarde" onder "Deel III: Aanvullende informatie" van het Prospectus om het "swing-pricing"-
mechanisme in te voeren met als doel het verwateringseffect tegen te gaan en de beleggers beter te 
beschermen. 

 

5. Er is besloten om het gebruik van benchmarks voor alle Compartimenten te beëindigen. Daarom wordt elke 

tekst die verwijst naar of een beschrijving geeft van het gebruik van benchmarks  verwijderd of, indien nodig, 
aangepast, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving. "Bijlage II: Overzicht van de Benchmarks 
van de Compartimenten van de Vennootschap – Tabel" is dienovereenkomstig verwijderd. 
 
De rubrieken "Gebruik van benchmarks" van alle Compartimenten in "Deel II: Beschrijvende fiches van de 

Compartimenten" van het Prospectus zijn dan ook als volgt gewijzigd: 
 
"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")." 

 
6. Voor alle Compartimenten is besloten om de rubriek "Beleggingsdoelstelling en -beleid" en 

"Beleggingsbeperkingen" in "Deel II: Beschrijvende fiches van de Compartimenten" in het Prospectus aan te 
passen om respectievelijk de toepasselijke referentie-assetallocatie en het toepasselijke percentage 

beleggingsbeperkingen te vermelden, zoals hieronder weergegeven: 
 

Naam Compartiment Referentie-

assetallocatie 

Percentage 

beleggingsbeperkingen 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Pure Bond 

Vastrentende instrumenten en geldmarktinstrumenten 
en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals 
deposito's* 

100% tot 100%** 

Aandelen uit alle sectoren 0% tot 10% 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Defensive 

Vastrentende instrumenten en geldmarktinstrumenten 

en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals 
deposito's* 

90% tot 100% 



   

 

Aandelen uit alle sectoren 10% tot 25% 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Moderate 

Vastrentende instrumenten en geldmarktinstrumenten 

en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals 
deposito's* 

70% tot 85%*** 

Aandelen uit alle sectoren 30% tot 45% 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Balanced 

Vastrentende instrumenten en geldmarktinstrumenten 
en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals 

deposito's* 

50% tot 65%*** 

Aandelen uit alle sectoren 50% tot 65% 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Active 

Vastrentende instrumenten en geldmarktinstrumenten 
en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals 
deposito's* 

30% tot 45%*** 

Aandelen uit alle sectoren 70% tot 85% 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Dynamic 

Vastrentende instrumenten en geldmarktinstrumenten 

en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals 
deposito's* 

10% tot 25%*** 

Aandelen uit alle sectoren 90% tot 100% 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Pure Equity 

Vastrentende instrumenten en geldmarktinstrumenten 

en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals 
deposito's* 

0% tot 10%*** 

Aandelen uit alle sectoren 100% tot 100%** 
 

* Contanten of equivalenten van contanten zullen maximaal 1/3 van het nettovermogen van het Compartiment bedragen. 

 

** De blootstelling van het Compartiment in deze activaklassen kan worden verhoogd tot 105% wanneer het 

Compartiment ook indirect belegt via derivaten. 

 

*** Om de belangen van de Aandeelhouders te beschermen, mag het Compartiment in uitzonderlijke 

marktomstandigheden, direct of indirect, tot 100% via open-end ICBE's/ICB's beleggen in vastrentende effecten, 

geldmarktinstrumenten en/of contanten en equivalenten van contanten, zoals deposito's. 

 
Bovendien werd voor alle Compartimenten gespecificeerd dat ze noch direct, noch indirect via open-end 

ICBE's/ICB's en/of derivaten meer dan 50% van hun nettovermogen in hoogrentende obligaties (non-
investment grade) mogen beleggen. 

 

7. Voor alle Compartimenten, behalve MSP Pure Bond, is besloten om de rubriek "Beleggingsdoelstelling en 
-beleid" in "Deel II: Beschrijvende fiches van de Compartimenten" in het Prospectus aan te passen om een 
nieuwe paragraaf in te voegen waarin de mogelijkheid vermeld wordt van indirecte blootstelling aan 

grondstoffen via beleggingen in ICBE's/ICB's, en die als volgt luidt: 
 

"Het Compartiment kan blootstelling nastreven aan andere activaklassen, zoals grondstoffen." 
 

8. Voor alle Compartimenten is besloten om in de rubriek "Beleggingsbeperkingen" in "Deel II: Beschrijvende 

fiches van de Compartimenten" in het Prospectus een nieuwe paragraaf in te voegen die als volgt luidt: 

"Niettegenstaande het bovenstaande, kan het Compartiment in het belang van zijn beleggers voor een beperkte 
tijdsduur (maximaal één maand) en omwille van financiële marktomstandigheden, tot 100% van de netto-activa 

aanhouden in contanten en equivalenten van contanten."  

 

9. Voor alle Compartimenten is besloten om alle afdekkingsactiviteiten te beëindigen en elke verwijzing naar 

en beschrijving van de afdekkingstechnieken in het hele prospectus te schrappen. Bijgevolg zal voor alle 

bestaande afgedekte aandelenklassen de toegepaste afdekkingstechniek worden stopgezet. Alle afgedekte 

aandelenklassen zullen een nieuwe naam krijgen, zoals vermeld in de onderstaande tabel: 

ISIN-code 
Naam aandelenklasse 
Tot 30 november 2021 

Naam aandelenklasse 
Vanaf 1 december 2021 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Pure Bond 



   

 

LU0354675562 I (hedged iii) Cap XI Cap 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Defensive 

LU0354676297 I (hedged iii) Cap XI Cap 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Moderate 

LU0354675646 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU1138411688 P (hedged iii) Cap XP Cap 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Balanced 

LU0354675729 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU1138412140 P (hedged iii) Cap XP Cap 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Active 

LU0354675992 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU1138411928 P (hedged iii) Cap XP Cap 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Dynamic 

LU0354676453 I (hedged iii) Cap XI Cap 

Multi-Strategy Portfolio - MSP Pure Equity 

LU0354676024 I (hedged iii) Cap XI Cap 

LU0494603094 I (hedged iii) Dis XI Dis 

LU0494603177 S (hedged iii) Cap XS Cap 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met hierboven vermelde wijzigingen, die ingaan op 1 december 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 december 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 dienstverlening gegarandeerd door ING België N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel, 
waar het meest recente periodieke rapport gratis beschikbaar is. Zowel het Prospectus, alsook de Documenten met 

essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos in het Engels, het Nederlands en het Frans ter beschikking op het 
hoofdkantoor van de Vennootschap, op www.ing-isim.lu en in de agentschappen van ING België. 
 

Luxemburg, 29 oktober 2021. 
  

De raad van bestuur van de Vennootschap 

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

