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ING (B) COLLECT PORTFOLIO

ING Stability Fund Klasse R Dis BE6288614074
Een sub-fonds van de BEVEK naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio beheerd door ING Solutions Investment Management N.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Dit fonds investeert in beleggingen waarbij de nadruk ligt op het streven
naar enerzijds een lage volatiliteit (vermijden van grote
koersschommelingen) en anderzijds het streven naar een hoger
rendement dan de Eonia* index over een periode van minimaal 3 jaar.
(*De EONIA - Euro OverNight Index Average - is een index die elke
werkdag wordt berekend en die de waarde van de daggeldrente op de
interbancaire markt (leningen van banken onderling) voor de
transacties in euro weergeeft).
ING Solutions Investment Management N.V. delegeert het
portefeuillebeheer aan ING België N.V. Het fonds besteedt daarbij ook
bijzondere aandacht aan het beperken van neerwaarts risico. Om deze
doelstelling te bereiken zal het fonds in meerderheid beleggen in
kapitalisatiedeelnemingsrechten van instellingen voor collectieve
belegging en/of Exchange Traded Funds (ETFs of index-trackers zijn
beursgenoteerde fondsen die een index volgen) hierna gezamenlijk
"Fondsen" genoemd, onder de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen.Zonder uitputtend te zijn, kan het onder
meer gaan om obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen
en aandelenfondsen. Het fonds zal in principe de tegoeden gelijk
verdelen over de verschillende onderliggende Fondsen. ING België N.V.
kan echter naar gelang de marktomstandigheden beslissen om deze
gewichten te wijzigen.

Voor het vastrentende gedeelte wordt er in meerderheid belegd in
obligatiefondsen en in beperkte mate in liquide middelen (cash) of
geldmarktfondsen.
In het belang van de klant kan ING België N.V. beslissen om gedurende
een
beperkte
periode
en
omwille
van
uitzonderlijke
marktomstandigheden tot 100% van de tegoeden aan te houden in
liquide middelen (cash) en geldmarktfondsen. ING België N.V. zal
bijgevolg op regelmatige basis de gewichten en verhoudingen waarin
het fonds zal investeren bepalen.
ING Solutions Investment Management N.V. zal de investeringen
uitvoeren in overeenstemming met deze bepalingen. U kunt uw belang
in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de
deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks
plaats. Het fonds heeft als doel u een regelmatig dividend uit te keren.
De beheerder beheert het compartiment actief, d.w.z. hij selecteert
beleggingen naar eigen goeddunken en maakt geen gebruik van een
index of van een index op een manier die niet binnen het
toepassingsgebied van het Benchmarkreglement valt. De index wordt
uitsluitend gebruikt om de prestaties van het compartiment te
vergelijken op zoek naar een hoger rendement.

Risico- en opbrengstprofiel
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Risicoprofiel van het fonds:
De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen
van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het
toekomstige risicoprofiel van dit fonds. De laagste risicocategorie
betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Dit fonds behoort tot de categorie 3 vanwege de evolutie van het
product gedurende de meetperiode. Het marktrisico, rekening
houdend met in het verleden behaalde resultaten en een potentiële
evolutie van de financiële markten, dat verbonden is aan financiële
instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te
behalen, wordt gezien als medium. Financiële instrumenten worden
beïnvloed door meerdere factoren.
Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de
financiële markt en de economische ontwikkeling van de uitgevers
van financiële instrumenten die op hun beurt worden beïnvloed door

de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en
politieke omstandigheden in elk land.
Het kapitaalsrisico en het rendementsrisico van het compartiment
worden als medium beschouwd. Het verwachte kredietrisico (de kans
dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting voldoet) van de
onderliggende beleggingen is medium. Bovendien kan de valuta exposure invloed hebben op de resultaten van het sub -fonds. Het
inflatierisico van het compartiment wordt als medium beschouwd. Er
wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het
terugkrijgen van uw initiële belegging.
Meer informatie over de risico’s kan u terugvinden in het prospectus
welk beschikbaar is in de kantoren van ING België N.V. en op de
websites www.ing.be en www.ing-isim.lu.

Kosten
Alle kosten die de belegger betaalt, worden aangewend om de
beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten
voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële
groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapkosten

3,00%

Uitstapkosten

Geen

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden
ingehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten
van uw belegging worden uitbetaald. Gelieve uw financieel
adviseur of distributeur te raadplegen met betrekking tot het
exacte bedrag welke mag toegepast worden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

1,25%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

Het aangegeven bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de
uitgaven voor het boekjaar eindigend in 09/2019. Dit cijfer kan van
jaar tot jaar verschillen.
Deze sluit volgende elementen uit:
- Prestatievergoeding
- Transactiekosten van de portefeuille, behalve in het geval van
instap-/uitstapvergoedingen die door het fonds worden betaald bij de
aankoop of verkoop van rechten van deelneming van een andere
instelling voor collectieve belegging.
Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus van de
BEVEK, welke beschikbaar is in de kantoren van ING België N.V. of op
de websites www.ing.be en www.ing-isim.lu.

Geen

In het verleden behaalde resultaten
• In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare
indicator voor toekomstige resultaten. Bovendien houdt het fonds het
rendement van de index niet bij.
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• De hier getoonde resultaten uit het verleden zijn inclusief alle kosten,
behalve de in- en uitstapkosten en de kosten voor het wisselen van
fondsen.
• Dit compartiment is geïntroduceerd in 2016.
2017

2018

2019

Fonds (%)

2015

2016

2,7

-3,4

3,8

Benchmark (%)

-0,4

-0,4

-0,4

• Deze aandelencategorie is geïntroduceerd in oktober 2016.
• De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
• De naam van de benchmark kunt u in de paragraaf Doelstellingen en
beleggingsbeleid vinden.

Praktische informatie
Bewaarder: Belfius Bank N.V., Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.
De BEVEK is een BEVEK naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, bestaat uit verschillende compartimenten
en overeenkomstig deze richtlijn beheerd wordt door de beheermaatschappij ING Solutions Investment Management N.V.
De volgende informatie is gratis beschikbaar op www.ing.be en www.ing -isim.lu: het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de
jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. Papieren exemplaren zijn gratis te verkrijgen in het Nederlands en het Frans bi j de instellingen die de
financiële dienst verlenen.
De financiële dienst van de BEVEK wordt verleend door ING België N.V.
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op de website www.beama.be/nl/niw. Het is ook beschikbaar aan de loketten van d e
instelling die financiële diensten verleent.
De informatie over de betalingen, de deelnemers, de inkoop of wederinkoop va n de rechten van deelneming en de informatie over de BEVEK zijn
voor het publiek beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent.
De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds, België, kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de
belegger. De fiscale behandeling hangt af van individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Wij raden u aan om contact op te
nemen met uw belastingadviseur voor meer informatie.
ING Solutions Investment Management N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld op basis van de in dit document opgenomen verklaringen die
misleidend, onjuist of onverenigbaar zouden zijn met de overeenkomstige delen van het prospectus van de BEVEK.
Dit document bevat alle informatie die essentieel is voor het inzicht van de belegger in de beleggingselementen.
Het geactualiseerde remuneratiebeleid van ING Solutions Investment Management N.V. is bij het prospectus gevoegd, dat kan wor den
geraadpleegd op de volgende website: https://www.ing-isim.lu/en/communication/policies. De beleggers kunnen hun aandelen van het
compartiment omzetten in aandelen van een ander compartiment van ING (B) COLLECT PORTFOLIO onder bepaalde voorwaarden die in het
prospectus worden uiteengezet.
Het Fonds is een compartiment van ING (B) COLLECT PORTFOLIO, een BEVEK met verschillende compartimenten. Dit document is specifie k voor
het compartiment en het type aandeel van het compartiment dat in het begin van dit document wordt vermeld.
De compartimenten hebben afzonderlijke activa en passiva. Het (half)jaarverslag wordt voor alle compartimenten op het niveau van de BEVEK
opgesteld.

De BEVEK is toegelaten in België en wordt gereglementeerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). ING Solutions
Investment Management N.V. is in het Groothertogdom Luxemburg erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
De essentiële beleggersinformatie die hier wordt verstrekt, is accuraat en actueel vanaf 19 augustus 2020.

