ING Sprinters
Versneld inspelen op een koersstijging of -daling van aandelen,
indices, obligaties, grondstoffen of valuta’s

ING Sprinters
ING heeft eind 2008 de ING Sprinters
geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen
op wereldwijde marktontwikkelingen. Een
Sprinter heeft een groot winstpotentieel, is
beursgenoteerd en heeft een transparante
koersvorming.

Waarin kan ik met Sprinters beleggen?

Wat is een Sprinter?

Door het gebruik van een hefboom kunt u met een relatief
kleine inleg een hoog rendement behalen.

Een Sprinter is een beleggingsproduct van ING, waarmee
u versneld kunt profiteren van een koersstijging of een
koersdaling van een aandeel, index, grondstof, obligatie of
valuta. Sprinters zijn er in twee soorten: de Sprinter Long en de
Sprinter Short. Als u een stijging van de koers verwacht, kunt u
een Sprinter Long kopen, als u een koersdaling verwacht, een
Sprinter Short.

Een totaaloverzicht van alle onderliggende waarden
waarin u met Sprinters kunt beleggen, vindt u op
www.ingsprinters.nl.

Voordelen Sprinters
Potentieel hoge rendementen

Toegang tot financiële markten wereldwijd

Er is een zeer uitgebreid aanbod van vele honderden Sprinters
op aandelen, indices, grondstoffen, obligaties en valuta’s. Er is
altijd wel een markt in beweging waarop u met Sprinters kunt
inspelen.

Transparante koersvorming

Sprinters hebben een transparante koersvorming, waardoor
u geen ondoorzichtige premie voor volatiliteit en tijdswaarde
betaalt.

Verhandelbaarheid

Sprinters zijn verhandelbaar via Euronext of CATS.
U kunt Sprinters bij uw bank of broker kopen of verkopen.

Risico’s

Beleggen is niet zonder risico’s. Dat geldt dus ook voor
Sprinters. Een belegging in Sprinters is risicovoller dan een
directe belegging in de onderliggende waarde. Een belangrijke
reden hiervoor is het gebruik van een hefboom. U kunt
maximaal uw hele inleg verliezen. Verderop in de brochure
vindt u een uitgebreidere beschrijving van de risico’s. Sprinters
worden uitsluitend aangeboden op basis van het procpectus.
De beslissing om Sprinters te kopen dient uitsluitend op basis
van het prospectus te geschieden.

ING Sprinters

2

Kenmerken van de Sprinter
Iedere Sprinter heeft een aantal specifieke
kenmerken. Met behulp van deze kenmerken
kunt u op www.ingsprinters.nl de voor u
mogelijk geschikte Sprinter vinden. Hieronder
vindt u een overzicht van de kenmerken van
een Sprinter.
De hefboom

Met een Sprinter kunt u versneld profiteren van bepaalde
koersbewegingen. Dit komt door de hefboom. De hefboom van
een Sprinter op bijvoorbeeld een aandeel geeft aan hoeveel
sneller de waarde van een Sprinter verandert ten opzichte
van het aandeel (de onderliggende waarde). Een Sprinter op
een aandeel met een hefboom van 5 zal dus met 5 procent
veranderen als het aandeel met 1 procent verandert.

Het financieringsniveau

Bij een Sprinter Long investeert u slechts een gedeelte van
de onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel. De rest
financiert ING voor u. Het door ING gefinancierde deel wordt
het financieringsniveau genoemd.
Het financieringsniveau wordt dagelijks aangepast door
financieringskosten of -opbrengsten. Het percentage van de
financieringskosten of -opbrengsten van elke Sprinter is te
vinden op www.ingsprinters.nl.

Ook kan het financieringsniveau in de volgende gevallen
worden aangepast:

Dividenduitkering

Sprinters keren u geen dividend uit, ook niet als er op de
onderliggende waarde wel dividend wordt uitgekeerd. In
plaats hiervan wordt het dividend op de onderliggende waarde
verwerkt in het financieringsniveau van de Sprinter. De door
ING ontvangen dividenden worden na aftrek van eventuele
belastingen in mindering gebracht op het financieringsniveau.
Voor aandelen en indices geldt een dividendbelasting van in
het algemeen 15%. Dit percentage kan per land verschillen.
Het percentage van het dividend wat in het financieringsniveau
wordt verwerkt, vindt u per Sprinter op www.ingsprinters.nl.
Als door ING dividendbelasting moet worden afgedragen, kan
een dividenduitkering een negatieve invloed hebben op de
waarde van een Sprinter Long. Het financieringsniveau wordt
namelijk aangepast met het dividendbedrag na belastingen.

Doorrollen future

Als de onderliggende waarde van een Sprinter een future is en
de future wordt doorgerold, dan zal het financieringsniveau
worden aangepast en het stop loss-niveau opnieuw worden
berekend. Verderop in de brochure wordt het doorrollen van
futures nader beschreven.

Corporate actions

Als de onderliggende waarde van een Sprinter een aandeel
is en op dit aandeel vindt een corporate action plaats (zoals
een aandelensplitsing of een aandelenemissie), dan zal het
financieringsniveau worden aangepast en het stop loss-niveau
opnieuw worden berekend. Een corporate action heeft in
beginsel geen invloed op de waarde van een Sprinter.

Rekenvoorbeeld dividenduitkering
Stel: een aandeel keert € 1,00 dividend uit en de dividendbelasting bedraagt 15%. Dan zal het financieringsniveau met € 0,85
worden verlaagd voor een Sprinter Long en € 1,00 voor een Sprinter Short.
Voor dividend		
Koers aandeel
€ 25,00
Financieringsniveau Sprinter
€ 20,00
Waarde Sprinter Long
€ 5,00

ING Sprinters

Ex dividend
Koers aandeel
Financieringsniveau Sprinter
Waarde Sprinter Long

€ 24,00
€ 19,15
€ 4,85
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Het stop loss-niveau

Sprinters hebben een stop loss-niveau. Als de koers van de
onderliggende waarde, bijvoorbeeld een aandeel of index, dit
stop loss-niveau bereikt, zal de Sprinter worden beëindigd.
U lijdt in dit geval een verlies op uw investering. Sommige
onderliggende waarden worden ook buiten de handelstijden
van Sprinters verhandeld en kunnen dan hun stop lossniveau bereiken. Kijk voor de handelstijden per Sprinter
op www.ingsprinters.nl.
Het stop loss-niveau van een Sprinter Long zal altijd onder de
koers van het aandeel liggen, het stop loss-niveau van een
Sprinter Short ligt altijd boven de koers van het aandeel. Een
Sprinter heeft geen vaste afloopdatum. Zolang de koers van
het aandeel het stop loss-niveau niet raakt, blijft de Sprinter
bestaan. Een Sprinter zou dus oneindig lang kunnen bestaan.

Restwaarde

Zodra de onderliggende waarde van een Sprinter zijn stop
loss-niveau heeft bereikt, wordt de Sprinter beëindigd. Dit
kan ook buiten de handelsuren van Sprinters plaatsvinden.
In de Sprinter kan dan niet meer worden gehandeld.
Voor de afwikkeling van de Sprinter mag ING maximaal
twee werkdagen de tijd nemen. De eventuele opbrengst
van de afwikkeling wordt aan de houder van de Sprinter
uitgekeerd. Dit is de restwaarde. Dit bedrag wordt binnen
vijf werkdagen na bekendmaking van de restwaarde op uw
rekening bijgeschreven. ING garandeert u dat de restwaarde
nooit negatief zal zijn. Hierdoor kunt u met een belegging in
Sprinters nooit meer dan uw oorspronkelijke inleg verliezen.
De restwaarde van een beëindigde Sprinter kunt u vinden op
www.ingsprinters.nl.

Aanpassing van het stop loss-niveau

Het stop loss-niveau wordt één keer per maand aangepast
op basis van het actuele financieringsniveau. Dit gebeurt in
principe op de eerste werkdag van de maand.
Ook kan het stop loss-niveau in de volgende gevallen worden
aangepast:

Dividenduitkering

Als de onderliggende waarde van een Sprinter een aandeel
is en dit aandeel keert dividend uit, dan zal het financierings
niveau worden aangepast en het stop loss-niveau opnieuw
worden berekend. Bij een dividenduitkering van een index wordt
het financieringsniveau aangepast. Het stop loss-niveau wordt
op de eerste beursdag van de maand aangepast.
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Doorrollen future

Als de onderliggende waarde van een Sprinter een future is en
de future wordt doorgerold, dan zal het financieringsniveau
worden aangepast en het stop loss-niveau opnieuw worden
berekend. Het doorrollen van de future heeft geen invloed op
de waarde van de Sprinter.

Corporate actions

Als de onderliggende waarde van een Sprinter een aandeel
is en op dit aandeel vindt een corporate action plaats (zoals
een aandelensplitsing of een aandelenemissie), dan zal het
financieringsniveau worden aangepast en het stop loss-niveau
opnieuw worden berekend.

Aanpassing van de stop loss-buffer

De stop loss-buffer is de ruimte tussen het financieringsniveau
en het stop loss-niveau. Met name in volatiele markten kan de
stop loss-buffer naar boven en, in minder volatiele markten,
naar beneden worden aangepast. Elke week, in beginsel op
maandag, bepaalt ING of de stop loss-buffer van de Sprinters
moet worden aangepast. Als besloten wordt dat een bepaalde
stop loss-buffer naar boven moet worden aangepast, zal dit
uiterlijk de eerstvolgende handelsdag op www.ingsprinters.nl
kenbaar worden gemaakt. De nieuwe stop loss-buffer zal
effectief worden op de tweede handelsdag na het bepalen van
de hoogte van de nieuwe buffer. Op deze dag zal ook het stop
loss-niveau worden aangepast.
www.ingsprinters.nl/documents/stop_loss_buffer_0709.pdf

De ratio

Soms is de koers van de onderliggende waarde, zoals een
index, zeer hoog of zeer laag. De Sprinter heeft dan een ratio.
Hierdoor zal een dergelijke Sprinter goed betaalbaar zijn. De
ratio geeft aan hoeveel Sprinters u moet aanschaffen om één
keer volledig de koersbeweging van de onderliggende waarde
te volgen. Zo hebben Sprinters op de AEX een ratio van 10 en
de Sprinters op de Dow Jones een ratio van 100. Dit betekent
overigens niet dat u Sprinters per 10 of 100 moet kopen. U kunt
Sprinters per stuk kopen en verkopen.

De onderliggende waarde

Met Sprinters hebben beleggers toegang tot een wereld aan
beleggingsmogelijkheden. Sprinters zijn er op veel onderliggende
waarden. Met onderliggende waarden wordt bijvoorbeeld een
aandeel, index, grondstof, obligatiefuture of valuta bedoeld.
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De wisselkoers

De koers van een Sprinter noteert altijd in euro. Als u een
Sprinter koopt of verkoopt, wordt dus altijd in euro’s met u
afgerekend. De onderliggende waarde van een Sprinter kan
echter in een andere valuta noteren. In dat geval heeft ook
de wisselkoers invloed op de waarde van een Sprinter. Een
sterkere koers van de euro ten opzichte van de valuta van de
onderliggende waarde zal een negatief effect hebben op de
waarde van de Sprinter, terwijl een lagere koers van de euro
een hoger rendement in euro voor u betekent.

Dividend

Sprinters keren u geen dividend uit. In plaats hiervan wordt
het dividend verwerkt in het financieringsniveau van de
Sprinter. De door ING ontvangen dividenden worden na aftrek
van eventuele belastingen in mindering gebracht op het
financieringsniveau.

de nieuwe prijs van de future hoger (contango) of lager
(backwardation) liggen dan de oude futureprijs. ING verwerkt
dit positieve of negatieve prijsverschil in het financieringsniveau
van de Sprinter. Ook het stop loss-niveau wordt aangepast.
Door het doorrollen van de future verandert de waarde van de
Sprinter niet.
Er is geen vaste dag voor het doorrollen van de future
contracten. In de regel vindt de doorrol echter vijf tot tien
handelsdagen voor het aflopen van de future plaats of op de
dag van de bekendmaking in verband met de fysieke levering,
de zogenaamde ‘notification day’. ING bepaalt wanneer de
betreffende future exact wordt doorgerold. Als de future
wordt doorgerold, worden het financieringsniveau en het stop
loss-niveau van de betreffende Sprinter de eerstvolgende
handelsdag aangepast. Voor meer informatie over het
beleggen in Sprinters op futures verwijzen wij u graag naar
de speciale brochure over dit onderwerp.
www.ingsprinters.nl/documents/Sprinters-op-Futures.pdf

Issuer Call en Excercise

Als een Sprinter het stop loss-niveau niet bereikt, kan de
Sprinter oneindig bestaan. ING heeft het recht om een Sprinter
voor het bereiken van het stop loss-niveau te beëindigen. In
deze gevallen zal ING beleggers hierover informeren. Meer
informatie over de issuer call vindt u in deze brochure onder
risico’s. De belegger kan een Sprinter ook ‘exercisen’. De
positie in de Sprinter wordt dan op verzoek van de belegger
afgewikkeld. Voor meer informatie kunt u het prospectus
raadplegen via www.ingsprinters.nl/informatie/downloads.

Sprinters op futures

ING geeft een aantal Sprinters uit met een future als
onderliggende waarde. Voorbeelden hiervan zijn Sprinters op
de Brent Crude Oil-future, de WTI Oil-future, de Bund-future en
de T-Note-future.
Een future is een termijncontract met een afloopdatum,
waarbij zowel de koper als de verkoper van de future een
verplichting heeft om een onderliggende waarde af te nemen
of te leveren op een afgesproken tijdstip. Aangezien Sprinters
geen vaste afloopdatum hebben en om de fysieke levering
van de onderliggende waarde te voorkomen, wordt voor het
aflopen van het futurecontract de positie door ING ‘doorgerold’.
Bij het doorrollen wordt de future die als onderliggende waarde
voor de Sprinter wordt gebruikt, verkocht, terwijl een future
met een afloopdatum die verder in de toekomst ligt, wordt
aangekocht.
De verkochte future heeft vrijwel altijd een andere prijs dan
de aangekochte future. Dit noemt men de termijnstructuur.
Afhankelijk van de prijs van de onderliggende waarde zal
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Hoe bereken ik de waarde van een Sprinter?
Formule 1
Waarde Sprinter Long:
koers onderliggende waarde - financieringsniveau
ratio x wisselkoers
Formule 2
Waarde Sprinter Short:
financieringsniveau - koers onderliggende waarde
ratio x wisselkoers
Stel: de stand van een Amerikaanse aandelenindex is
11.500 en de EUR/USD wisselkoers is 1,30.
Wat is nu de waarde van een Sprinter Long met een
financieringsniveau van 10.500 en een ratio van 100?
Stap 1
Koers onderliggende waarde – financieringsniveau:
11.500 – 10.500 = USD 1.000
Stap 2
Deel door de ratio:
1.000 / 100 = USD 10,00
Stap 3
Deel door de wisselkoers:
10,00 / 1,30 = EUR 7,69
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Scenario 4: Dalende koers waarbij het
stop loss-niveau wordt bereikt

Rekenvoorbeelden
Om de werking van een Sprinter te verduidelijken, worden
er hieronder vijf scenario’s uitgewerkt voor een Sprinter
Long op een aandeel. De gegeven voorbeelden dienen
slechts ter verduidelijking van de werking van Sprinters en
bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. In
onderstaande scenario’s is geen rekening gehouden met
transactiekosten, financieringskosten en bied-laatspread.
Voor dit voorbeeld gelden de volgende kenmerken:
Stop loss-niveau
Financieringsniveau
Waarde aandeel bij aankoop Sprinter
Waarde Sprinter
(koers aandeel – financieringsniveau)
Hefboom (koers aandeel /
(koers aandeel – financieringsniveau))

€ 22,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 5,00
5

Scenario 1: Stijgende koers

Het aandeel stijgt met 10%, van € 25,00 naar € 27,50. Het
aandeel is dus € 2,50 meer waard. De waarde van de Sprinter
neemt in dit geval ook met € 2,50 toe en is nu € 7,50. Het
rendement op de Sprinter is op dit moment 50%.

Het aandeel daalt met 12%, van € 25,00 naar € 22,00 Het
aandeel is dus € 3,00 minder waard. De Sprinter raakt hierbij
het stop loss-niveau van € 22,00, waardoor de Sprinter zal
worden beëindigd en afgewikkeld. De opbrengst van de
afwikkeling wordt aan de houder van de Sprinter uitgekeerd.
Als de Sprinter op € 21,95 wordt afgewikkeld, zal de restwaarde
€ 1,95 bedragen. De restwaarde is in het geval van een Sprinter
Long het verschil tussen het niveau waarop de Sprinter wordt
afgewikkeld, verminderd met het financieringsniveau. In dit
geval is het gerealiseerde rendement op de Sprinter -61%.

Scenario 5: Dalende koers waarbij het stop loss-niveau
wordt bereikt en het aandeel onder het financieringsniveau noteert.

Het aandeel daalt met 30% van € 25,00 naar € 17,50. De
Sprinter heeft het stop loss-niveau bereikt en zal worden
afgewikkeld, tevens noteert de koers van het aandeel onder
het financieringsniveau. De restwaarde van deze Sprinter
bedraagt € 0,00 omdat ING garandeert dat de restwaarde nooit
negatief zal zijn. In dit geval is het gerealiseerde rendement op
de Sprinter -100%.

Scenario 2: Gelijkblijvende koers

Het aandeel blijft onveranderd op een koers van € 25,00.
Zolang het financieringsniveau € 20,00 is, blijft de waarde van
de Sprinter € 5,00.

Scenario 3: Dalende koers zonder dat het
stop loss-niveau wordt geraakt

Het aandeel daalt met 10%, van € 25,00 naar € 22,50. Het
aandeel is dus € 2,50 minder waard. De waarde van de Sprinter
neemt in dit geval ook met € 2,50 af en is nu € 2,50. Het
rendement op de Sprinter is op dat moment -50%. Omdat
het stop loss-niveau nog niet is bereikt, kan de Sprinter bij een
stijgende aandelenkoers ook in waarde stijgen. Als het aandeel
verder daalt, kan het stop loss-niveau wel worden bereikt en zal
de Sprinter worden beëindigd.

In deze voorbeelden is geen rekening gehouden met de invloed
van de financieringskosten op de waarde van de Sprinter. De
hoogte van de actuele financieringskosten per onderliggende
waarde kunt u vinden op www.ingsprinters.nl. De invloed
van de financieringskosten op de waarde van een Sprinter
kunt u per Sprinter benaderen met de Sprintercalculator op
www.ingsprinters.nl.

Let op!
De waarde van uw belegging kan fluctueren. De gegeven voorbeeldscenario’s dienen slechts ter illustratie.
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Hoe kan ik een Sprinter kopen en verkopen?
Sprinters kunt u tijdens beursdagen eenvoudig
via uw bank of broker kopen en verkopen. Op
www.ingsprinters.nl vindt u voor iedere Sprinter
de betreffende handelstijden.
Het is aan te raden om het orderboek te raadplegen voordat u
een order opgeeft.

Het orderboek

Als belegger in Sprinters houdt u de koersen natuurlijk scherp
in de gaten. Belangrijk hierbij is dat u niet op de laatste koers
let, maar dat u de bied- en laatprijzen goed in de gaten houdt.
Dit zijn de koersen waartegen daadwerkelijk kan worden
gehandeld. Deze koersen zijn te zien in het orderboek. Het
orderboek geeft behalve de bied- en laatprijzen ook de volumes
weer.
De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen b
 etalen. De
laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen.
Vraag- en aanbodprijzen dus. Het verschil tussen de bied- en
laatprijs wordt de spread genoemd. Als u wilt kopen en u wilt
er zeker van zijn dat uw order wordt uitgevoerd, zult u dus
de laatprijs moeten betalen. Om er zeker van te zijn dat uw
verkooporder wordt uitgevoerd, moet u uw order inleggen
tegen de biedprijs van de Sprinter.
Klanten van ING kunnen Sprinters enkel verhandelen via CATS.
De handel in Sprinters vindt plaats tussen u (de eindbelegger)
en de market maker (ING). Het voordeel voor u is dat u langer
kunt handelen in de meeste Sprinters, namelijk van 08.00
tot 22.00 uur. Houd u buiten officiële handelstijden van de
onderliggende waarden wel rekening met ruimere bied- en
laatprijzen en lagere volumes. Voor klanten die Sprinters
verhandelen via een andere bank of broker dan ING vindt de
handel in Sprinters plaats via Euronext Amsterdam.

ING als liquidity provider

ING is ‘liquidity provider’ voor de Sprinters, wat wil zeggen
dat ING onder normale omstandigheden een bied- en een
laatprijs geeft voor de Sprinters. De bied- en laatprijs die door
de liquidity provider wordt afgegeven en de hoeveelheid
Sprinters die de liquidity provider bereid is te kopen, hangt
onder andere af van de volgende factoren: (a) de waarde
van de onderliggende en/of de waarde van de ‘future’ op
de onderliggende, (b) vraag en aanbod in onderliggende
en de Sprinter, (c) de volatiliteit in de markt en (d) indien
van toepassing de openingstijd van de beurs waarop de
onderliggende wordt verhandeld.
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De liquidity provider kan de spread veranderen indien de
marktomstandigheden wijzigen. In het geval van onzekerheden
in de markt kan de spread worden vergroot. Ook kan de
liquidity provider prijzen afgeven op Sprinters waarvan de in
het prospectus gespecificeerde beurs van de onderliggende
waarde niet geopend is. In een dergelijk geval kan de bieden laatprijs worden berekend aan de hand van bijvoorbeeld:
(a) de ‘future’ op de onderliggende of (b) de waarde van de
onderliggende op andere beurzen. Deze waardes kunnen
afwijken van de daadwerkelijke koers van de onderliggende bij
opening van de in het prospectus gespecificeerde beurs. Let
op: het stop loss-niveau kan alleen worden bereikt indien de
in het prospectus gespecificeerde beurs van de onderliggende
waarde geopend is.

Kosten

Als u in Sprinters handelt, heeft u te maken met
transactiekosten en financieringskosten of -opbrengsten.
U betaalt transactiekosten bij uw bank of broker waar u de
Sprinters koopt en verkoopt. Voor Sprinters wordt normaal
gesproken het aandelentarief gehanteerd. Het toepasselijke
tarief kunt u bij uw bank of broker opvragen.
In de Sprinter zelf worden financieringskosten en
financieringsopbrengsten automatisch verwerkt door op
dagelijkse basis het financieringsniveau aan te passen.
De actuele financieringskosten of -opbrengsten van elke
Sprinter zijn te vinden op www.ingsprinters.nl.
Tot slot kan uw bank of broker een vergoeding in rekening
brengen voor het aanhouden van een effectenrekening en de
daarop aangehouden effecten. Een overzicht van toepasselijke
vergoedingen en kosten is verkrijgbaar bij uw bank of broker.

Fiscale behandeling

De fiscale gevolgen van het beleggen in Sprinters zijn
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u om te
allen tijde een deskundige te raadplegen.

Risico’s

Als u belegt in Sprinters, belegt u met een bepaalde hefboom.
Door deze hefboom zal de koers van een Sprinter sterker
fluctueren dan de koers van de onderliggende waarde. Hoe
groter de hefboom van de Sprinter, des te dichter het stop lossniveau van de Sprinter zich bij de koers van de onderliggende
waarde bevindt en des te hoger het risico is. Een kleine
koersbeweging van de onderliggende waarde kan betekenen
dat de Sprinter het stop loss-niveau raakt. De Sprinter wordt in
dat geval afgelost en u ontvangt een eventuele restwaarde.
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Als u belegt in een Sprinter Long en de koers van de
onderliggende waarde daalt, of als u belegt in een Sprinter
Short en de koers van de onderliggende waarde stijgt, zal het
procentuele verlies op uw Sprinter groter zijn dan in het geval
u direct in de onderliggende waarde had belegd. Als de koers
van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt,
zal de Sprinter worden beëindigd. U ontvangt in deze gevallen
mogelijk een restwaarde. Sprinters waarvan de onderliggende
waarde ook buiten de handelstijden van Sprinters worden
verhandeld, kunnen ook hun stop loss-niveau bereiken buiten
deze handelsuren. U kunt op die momenten niet reageren op
koersbewegingen van de onderliggende waarde.

Onder welke voorwaarden kunnen Sprinters
mogelijk interessant zijn voor u?

De koersen van Sprinters waarvan de onderliggende waarde
niet in euro’s noteren, kunnen worden beïnvloed door
veranderingen in de wisselkoers.

De Sprinter is een product met een verhoogd risico. U dient uw
beslissing om te beleggen in Sprinters uitsluitend te nemen op
basis van het basisprospectus (en eventuele supplementen) en
de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Sprinter. Deze
documenten vindt u op www.ingsprinters.nl. U dient zelf na te
gaan of uw beleggingsprofiel aansluit bij de kenmerken van de
Sprinter. Uw beleggingsadviseur kan u hierover meer informatie
geven.

Sprinters hebben geen vaste looptijd. ING streeft ernaar om
tijdens de handelsuren van de Sprinter bied- en laatprijzen af
geven op de Sprinters. In bijzondere omstandigheden kan
ING besluiten om tijdelijk geen bied- en laatprijzen op
bepaalde Sprinters af te geven. Ook kan het voorkomen dat,
bij storingen in het handelssysteem van ING of de beurs waar
de onderliggende waarde of de Sprinter wordt verhandeld, de
handel in bepaalde Sprinters tijdens beursuren moet worden
stilgelegd. ING aanvaardt in dergelijke gevallen geen enkele
aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor opgelopen schade.
Neem in het geval van een storing direct contact op met uw
bank of broker of met ING Sprinters via info@sprinters.nl voor
meer informatie. Een overzicht van alle risico’s vindt u in het
Essentiële Informatie Document (EID). Het EID vindt u per
Sprinter op www.ingsprinters.nl.

Issuer Call

Onder bijzondere omstandigheden zoals 1) ingrijpende
wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, 2) ingrijpende
wijzigingen met betrekking tot de onderliggende waarde en/of 3)
indien ING Bank N.V. niet meer aan haar financiële verplichtingen
kan voldoen, heeft ING de mogelijkheid de Sprinters vervroegd
af te lossen. Daarnaast kan ING gebruikmaken van haar recht
de Sprinter vervroegd te beëindigen (‘issuer call’). In geval van
vervroegde aflossing of een issuer call wordt de Sprinter afgelost
tegen de actuele marktwaarde. Deze waarde kan lager zijn dan
de uitgifteprijs. De specifieke voorwaarden voor vervroegde
aflossing zijn terug te vinden in het prospectus.

• Als u op zoek bent naar een belegging die u potentieel
hogere rendementen kan opleveren dan op directe
investeringen in de onderliggende waarde.
• Als u bereid bent om volledig koersrisico op uw inleg te lopen
in het geval uw visie niet uitkomt.
• Als u bereid bent om gedurende de looptijd kredietrisico te
lopen op ING Bank N.V.
• Voor beleggen in Sprinters geldt dat u actief uw
effectenportefeuille dient te beheren. Sprinters zijn slechts
geschikt voor een beperkt aantal beleggingsdoelstellingen.

Meer informatie

Met Sprinters kunt u eenvoudig inspelen op stijgingen en
dalingen van een breed scala onderliggende waarden.
Een totaaloverzicht van alle onderliggende waarden waarin u
met Sprinters kunt beleggen, vindt u op www.ingsprinters.nl.
Hier vindt u van alle Sprinters onder andere de actuele koers,
het financieringsniveau en het stop loss-niveau.
Het basisprospectus is goedgekeurd door de Autoriteit
Financiële Markten, het basisprospectus, de definitieve
voorwaarden (Final Terms) en het Essentiële Informatie
Document (EID) van iedere Sprinter kunt u downloaden op
www.ingsprinters.nl. In het EID wordt ook beschreven hoe u
een klacht kunt indienen.
Ook kunt u zich via de website inschrijven voor de gratis
Sprinters nieuwsbrief.

Sprinters worden uitgegeven door ING. Door middel
van een belegging in Sprinters loopt u kredietrisico op
ING Bank N.V. Indien ING Bank N.V. niet langer aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen, bestaat de mogelijkheid
dat u uw gehele inleg verliest. U vindt de credit rating van ING
op www.ing.com/Investor-relations/Ratings.htm.
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Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen g
 arantie voor de toekomst.

Disclaimer
Deze brochure is geen prospectus. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het
onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor het koers- en/of het rendementsverloop in de toekomst. Aan
informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een
juridisch, fiscaal of enig ander advies of (uitnodiging tot het doen van) een aanbod tot het aangaan van enige transactie. In deze
brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere
aankondiging worden gewijzigd. Een aanbod van Sprinters vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing
Sprinters te kopen dient uitsluitend te geschieden op basis van het prospectus, dat u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Een
dergelijk verzoek kun u richten tot ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam (fax +31 (0)20 501 3114).
Aan een belegging zijn financiële risico’s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico’s alvorens over
te gaan tot een investeringsbeslissing en zonodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of een investering
past binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk,
Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties
kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden.
Ondanks dat ING Bank N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij de samenstelling van deze brochure, geeft ING Bank N.V. geen enkele
garantie dat de informatie in deze brochure juist, volledig of actueel is. ING Bank N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en
zetfouten. Alle rechten met betrekking tot de in de brochure aangeboden informatie worden door ING Bank N.V. expliciet voorbehouden.
ING Bank N.V. beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wft verleend door
De Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie www.dnb.nl). ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten te Amsterdam onder nummer 12000059 (zie voor meer informatie www.afm.nl). ING Bank N.V. is statutair
gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431
Index Disclaimer
De Sprinter Certificaten worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de Index of de Index Sponsor. De
Index Sponsor geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk
te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde
datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de
Index en de Index Sponsor is niet verplicht om iemand op een fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor geeft geen enkele
verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de
aankoop of het aangaan van risicoís in verband met de Sprinter Certificaten. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent aanvaardt
enige aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten door de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of het
onderhoud van de Index. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent heeft enige verwantschap met of controle over de Index of
de Index Sponsor of enige controle over de berekening, de samenstelling of de verspreiding van de Index. Hoewel de Issuer en de
Calculation Agent informatie over de index verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen, die zij als betrouwbaar beschouwen,
wordt de juistheid van deze informatie niet apart door de Issuer of de Calculation Agent geverifieerd. Noch de Issuer, noch de
Calculation Agent geeft enige verklaring, garantie of belofte (noch expliciet noch impliciet) en geen enkele verantwoordelijkheid
wordt aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie over de Index.
Oktober 2018
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Meer informatie
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Met specifieke vragen over
ING Sprinters kunt u mailen
naar info@sprinters.nl

