
Sprinters op minder
liquide aandelen
Supplement brochure ING Sprinters

De ING geeft Sprinters uit op minder liquide 
aandelen. Bij deze Sprinters zijn bepaalde 
risico’s in hogere mate aanwezig. Zo kan 
een Sprinter op een minder liquide aandeel 
eerder uitverkocht raken. Daarnaast 
bestaat het risico dat de afwikkeling van 
een Sprinter na het bereiken van het stop 
loss-niveau langer duurt.

Sprinters uitverkocht
De mate van liquiditeit van het aandeel heeft gevolgen voor 
het aantal Sprinters dat uitgegeven wordt op dat aandeel. Als 
het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van een aandeel 
laag is, geeft de ING daar ook maar een beperkt aantal 
Sprinters op uit. De ING wil namelijk voorkomen dat bij het 
bereiken van het stop loss-niveau een te grote positie aandelen 
moet worden gekocht of verkocht ten opzichte van het 
gemiddeld dagelijkse volume. Doordat de ING minder Sprinters 
uitgeeft, kan het voorkomen dat een bepaalde Sprinter-serie 
uitverkocht raakt. In dat geval zal de ING alleen een biedprijs 
afgeven. Beleggers kunnen dan wel Sprinters verkopen, maar 
niet aankopen.

Stop loss-niveau
Bij het bereiken van het stop loss-niveau moeten bij Sprinters 
Long de onderliggende aandelen door de ING worden verkocht. 
In geval van Sprinters Short moeten de onderliggende 
aandelen worden aangekocht. Bij Sprinters op minder liquide 
aandelen kan de koop of verkoop van de onderliggende 
aandelen een grotere invloed op de koers hebben dan bij meer 
liquide aandelen. Na het bereiken van het stop lossniveau kan 
er meer tijd nodig zijn voor de afwikkeling van de Sprinter. 
De tijd die nodig is om de positie te kunnen afwikkelen, kan 
uiteindelijk een negatieve invloed hebben op de restwaarde 
van Sprinters. De ING heeft voor de afwikkeling van beëindigde 
Sprinters maximaal twee beursdagen de tijd.

In de grafiek is het koersverloop van een willekeurig minder 
liquide aandeel te zien. Dit aandeel is de onderliggende waarde 
van een Sprinter Long met een stop loss-niveau van € 17,50 en 
een financieringsniveau van € 15,-. Op handelsdag 1 om 16:20 
uur bereikt de Sprinter Long het stop loss-niveau. Vanaf dat 
moment is er geen handel meer mogelijk in deze Sprinter. Bij 
het bereiken van het stop loss-niveau heeft de ING maximaal 
twee handelsdagen de tijd om de positie af te wikkelen. Als er 
een niet al te grote positie in de Sprinter uitstaat, kan het zo 
zijn dat de ING de positie dezelfde dag nog kan afwikkelen. De 
minimale restwaarde is dan € 2,-. Namelijk de laagste koers 
van handelsdag 1, € 17,- min het financieringsniveau € 15,-. 
Als de afwikkeling een te grote invloed op de koers van het 
onderliggende aandeel heeft, kan de ING ook handelsdag 2 
gebruiken om de positie af te wikkelen. Het risico is aanwezig 
dat het aandeel op handelsdag 2 lager opent. De minimale 
restwaarde is in dit geval € 1,- (de laagste koers van de twee 
handelsdagen € 16,- min het financieringsniveau € 15,-).

Voorbeeld: bereiken stop loss-niveau bij een minder liquide 
aandeel
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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 (tel +31 (0)20 501 3477, 
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 (zie voor meer informatie www.afm.nl).
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Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
 garantie voor de toekomst.


