Update 29 maart 2012
Alle investeerders die in 2004 ingetekend hebben op de ING Perpetual Securities III obligatie zijn
uitgenodigd deel te nemen aan een gemeenschappelijke juridische actie.
Investor Protection heeft een analyse gedaan van de omstandigheden in de welke de ING Perpetual Securities
III obligatie verkocht werd in België tijdens haar uitgifte in 2004. Deze obligatie is uitgegeven geweest door ING
Groep NV. Op een totaalbedrag van een miljard euro, werd een vierde geplaatst bij Belgische investeerders.
Deze obligatie heeft meer dan 40% van haar initiële waarde verloren.
De informatie verspreid door ING België tijdens de intekeningsperiode was onjuist en onvolledig. Daardoor
werd het significante risico verbonden aan dergelijke obligaties in grote mate verborgen.
Het borderel, enige document van informatie dat aan de cliënten overhandigd werd, was onvolledig en
bevatte onjuiste informatie:
- een fictieve vervaldag, 31/12/2049, was vermeld op het borderel. De eeuwigheid, het voornaamste kenmerk
van de obligatie, was nergens te vinden op dit borderel.
- de obligatie mogen geconverteerd worden in preferente aandelen. Deze converteerbaarheid was nergens
vermeld op het borderel.
- het prospectus bepaald dat de rentevoet 9% niet mag overschrijden. Dit maximum rentevoet was nergens
vermeld op het borderel.
- de rentevoet van de obligatie was niet vermeld op het borderel. De communicatie op dit belangrijk element
van de obligatie is dus uitsluitend mondeling gebeurd, met de fouten en misverstanden risico’s daaraan
verbonden.
- de obligatie was het voorwerp van een diepe achterstelling die nergens vermeld was.
Het prospectus was niet beschikbaar in de kantoren noch onder elektronische vorm te vinden op de web site
van ING België. Bovendien werd geen productfiche gemaakt om de obligatie en haar risico’s te beschrijven.
ING België negeert niet dat ze sommige investeerders in deze obligatie al gecompenseerd heeft.

Investor Protection nodigt dus de investeerders uit die de ING Perpetual III obligatie bezitten of bezaten om
zich aan te sluiten aan een gemeenschappelijke juridische actie.
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