VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN
ING GROEP N.V.

Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ING Groep N.V. (de ''Vennootschap''). Een nadere toelichting op deze wijzigingen
is opgenomen in de toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die op 28 april 2020 zal plaatsvinden. De
agenda en de toelichting zijn verkrijgbaar op het adres van de Vennootschap en via de website van de Vennootschap (www.ing.com/agm ).

Om de voorgestelde wijzigingen inzichtelijk te maken is een tabel opgesteld. Deze tabel is verdeeld in drie kolommen die de volgende informatie bevatten:
a. In de eerste kolom van dit document zijn de statuten van de Vennootschap opgenomen zoals deze op dit moment luiden.
b. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Het wordt voorgesteld de blauwe tekst toe te voegen en de rode tekst te schrappen.
c.

In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen.

Van dit document is ook een onofficiële Engelse vertaling beschikbaar. De Nederlandse tekst van de statuten van de Vennootschap is leidend.
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Voorgestelde wijziging van artikel 36.2
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene
vergadering bevoegd.
Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van
Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke
blijft, de Raad van Bestuur.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene
vergadering bevoegd.
Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van
Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke
blijft, de Raad van Bestuur.

Artikel 36.2 beschrijft welk orgaan van de
Vennootschap de opdracht tot onderzoek van de
jaarrekening aan een accountant mag verlenen.
Sinds 1 juli 2018 kan de accountant niet langer
benoemd worden door het bestuur indien de
vennootschap een raad van commissarissen heeft
ingesteld. Dit volgt uit de wijziging van artikel 2:393
lid 1 BW.

Voorgestelde wijziging van artikel artikel 37.3
Uit de winst wordt, zo mogelijk, op de cumulatief
preferente aandelen uitgekeerd het hierna te
noemen percentage van het verplicht op die
aandelen, per de aanvang van het boekjaar
waarover de uitkering geschiedt dan wel - indien het
nemen van de cumulatief preferente aandelen in de
loop van dat boekjaar heeft plaatsgevonden – per de
dag waarop die aandelen zijn genomen, te storten of
gestorte bedrag.
Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan Euro
OverNight Index Average (EONIA) zoals berekend
door de Europese Centrale Bank - gewogen naar het
aantal dagen waarvoor deze gold - gedurende het
boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd
met twee en een half.
Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde
uitkering plaatsvindt, het verplicht op de cumulatief

Uit de winst wordt, zo mogelijk, op de cumulatief
preferente aandelen uitgekeerd het hierna te
noemen een percentage (het "Percentage") van het
verplicht op die aandelen, per de aanvang van het
boekjaar waarover de uitkering geschiedt dan wel indien het nemen van de cumulatief preferente
aandelen in de loop van dat boekjaar heeft
plaatsgevonden – per de dag waarop die aandelen
zijn genomen, te storten of gestorte bedrag.
Het hiervoor bedoelde percentage Percentage is
gelijk aan Euro OverNight Index Average (EONIA)
de Euro short-term rate ("€STR") zoals berekend
door de Europese Centrale Bank ("ECB") gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze gold
- gedurende het boekjaar waarover de uitkering
geschiedt, verhoogd met twee en een half

EONIA, een Europese referentierente wordt
momenteel gebruikt als referentierente om het
dividend te berekenen voor de cumulatief preferente
aandelen in het aandelen kapitaal van de
Vennootschap.
Aangezien EONIA per 3 januari 2022 wordt
beëindigd, is het voorstel om de Vennootschap voor
te bereiden op deze beëindiging en EONIA te
vervangen door een nieuwe referentierente.
De Europese Centrale Bank (ECB), de Europese
Commissie, de Europese Autoriteit voor effecten en
markten (ESMA) en de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) hebben samen met
Europese financiële instellingen, advocatenkantoren
en handelsverenigingen een door marktpartijen
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preferente aandelen gestorte bedrag is verlaagd of,
ingevolge een besluit tot verdere storting, is
verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd,
respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met
een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde
percentage van het bedrag van de verlaging
respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip
van de verlaging respectievelijk van het tijdstip
waarop de verdere storting verplicht is geworden.
Indien en voorzover de winst niet voldoende is om de
in de eerste zin bedoelde uitkering volledig te doen,
zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de
reserves, voorzover daardoor niet wordt gehandeld in
strijd met het bepaalde in artikel 37.1. Indien en
voorzover de in de eerste zin bedoelde uitkering ook
niet ten laste van de reserves kan worden gedaan,
wordt uit de winst die in daaropvolgende jaren wordt
geboekt eerst een zodanige uitkering aan de houders
van cumulatief preferente aandelen gedaan dat het
tekort volledig is aangezuiverd alvorens toepassing
kan worden gegeven aan het bepaalde in de artikelen
37.4 tot en met 37.10.
Op de cumulatief preferente aandelen worden geen
verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel, in
artikel 38 en in artikel 41 is bepaald.
Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld
en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente
aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben
degenen die blijkens het in artikel 7 bedoelde register
ten tijde van bedoelde intrekking houder van deze

vijfhonderdvijfentachtig/duizendste procent
(2,585%).
Indien op enig moment ter vervanging van €STR een
andere referentierente wordt aangewezen door (a)
de ECB of De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB"),
dan wel door (b) de European Securities and
Markets Authority ("ESMA") of de Stichting Autoriteit
Financiële Markten ("AFM") dan wel door (c) een
werkgroep die is goedgekeurd of gevormd door de
Financial Stability Board, De Europese Commissie,
de ECB, DNB, ESMA of de AFM, dan zal het
Percentage gelijk zijn aan die referentierente
gecorrigeerd met de door die instelling of werkgroep
bepaalde marge om waardeverschil tussen €STR en
die vervangende referentierente te adresseren,
verhoogd met twee
vijfhonderdvijfentachtig/duizendste procent
(2,585%).
Indien op enig moment noch €STR beschikbaar zal
zijn, noch een vervangende referentierente als
hiervoor bedoeld aangewezen zal zijn, dan zal het
Percentage gelijk zijn aan de European Deposit
Facility Rate ("EDFR") plus een marge om
waardeverschil tussen €STR en EDFR te
adresseren, welke marge zal worden bepaald door
(a) de ECB of (b) indien de ECB deze marge niet
bepaalt, door de Raad van Bestuur onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen in
welk geval de marge niet meer dan vijf procent (5%)
zal zijn, verhoogd met twee

TOELICHTING
geleide werkgroep ingesteld, genaamd de Working
Group on euro risk-free rates to determine a
successor rate for EONIA (de "Werkgroep").
De Werkgroep heeft €STR geïdentificeerd als de
referentierente die EONIA opvolgt. €STR wordt sinds
2 oktober 2019 door de ECB gepubliceerd.
De ECB heeft een eenmalige 'spread' tussen €STR
en EONIA vastgesteld, gebaseerd op een door de
Werkgroep aanbevolen methode. Deze spread
tussen €STR en EONIA is berekend op 0,085% (8.5
basispunten). EONIA wordt vervangen door €STR
plus de hiervoor genoemde spread van 0,085%.
Deze spread van 0,085% wordt toegevoegd aan de
marge van 2,50% die al toepasselijk is op basis van
de huidige statuten.
Het voorgestelde percentage bedraagt derhalve
€STR verhoogd met de spread van 0,085% en
verhoogd met de marge van 2,50%.
Als €STR niet langer beschikbaar zou zijn, dan zal de
referentierente waarop teruggevallen wordt, de
referentierente zijn die officieel is aangewezen als
vervangende referentierente, plus een eventuele
aanpassings-spread. Als geen vervangende
referentierente zou worden aangewezen, dan zal de
European Deposit Facility Rate (EDFR), zoals
bepaald door de ECB als onderdeel van het
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onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als
hierna omschreven. De winst die aan de bedoelde
houder(s) zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan
het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van
het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 37.3
recht zou hebben, indien hij ten tijde van de
winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de
hiervoor bedoelde cumulatief preferente aandelen,
naar tijdsgelang gerekend over de periode dat hij in
bedoeld boekjaar houder van deze cumulatief
preferente aandelen was, op welke uitkering in
mindering komt het bedrag van de uitkering die
overeenkomstig het bepaalde in artikel 37.4 is
gedaan. Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte
van cumulatief preferente aandelen heeft
plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend
op de desbetreffende cumulatief preferente aandelen
naar rato tot de desbetreffende dag van uitgifte
worden verminderd.
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vijfhonderdvijfentachtig/duizendste procent
(2,585%).
Als op enig moment het Percentage op basis van de
referentierente die van toepassing is, lager dan twee
en een half procent (2,5%) zou zijn, of geen van
voornoemde referentierentes beschikbaar is, dan
bedraagt het Percentage twee en een half procent
(2,5%).
Indien in het boekjaar waarover de hiervoor
bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op de
cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag is
verlaagd of, ingevolge een besluit tot verdere
storting, is verhoogd, zal de uitkering worden
verlaagd, respectievelijk, zo mogelijk, worden
verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor
bedoelde percentage van het bedrag van de
verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf
het tijdstip van de verlaging respectievelijk van het
tijdstip waarop de verdere storting verplicht is
geworden.
Indien en voorzover de winst niet voldoende is om
de in de eerste zin bedoelde uitkering volledig te
doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van
de reserves, voorzover daardoor niet wordt
gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 37.1.
Indien en voorzover de in de eerste zin bedoelde
uitkering ook niet ten laste van de reserves kan
worden gedaan, wordt uit de winst die in
daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een
zodanige uitkering aan de houders van cumulatief

monetaire beleid, worden gebruikt als referentierente
samen met een aanpassings-spread tussen €STR en
EDFR, of indien een dergelijke spread niet zou
worden bepaald door de ECB, dan kan de Raad van
Bestuur, met goedkeuring van de Raad van
Commissarissen een spread vaststellen, die in ieder
geval niet hoger zal zijn dan 5%.
Daarnaast wordt voorgesteld om een minimum
percentage te introduceren om te waarborgen dat
altijd tenminste een marge van 2,5% dividend wordt
betaald op de cumulatief preferente aandelen.
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preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is
aangezuiverd alvorens toepassing kan worden
gegeven aan het bepaalde in de artikelen 37.4 tot en
met 37.10.
Op de cumulatief preferente aandelen worden geen
verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel, in
artikel 38 en in artikel 41 is bepaald.
Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld
en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente
aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben
degenen die blijkens het in artikel 7 bedoelde
register ten tijde van bedoelde intrekking houder van
deze cumulatief preferente aandelen waren, een
onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als
hierna omschreven. De winst die aan de bedoelde
houder(s) zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan
het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van
het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 37.3
recht zou hebben, indien hij ten tijde van de
winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van
de hiervoor bedoelde cumulatief preferente
aandelen, naar tijdsgelang gerekend over de periode
dat hij in bedoeld boekjaar houder van deze
cumulatief preferente aandelen was, op welke
uitkering in mindering komt het bedrag van de
uitkering die overeenkomstig het bepaalde in artikel
37.4 is gedaan. Indien in de loop van enig boekjaar
uitgifte van cumulatief preferente aandelen heeft
plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend
op de desbetreffende cumulatief preferente
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aandelen naar rato tot de desbetreffende dag van
uitgifte worden verminderd.
) hebb
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