
• Beleggen in 2 sectoren die zijn getroffen door de kredietcrisis

• Mogelijk 10%* coupon per jaar, waarvan de eerste 2 jaar gegarandeerd

• Bescherming tegen koersdaling t/m 35%

ING Financials & Homebuilders
Income Note

Deze brochure is opgesteld voor de 
aanbieding van deze Note en is na 
sluiting van de inschrijvingsperiode 
niet meer geactualiseerd.  Voor 
actuele informatie met betrekking tot 
deze Note verwijzen wij u naar de 
statusrapporten, welke beschikbaar 
zijn op 
www.ingstructuredproducts.nl. 
Daarnaast adviseren wij u om contact 
op te nemen met uw eigen adviseur.



ING Financials & Homebuilders Income Note

Beleggen tijdens en na de kredietcrisis
Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat het fenomeen kredietcrisis voor het eerst de kop op stak op de financiële
markten. De crisis op de Amerikaanse huizenmarkt en de afschrijvingen op zogenaamde “sub-prime” hypotheken door met 
name Amerikaanse banken, hebben over de gehele wereld mede gezorgd voor dalende aandelenmarkten. Het laat zich 
raden welke sectoren het hardst onderuit gegaan zijn. 

De aandelenkoersen van Amerikaanse banken zijn door de afschrijvingen op hypotheekportefeuilles en het gebrek aan 
vertrouwen bij beleggers in het afgelopen jaar gemiddeld met zo’n 30% gedaald. Maar de koersdalingen als gevolg van de 
kredietcrisis blijven niet alleen beperkt tot aandelen van financiële instellingen. Doordat de Amerikaanse woningmarkt 
momenteel wordt overspoeld met onteigende woningen, moeten huizenbouwers al twee jaar lang de productie van nieuwe 
woningen in hoog tempo terugschroeven. Hierdoor zijn de aandelenkoersen van Amerikaanse huizenbouwers en 
leveranciers van bouwmaterialen in 2 jaar tijd meer dan 50% gedaald.

Is de kredietcrisis bijna ten einde en zullen de koersen van Amerikaanse banken en huizenbouwers weer gaan herstellen, 
of blijven deze sectoren ook de komende tijd nog last houden van de crisis? De meningen van experts lopen hierover sterk 
uiteen. Daarom introduceert ING Wholesale Banking nu een product waarbij u in beide gevallen mogelijk een aantrekkelijk 
rendement kunt behalen. Met de ING Financials & Homebuilders Income Note kunt u namelijk een coupon van mogelijk 
10%* per jaar ontvangen. U ontvangt deze coupon als de koersen van Amerikaanse banken en huizenbouwers niet meer 
dan 35% zijn gedaald ten opzichte van de startwaarde. Bovendien is de coupon van 10%* in de eerste 2 jaar 
gegarandeerd, wat er ook met de aandelenkoersen gebeurt.

Mogelijk 10%* coupon per jaar

De ING Financials & Homebuilders Income Note heeft een 
looptijd van 7 jaar en is gekoppeld aan 2 index-trackers. 
De onderliggende waarde bestaat uit een tracker op de 
S&P Homebuilders Select Industry Index en een tracker op 
de Financial Select Sector Index.

Ieder jaar kan de Note een coupon uitkeren. De eerste 
twee jaar is de coupon gegarandeerd en bedraagt 10%* 
per jaar. In de jaren erna is de coupon afhankelijk van het 
koersverloop van de 2 trackers.

Aan het eind van ieder jaar wordt de koers van beide 
trackers vergeleken met de startwaarde van de trackers. 
Als beide trackers op de observatiedatum niet meer dan 
35% zijn gedaald ten opzichte van de startwaarde, is de 
coupon voor dat jaar gelijk aan 10%*. Mocht echter 
minimaal 1 tracker wel met meer dan 35% zijn gedaald, 
dan ontvangt u voor dat jaar geen coupon.

De variabele coupon wordt vanaf het derde jaar ieder jaar 
opnieuw bepaald. Hierdoor blijft u ieder jaar kans houden 
op een coupon van 10%*. Wordt in jaar 4 bijvoorbeeld 
geen coupon uitgekeerd, dan wil dat dus niet automatisch 
zeggen dat in de jaren erna ook geen coupon wordt 
uitgekeerd. De coupon in jaar 1 en 2 is sowieso 
gegarandeerd en zal 10%* bedragen.

* Indicatief. Het definitieve percentage hangt af van de geldende marktparameters tijdens 
de inschrijvingsperiode en wordt na sluiting van de inschrijvingsperiode definitief bekend 
gemaakt. De coupon zal niet lager uitkomen dan 9%.



Beleggen in 2 sectoren die zijn geraakt door de 
kredietcrisis

De onderliggende waarde van de Note bestaat uit 2 
index-trackers gericht op sectoren die het meest 
geraakt zijn door de kredietcrisis. Een tracker, ook wel 
Exchange Traded Fund (‘ETF’) genoemd, is een 
beleggingsfonds dat als doel heeft een bepaalde index 
te kopiëren. Binnen een tracker vindt geen actief 
beheer plaats en is daarom een goedkope manier om 
in een bepaalde index te beleggen.

De Financial Select Sector SPDR ETF is een tracker
op de Financial Select Sector Index. Deze index is een 
graadmeter voor Amerikaanse bedrijven werkzaam in 
de financiële sector, zoals banken en verzekeraars. 
De belangrijkste bedrijven in de Financial Select 
Sector SPDR ETF zijn momenteel Bank of America, 
American International Group, Citigroup, JPMorgan
Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs Group, 
Wachovia, American Express en Morgan Stanley. 

De SPDR S&P Homebuilders ETF is een tracker op 
de S&P Homebuilders Select Industry Index. Deze 
index is een graadmeter voor Amerikaanse bedrijven 
werkzaam in de woningbouwsector, zoals 
huizenbouwers en leveranciers van bouwmaterialen. 
De belangrijkste bedrijven in de SPDR S&P 
Homebuilders ETF zijn momenteel Home Depot, 
Lowe’s Cos, Sherwin-Williams, Mohawk Industries, 
DR Horton, Toll Brothers, Centex en NVR.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten 
uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Bescherming tegen koersdaling tot en met 35%

De ING Financials & Homebuilders Income Note biedt u bescherming tegen een koersdaling tot en met 35% ten opzichte 
van de startwaarde. Dit geldt niet alleen voor de coupon vanaf het derde jaar, maar ook voor de aflossing op einddatum. 
Als na 7 jaar beide trackers niet meer dan 35% zijn gedaald ten opzichte van de startwaarde, zal de Note aflossen op 
100% van de nominale waarde. De ING Financials & Homebuilders Income Note is echter géén garantieproduct. Als op 
einddatum minimaal 1 van de 2 trackers meer dan 35% is gedaald ten opzichte van de startwaarde, zal de Note onder de 
nominale waarde aflossen. De aflossing is in dat geval gelijk aan 100% min de volledige daling van de tracker die op 
einddatum het meeste is gedaald.
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Voorbeelden

Een aantal voorbeelden verduidelijkt de werking van de ING Financials & Homebuilders Income Note. Hierbij is 
uitgegaan van een startwaarde van USD 26,00 voor de Financials tracker en van USD 23,00 voor de Homebuilders
tracker. De definitieve startwaarden zullen worden bepaald op 30 mei 2008. Op basis van genoemde indicatieve 
startwaarden biedt de Note bescherming tot koersniveau’s van respectievelijk USD 16,90 (65% van USD 26,00) en USD 
14,95 (65% van USD 23,00). De eerste twee jaar is de coupon gagarandeerd en dus niet afhankelijk van de koers van 
beide trackers. De coupon van 10%* is indicatief en zal na sluiting van de inschrijfperiode definitief bekend gemaakt 
worden. De coupon zal echter niet lager uitvallen dan 9%.

10,0%4.6%6.7%
Rendement
(jaarbasis)

EUR 1.000 (100%)Aflossing

EUR 100 (10%)31,60 (137%)41,00 (158%)7

EUR 100 (10%)29,10 (127%)42,45 (163%)6

EUR 100 (10%)26,75 (116%)39,95 (154%)5

EUR 100 (10%)25,20 (110%)38,10 (147%)4

EUR 100 (10%)22,00 (96%)40,00 (154%)3

EUR 100 (10%)20,10 (87%)37,35 (143%)2

EUR 100  (10%)21,85 (95%)28,60 (110%)1

Coupon Note
(inleg EUR 1.000)

23,00 (100%)

Homebuilders
in USD

26,00 (100%)

Financials
in USD

Start

Jaar

Voorbeeld 1: Positief scenario
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7,3%-/-4,1%2.9%
Rendement
(jaarbasis)

EUR 1.000 (100%)Aflossing

EUR 100 (10%)17,15 (75%)31,80 (122%)7

EUR 100 (10%)16,50 (72%)29,60 (114%)6

-14,00 (61%)28,75 (111%)5

-14,80 (64%)32,15 (124%)4

EUR 100 (10%)16,10 (70%)29,00 (112%)3

EUR 100 (10%)14,70 (64%)25,45 (98%)2

EUR 100  (10%)18,40 (80%)28,60 (110%)1

Coupon Note
(inleg EUR 1.000)

23,00 (100%)

Homebuilders
in USD

26,00 (100%)

Financials
in USD

Start

Jaar

Voorbeeld 2: Neutraal scenario

-/-4,0%-/-4,1%-/-9,4%
Rendement
(jaarbasis)

EUR 500 (50%)Aflossing

-17,15 (75%)13,00 (50%)7

-16,50 (72%)15,10 (58%)6

EUR 100 (10%)15,25 (66%)17,25 (66%)5

-14,80 (64%)16,50 (63%)4

-13,50 (59%)17,00 (65%)3

EUR 100 (10%)14,70 (64%)13,10 (50%)2

EUR 100  (10%)18,40 (80%)15,60 (60%)1

Coupon Note
(inleg EUR 1.000)

23,00 (100%)

Homebuilders
in USD

26,00 (100%)

Financials
in USD

Start

Jaar

Voorbeeld 3: Negatief scenario



Risico’s

De ING Financials & Homebuilders Income Note is geen 
garantieproduct. Indien op einddatum minimaal 1 van de 2 
trackers meer dan 35% is gedaald ten opzichte van de 
startwaarde, zal de Note onder de nominale waarde 
aflossen.

Beleggers in de Note ontvangen geen tussentijdse 
dividendinkomsten. Het dividendrendement op de 
Financials tracker bedraagt momenteel ongeveer 3,1% en 
op de Homebuilders tracker ongeveer 1,0%.

De koers van dit product heeft geen één-op-één relatie 
met de koers van de onderliggende waarde. Tijdens de 
looptijd en op einddatum kan de koers van de Note onder 
de nominale waarde noteren. Met name aan het eind van 
de looptijd kan het koersverloop uitermate beweeglijk zijn 
als 1 of beide trackers rond de beschermingswaarde 
noteren.

De koers van beide trackers noteert in Amerikaanse 
Dollars. Het valutarisico binnen de Note is afgedekt naar 
Euro. Zodoende loopt u met uw belegging in de Note geen 
valutarisico.

Door middel van uw belegging in dit product loopt u
kredietrisico op ING Bank NV (Aa1/AA) als uitgevende 
instelling.

Of dit product voor u een geschikt beleggingsproduct is, 
hangt af van uw beleggingsprofiel. Indien u hierover meer 
informatie wilt, raden wij u aan contact op te nemen met 
uw adviseur. De fiscale gevolgen van het beleggen in de 
Note zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij 
adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen.

Kosten

De uitgifteprijs van de Note bedraagt 100% (EUR 
1.000). In de uitgifteprijs zijn distributie- en 
structureringskosten voor de belegger verwerkt. Deze
kosten zullen naar verwachting uitkomen op 0,70% van 
de nominale waarde op jaarbasis uitgaande van de 
gehele looptijd.

www.ingstructuredproducts.nl

Meer informatie waaronder het prospectus van de Note 
vindt u op onze website: www.ingstructuredproducts.nl. 
Na introductie van de Note kunt u hier ook de actuele 
marktprijzen vinden. Tevens is ING voornemens om 
periodiek een statusrapport over dit product op de 
website te publiceren.

Dagelijks verhandelbaar

Voor de ING Financials & Homebuilders Income Note is een
notering aangevraagd op Euronext Amsterdam by NYSE 
Euronext. ING Bank N.V. zorgt onder normale 
omstandigheden voor een liquide markt met een bied-
laatspread van maximaal 2,0%. De Note is op continue 
basis verhandelbaar. Uw bank kan u hiervoor
transactiekosten in rekening brengen.

Inschrijven zonder transactiekosten

U kunt van 5 mei tot en met 30 mei 2008 (15.00 uur) 
inschrijven op de ING Financials & Homebuilders 
Income Note. U kunt alleen inschrijven in veelvouden 
van EUR 1.000 nominaal. ING Bank N.V. behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht voor de inschrijvingstermijn 
eerder te sluiten, minder dan de gehele inschrijving toe 
te wijzen of geen enkele inschrijving toe te wijzen. In het 
laatste geval zal de Note niet worden uitgegeven. Voor 
meer informatie over deze emissie kunt u contact 
opnemen met uw eigen bank of commissionair of kijk op 
onze website: www.ingstructuredproducts.nl.
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Belangrijkste kenmerken van de ING Financials & Homebuilders Income Note

Uitgevende instelling ING Bank N.V. (Aa1/AA)
Uitgifteprijs 100% (EUR 1.000)
Nominale waarde EUR 1.000
Looptijd 7 jaar
Startdatum 6 juni 2008
Einddatum 8 juni 2015

Onderliggende waarde Financial Select Sector SPDR ETF (XLF US <Equity>)
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB US <Equity>)

Coupon jr 1 en jr 2 10%*
Coupon jr 3 t/m 7 10%* mits beide trackers boven beschermingswaarde staan
Beschermingswaarde 65% van de startwaarde

Inschrijving 5 mei – 30 mei 2008, 15.00 uur
Distributie- en Structureringskosten 0,7% op jaarbasis
ISIN XS0359897575
Fondscode 629247
Notering Euronext Amsterdam by NYSE Euronext

Informatie www.ingstructuredproducts.nl

* Indicatief. Het definitieve percentage wordt na sluiting van de inschrijvingsperiode bekend gemaakt en zal niet lager 
zijn dan 9,0%.

Let op! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst.

Disclaimer
Dit beleggingsproduct heeft geen garantiewaarde. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat bij tussentijdse verkoop en/of aflossing na 4 jaar verlies kan 
worden geleden. Dit potentiële verlies is beperkt tot de inleg. 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 de toekomst. Aan de 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 een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. Een 
aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Notes te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus te 
geschieden, welke u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. 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 het samenstellen 
aanvaardt zij geen aansprakelijkheid van de juistheid van de informatie en gegevens in deze brochure. Aan de uitgifte van de Notes zijn provisiekosten 
verbonden. Deze provisiekosten zijn  reeds in de uitgifteprijs verwerkt. Met uw belegging in de Note loopt u kredietrisico op ING Bank N.V. als uitgever van de 
Note. ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.


