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Raad van Commissarissen van ING trekt
beloningsvoorstel in
De Raad van Commissarissen van ING heeft notie genomen van de reacties
van vele betrokkenen in Nederland op het voorstel om het beloningsbeleid
voor de Raad van Bestuur aan te passen zoals uitgelegd in het jaarverslag
2017. In dat licht heeft de Raad van Commissarissen het voorstel
heroverwogen en besloten het niet in stemming te laten brengen op de
Algemene vergadering van Aandeelhouders.

“In de afgelopen dagen hebben vele klanten, werknemers en andere belanghebbenden hun

mening aan ons laten weten”, zegt Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van

Commissarissen. “Wij als Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor dit voorstel en

betreuren de onrust die erdoor is ontstaan. We realiseren ons dat we de publieke reactie op dit

gevoelige onderwerp hebben onderschat. Om een voortdurende discussie te voorkomen die ING

en zijn medewerkers beschadigt, hebben we het voorstel heroverwogen. Om onze plicht

vervullen om in ING’s langetermijnbelang te handelen zullen we bekijken hoe we een duurzaam

en concurrerend beloningsbeleid kunnen ontwikkelen.”

Zoals aangegeven in ING’s Integrated Annual Report 2017, stelde de Raad van Commissarissen

voor om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur aan te passen en de beloning voor de

CEO meer in lijn te brengen met een aangepaste mediaan van Europese bedrijven. Om de

beloning verder in lijn te brengen met lange termijn waardecreatie bevatte het voorstel de

introductie van ‘fixed shares’ met een vijfjaars retentieperiode en een minimum

aandelenbelang. Als gevolg van de heroverweging van de Raad van Commissarissen zal het

voorstel niet in stemming worden gebracht op de AvA die gepand is voor 23 april 2018. Kijk

voor meer informatie op ING.com.
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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