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ING Bank heeft een onderliggend resultaat
geboekt van EUR 1.417 miljoen

ING Groep heeft woensdag 3 augustus de resultaten over het tweede
kwartaal van 2016 bekend gemaakt. Over dit kwartaal heeft ING Bank een
onderliggend nettoresultaat geboekt van EUR 1.417 miljoen. Het
onderliggend resultaat voor belasting van ING Retail Bank Nederland is in
het tweede kwartaal van 2016 uitgekomen op EUR 325 miljoen.

Sterke groei
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“De Think Forward-strategie van ING en onze klantgerichte benadering hebben wederom

geresulteerd in sterke commerciële groei en netto kwartaalwinst”, aldus Ralph Hamers, CEO

van ING Groep. “Gedurende de eerste zes maanden van 2016 hebben we wereldwijd ongeveer

650.000 nieuwe particuliere klanten aangetrokken en ongeveer 350.000 klanten verkozen ING

tot hun primaire bank. Doordat we een uitstekende bankervaring kunnen leveren, ben ik ervan

overtuigd dat we dit groeiend aantal klanten in de komende jaren kunnen behouden en hen in

staat stellen goed onderbouwde keuzes te maken.”

“We streven ernaar om onze klanten gedurende de gehele economische cyclus te ondersteunen

in hun financiële behoeften en met onze bedrijfsactiviteiten duurzame vooruitgang te

bevorderen. In het tweede kwartaal van 2016 groeide onze kernkredietverleningsportefeuille

met EUR 14,8 miljard. Deze groei is goed verspreid over geografische regio’s en bedrijfstakken.

Onze financiering van duurzame projecten en klanten die het beste presteren op milieugebied

steeg tot EUR 27,8 miljard. Dit is inclusief de transacties op het gebied van duurzame energie

en duurzame gebouwen in het tweede kwartaal.”

Gebruiksvriendelijk

“Gedurende het tweede kwartaal van 2016 lag, wat betreft digitaal bankieren en innovaties,

onze focus vooral op gebruiksvriendelijke tools waarmee onze klanten hun geldzaken beter

kunnen beheren. In Nederland hebben we onze mobiel bankieren-app uitgebreid met het

onderdeel Kijk Vooruit. Klanten krijgen hiermee een overzicht van geplande en te verwachten

transacties waardoor zij nog meer grip krijgen op hun geldzaken.”

Toelichting op de cijfers door Ralph Hamers

Bekijk hier de 90 seconden video waarin CEO ING Groep Ralph Hamers de kwartaalcijfers

persoonlijk toelicht. En lees hier het volledige persbericht over de resultaten van ING Groep.

ING.world

Hoe heeft ING het afgelopen kwartaal gepresteerd? En wat waren de highlights? Lees hierover

in ing.world, het online magazine van ING. De augustus-editie staat in het teken van robots.

Slimme robots en kunstmatige intelligentie zijn de wereld aan het veranderen. Wat betekent dat

voor ons? Nemen robots onze banen over? Wat zijn de voordelen?

Citaten

https://www.youtube.com/watch?v=2TKYI9MNs0E
http://www.ing.com/Newsroom/Quarterly-Results-Publications-Suite/2Q2016.htm
https://ingworld.ing.com/en/2016-2Q?utm_source=ingcom&utm_medium=ref&utm_campaign=q2


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

“In Nederland hebben we onze mobiel bankieren-app uitgebreid met het
onderdeel Kijk Vooruit. Klanten krijgen hiermee een overzicht van geplande en
te verwachten transacties waardoor zij nog meer grip krijgen op hun
geldzaken.”

“Gedurende de eerste zes maanden van 2016 hebben we wereldwijd ongeveer 650.000 nieuwe

particuliere klanten aangetrokken en ongeveer 350.000 klanten verkozen ING tot hun primaire

bank. Doordat we een uitstekende bankervaring kunnen leveren, ben ik ervan overtuigd dat we

dit groeiend aantal klanten in de komende jaren kunnen behouden en hen in staat stellen goed

onderbouwde keuzes te maken.”

ING migration
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