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Mens en milieu centraal
B
 ovengemiddelde verwachte winsten door vooruitstrevende
duurzame bedrijfsvoering
Goede spreiding in wereldwijde aandelen
Duurzaam beleggen loont
Het fonds belegt wereldwijd in bedrijven die mens en milieu centraal stellen
en daarnaast goede financiële vooruitzichten hebben. Beleggers verwachten
steeds meer van beleggingsspecialisten dat zij niet alleen een zo hoog mogelijk rendement behalen, maar ook oog hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Beste duurzame ondernemingen selecteren
Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het
milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan
de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die ‘de beste in hun klasse’
zijn. De fondsmanagers selecteren de naar verwachting meest aantrekkelijke
aandelen op basis van winstgroei en waardering.
Dialoog en betrokkenheid
NN Investment Partners is voortdurend in dialoog over duurzaamheidcriteria
met ondernemingen. Bovendien hanteren de fondsmanagers een actief
stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin het fonds
belegt.
Risico
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede
afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Door de wereldwijde spreiding belegt het fonds ook in aandelen die luiden in andere valuta’s
dan de euro. Valutaschommelingen kunnen hierdoor zowel een negatieve als
positieve invloed hebben op het beleggingsresultaat. ‘Ondanks de goede spreiding heeft het fonds een hoog risico omdat het uitsluitend in aandelen belegt.’
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Voor wie geschikt?
Het Duurzaam Wereldfonds is geschikt voor beleggers die naast goede verwachte rendementen ook op zoek zijn naar ondernemingen met oog voor het
milieu en de maatschappij. Door de wereldwijde spreiding over sectoren en
bedrijven kan het fonds als basis dienen voor een aandelenportefeuille.
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De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument
te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Hoewel de
inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke
of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel
dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te
vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande
uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst.
Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds is tevens de
Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en
de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de
ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in
het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.goudse.nl.
NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in
het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor
personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke
toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
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