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Selectie van bedrijven met de beste vooruitzichten
Eenvoudig goed gespreid beleggen in Europese aandelen

Een echte Europese aanpak
Het fonds bestaat uit een gespreide portefeuille van aandelen in ondernemingen
die gevestigd zijn in geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en
Turkije, of die voornamelijk op deze markt actief zijn. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen.
Uitgebreide bedrijfsanalyse
Wij hebben geen vooraf bepaalde voorkeur voor een bepaalde beleggingsstijl.
Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het fonds door middel van
een aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen
zorgvuldig het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel af
tegen de hieraan verbonden risico’s, voordat wij dit aandeel opnemen in het
fonds. Wij maken gebruik van diverse modellen om de ongewenste risico’s die
samenhangen met de markt- en macro-economische ontwikkelingen te beperken. Wij controleren en bewaken continu de beleggingsportefeuille en stellen
deze steeds bij om te kunnen profiteren van koersontwikkelingen en nieuwe
beleggingsideeën.
Risico
Dit fonds is een onderdeel van een complex financieel product. Voor dit
complexe financieel product is een financiële bijsluiter met onder andere een
risico-indicator beschikbaar. Wij verwijzen naar de documentatie voor het
complexe financieel product.

Voor wie geschikt?
Het Europa Fonds biedt een uitstekende mogelijkheid om in één keer te beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen. Daarom is
het fonds geschikt als basis voor een regionaal gespreide 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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