Fondseninformatie
Goudse Levensverzekeringen N.V. biedt u een uitgebreide keuze uit verschillende beleggingsmogelijkheden en onderschrijft het belang van duurzaamheid.
Hiermee willen wij u informeren over de laatst bekende fondsgegevens en ons beleggingsbeleid op het gebied van duurzaamheid voor polishouders.

Duurzaam beleggingsbeleid
We onderschrijven het belang van duurzaamheid en sporen onze fondsbeheerders aan om zoveel mogelijk de zogenoemde ESG-criteria (Environmental = klimaat en milieu,
Social = maatschappelijke omstandigheden en Governance = kwaliteit van bestuur) toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels. Bij de selectie van beleggingen
houden onze fondsbeheerders dan ook rekening met factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.
Dit leidt tot betere resultaten voor de samenleving, onze polishouders en ons bedrijf. Op www.goudse.nl vindt u meer informatie over ons duurzaamheidsbeleid. Een brochure met
een samenvatting van ons duurzaam beleggingsbeleid voor polishouders vindt u daar ook.
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Handelsplatform*

Fonds beheerder

Algemene gegevens
Fondsbeheerder:
BlackRock (BR),
VanEck Vectors™
ETFs (VE) en Northern
Trust (NT).

Gemiddeld rendement over de
afgelopen
Koers

1 jaar

3 jaar

5 jaar

Beleggingsmix (2020) Aandelen
Wereldwijd
-Gemengd

BR

BEURS iShares MSCI World SRI UCITS ETF

12-10-2017

IE00BYX2JD69

10,2%

0,20%

6

AAA

56,9

FO

Ja

-

€ 9,25

13,8%

-

-

DIRECT iShares Global Aggregate Bond UCITS
ETF

21-11-2017

IE00BDBRDM35

4,2%

0,10%

3

A

193,8

FS

Ja

-

€ 4,83

-7,9%

-1,4%

-

BEURS VanEck Vectors(tm) iB EUR Sov Cap
AAA-AA 1-5 UCITS ETF

26-11-2012

NL0010273801

2,4%

0,15%

2

BBB

0

F

Ja

-

€ 19,57

-4,5%

-1,9%

-1,2%

Beleggingsmix (2020) Obligaties
Duurzaam
-Gemengd

BR

Obligatiemix (2019) en (2020)
Wereldwijd
-Gemengd

VE

Lichtgroen

Lichtgroene fondsen zijn fondsen met duurzame kenmerken (zoals bedoelt in artikel 8 SFDR). We vragen polishouders minimaal 5% te beleggen in deze lichtgroene fondsen.

*

Aanduiding van de plaats van verhandeling van de betreffende belegging. BEURS: best execution op Euronext (EN), Xetra (XE), London Stock Exchange (LSE)) of Direct bij fondsbeheerder (DIRECT)

**

F= Fysieke replicatie, FS/FO=Fysieke replicatie met optimalisatie (zie info aanbieder + website Goudse.com)

*** Zie toelichting voor meer informatie over de prestatievergoeding van dit fonds.
**** ESG= Rangorde betreffende Environmental, Sustainable, Governance aspecten van een fonds: Voorlopers (AAA, AA), Gemiddeld (A, BBB, BB), Achterblijvers (B, CCC). Bron: MSCI
***** CO2 uitstoot in tonnen per jaar per miljoen euro belegd vermogen (lager is beter).
Het depositogarantiestelsel van de DNB is op geen enkele belegging binnen uw verzekering van toepassing.

Datum: februari '22

