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 espreid beleggen in aandelen, onroerend goed en obligaties
G
Snelle aanpassing aan nieuwe beleggingsinzichten door
gespecialiseerde beleggers
Continue bewaking van de verhouding tussen aandelen en
obligaties
Spreiding over aandelen, obligaties en onroerend goed
Dit fonds is een fonds van fondsen dat in beginsel voor 40% in leningen
belegt, hoofzakelijk in euro’s. Daarnaast kan het fonds beleggen in leningen
in valuta’s van ontwikkelde en ontwikkelingslanden en kan een deel van
de portefeuille worden belegd in staats- en bedrijfsleningen met een lager
kwaliteitsoordeel dan BBB. Aan deze leningen is een groter risico en daardoor
ook een hogere rente verbonden. Het overige deel zal hoofdzakelijk wereldwijd worden belegd in aandelen en vastgoedaandelen. Ook kan worden
belegd in andere beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld grondstoffen.
Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fonds in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen.
Gestructureerd proces
Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen: (1) Selectie
van aandelen en obligaties en het vaststellen van de verhouding tussen aandelen en obligaties, (2) Selectie van een gevarieerde set van beleggingsfondsen, en (3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer.
Continue bewaking van de verhouding tussen aandelen en obligaties
De wereld is continu in beweging. Nieuwe inzichten vragen soms om snelle
aanpassingen van de beleggingen. Schommelende koersen zijn ook van invloed op de verhouding tussen de aandelen, onroerend goed en de obligaties
in het Gespreide Beleggingsfonds. Om het risicoprofiel en beleggingsprofiel
steeds op elkaar te laten aansluiten, zal het Gespreide Beleggingsfonds een
scheefgroeiende verhouding wanneer nodig aanpassen.

Kenmerken
Benchmark

Fondsvermogen

40% Bloomberg Barclays Euro

EUR 175 mln.

Aggregate, 50% MSCI World (Net),
10% GPR 250 (Net)

Startdatum

Lopende kosten

November 1999

0,53%

Alle fondsgegevens zijn per 31 oktober 2018

N N I N V E S TM E N T PA R T N E R S

Risico’s
Het Gespreide Beleggingsfonds is een fonds voor gemene rekening met een
open end structuur. Het fonds staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit
Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor meer informatie over
onder andere de risico’s verwijzen wij naar het prospectus en de Essentiële
Beleggersinformatie (EBI) op www.goudse.nl.

Voor wie geschikt?
Het Gespreide Beleggingsfonds is een fonds dat deelnemers een alles-in-één
oplossing biedt door middel van een actief beheerde portefeuille van obligaties, aandelen en onroerend goed. Beleggers die eenvoudig het risico willen
spreiden en van kansen op de complete beleggingsmarkt willen profiteren,
kunnen voor dit fonds kiezen.
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Gespreide Beleggingsfonds
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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