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Hoe u investeert kan 
het verschil maken

Baloise

Beleggingshorizon

1 3 4 5 6 7

Naleving van strenge  
duurzaamheidscriteria

3 jaar

2
Risicoklasse (SRI)

Fonds dat de  
klimatologische 
tendensen volgt

Bevat een gedurfdere 
aandelencomponent 

Baloise

Defensive

Environment, Social, Governance

E S G
Kerngegevens
Belangrijkste sectoren1

 Communicatiediensten

  Specifieke 
consumptiegoederen   

   Gewone verbruiksgoederen 

 Energie

 Gezondheid

Aandelen2

Microsoft  - Nvidia Corp -  
Nike Inc B - Walt Disney -  
salesforce.com

Valuta3

€  ¥  
CHF

 $  

£  
SEK

 
NOK

 
DKK

Beheersfilosofie

Het is vandaag de dag mogelijk om uw bezorgdheid over 
een duurzamere toekomst te combineren met de manier 
waarop u belegt. U kunt immers investeren volgens criteria 
die niet langer louter financieel zijn, maar die rekening 
houden met het welzijn van de planeet en de samenleving 
op langere termijn. Het collectieve interne fonds Baloise 
Eticx Defensive komt hieraan tegemoet en maakt deel 
uit van een reeks van vijf 100% duurzame fondsen die de 
Baloise Group in Luxemburg op de markt brengt.

Portefeuille van 
maximaal

25 %  
 aandelen
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1    Het interne collectieve fonds belegt in verschillende sectoren. De 
vermelde sectoren behoorden tot de 5 belangrijkste posities op het 
moment van de lancering van het fonds. Zie het kwartaalverslag 
voor meer informatie.

2  Het interne collectieve fonds is enigszins blootgesteld aan 
aandelen. De vermelde aandelen behoorden tot de 5 belangrijkste 
posities op het moment van de lancering van het fonds. Zie het 
kwartaalverslag voor meer informatie.

3  Het interne collectieve fonds belegt in verschillende valuta. 
De vermelde valuta waren deze die hoodzakelijk aanwezig 
waren op het moment van de lancering van het fonds. Zie het 
kwartaalverslag voor meer informatie.

Disclaimer
Niet-contractuele informatie met een reclamekarakter die geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop inhoudt. De inschrijver dient het 
huidige document met essentiële beleggersinformatie (SID) te raadplegen, dat op verzoek verkrijgbaar is bij Baloise Vie Luxembourg S.A. De juistheid, volledigheid of relevantie 
van de verstrekte informatie en analyses wordt niet gegarandeerd. Ze zijn gebaseerd op bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd en kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om ervoor te zorgen dat deze belegging verenigbaar is met de wetten van het rechtsgebied 
waartoe hij behoort en om na te gaan of ze geschikt is voor zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële (inclusief fiscale) situatie.

 Kenmerken
› Type fonds 

Collectief Intern Verzekeringsfonds zonder 
rendements- of kapitaalgarantie

› Financieel beheerder
Degroof Petercam Asset Management
Rue Guimard 18 - 1040 Bruxelles (Belgique))

› Valuta - EUR

› Lanceringsdatum - 15.11.2020

› Type participatie - Kapitalisatie

› Initiële waarde van de participatie
EUR 100 op de lanceringsdatum 

› Periodiciteit van de waardering - Wekelijks

› Wekelijkse publicatie van de NIW 
www.baloise-international.lu

›  Beleggingslimiet - 100%

› Benchmark
MSCI AC World Net Return, MSCI All Country World SRI 
Net Return, MSCI USA SRI Net Return  

› Beheersvergoeding 
Alle kosten met betrekking tot het fonds worden 
vermeld in het SID

› Beschikbaarheid 
Het fonds is uitsluitend beschikbaar binnen de 
levensverzekeringscontracten van Baloise Vie 
Luxembourg S.A.

  Verdeling van de activa
Conservative
Aandelen 25,0%

DPAM Invest B Equities World Sustainable 15,0%

DPAM L World MSCI SRI Index 5,0%

DPAM Invest B NewGems Sustainable 0,0%

DPAM Invest B Europe Sustainable 0,0%

DPAM L US MSCI SRI 5,0%

obligaties 75,0%

DPAM L Bonds Government Sustainable 45,0%

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable 10,0%

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable 10,0%

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable 10,0%

TOTAAL 100,0%

Defensive

Baloise

www.baloise-life.com

Baloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social : 8, rue du Château d’Eau | L-3364 Leudelange | B.P. 28, L-2010 Luxembourg

Société Anonyme de droit luxembourgeois | R.C.S. Luxembourg B 54 686 | Matricule 1996 2205 790 | N° TVA LU 16 74 29 20

 De beheerder
Degroof Petercam Asset Management - DPAM
Door de jarenlange ervaring met verantwoord en 
duurzaam beleggen, heeft DPAM een nauwkeurig, 
geloofwaardig en gedisciplineerd beleggingsproces 
ontwikkeld onder het motto “Active  - Sustainable  - 
Research Driven “.
DPAM biedt klanten een oplossing op maat volgens twee 
benaderingen:
 • handelen als een verantwoordelijke belegger door het 

nakomen van milieu-, sociale en governance-factoren 
(ESG).

 • duurzaam beleggen, door gebruik te maken 
van professionele best practices en/of 
uitsluitingspraktijken, door de beste ondernemingen 
op het gebied van ESG te selecteren, door externe 
bronnen van gespecialiseerde dataverkopers of 
lijsten van OESO-landen of opkomende landen, alook 
scoringtesten te raadplegen.

Meer informatie hier


