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A forma como 
decide investir pode 
fazer a diferença

Baloise

Horizonte de 
investimento de

1 2 3 5 6 7

Margem de segurança em 
caso de desenvolvimentos 
desfavoráveis

8 anos

4
Classe de risco  (SRI)

em ações 

Participa nos mercados 
em ascensão

Baloise

Dynamic

Ambientais, Sociais, Governança

A S G
Pontos-chave
Principais exposições do 
setor1

 Serviços de comunicações

  Consumidor discricionário  

   Bens de consumo correntes  

 Energia

 Serviços financeiros

Exposição em ações2

Microsoft  - Nvidia Corp -  
Nike Inc B - Walt Disney -  
Kerry Group A

Exposição em divisas 3

€  ¥  CHF  $  

£  SEK  NOK  DKK

Filosofia de Gestão

Detenção ponderada que reflete uma 
alocação que pode ir até

75% das ações

25% das obrigações

Hoje já é possível combinar as suas preocupações com 
um futuro mais sustentável com a forma como investe. 
Pode escolher investir de acordo com critérios que já 
não são apenas financeiros, mas que integram noções 
de bem-estar para o planeta e para a sociedade a 
longo prazo. O fundo coletivo interno Baloise Eticx 
Dynamic responde a estas preocupações e faz 
parte de uma gama de 5 fundos 100% sustentáveis 
comercializados pelo Grupo Baloise no Luxemburgo.

Estratégia Oportunista
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1  O fundo interno coletivo investe em diferentes setores. Os setores 
indicados representam as 5 principais exposições no momento 
do lançamento do fundo interno coletivo. Consultar o relatório 
trimestral para obter mais informações.

2  O fundo interno coletivo está ligeiramente exposto em ações. 
As ações mencionadas representam as 5 principais presentes 
no fundo no momento do lançamento do fundo interno coletivo. 
Consultar o relatório trimestral para obter mais informações.

3  O fundo interno coletivo investe em diferentes divisas. As divisas 
apresentadas representam as predominantemente presentes no 
fundo no momento em que o fundo interno coletivo foi lançado. 
Consultar o relatório trimestral para obter mais informações.

Isenção de responsabilidade
Esta informação é uma informação com carácter não contratual, de natureza publicitária, e que não constitui um aconselhamento de investimento, uma recomendação de 
investimento ou uma solicitação de compra ou venda. O subscritor deve consultar o Documento de Informação ao Investidor Principal («DICP») atual, disponível a pedido na 
Baloise Vie Luxembourg S.A.. A precisão, integridade ou relevância das informações e análises fornecidas não é garantida. As mesmas são baseadas em fontes consideradas 
fiáveis e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É da responsabilidade do subscritor assegurar que este investimento é compatível com as leis da jurisdição a que 
pertence e verificar se é adequado aos seus objetivos de investimento e à sua situação financeira (incluindo fiscal).

 Caraterísticas
› Tipo de fundos 

Fundo Interno Coletivo de seguro sem garantia de 
retorno ou de capital

› Gestor financeiro
Degroof Petercam Asset Management
Rue Guimard 18 - 1040 Bruxelles (Belgique)

› Divisa - EUR

› Data de lançamento  - 15.11.2020

› Tipo de unidades - Capitalisation

› Valor inicial do unidade de conta
100 EUR na data de lançamento

› Periodicidade de valorização - Semanal

› Publicação do NAV 
www-baloise-international.lu

›  Limite de investimento - 100%

› Índice de referência
MSCI AC World Net Return, MSCI USA SRI Net Return 

› Taxas de gestão 
todos os custos inerentes ao fundo são indicados no 
DICP

› Disponibilidade  
O fundo está disponível exclusivamente em contratos 
de seguro oferecidos pela Baloise Vie Luxembourg S.A.

 Alocação de ativos
Dynamic
AÇÕES 75,0%

DPAM Invest B Equities World Sustainable 30,0%

DPAM L World MSCI SRI Index 0,0%

DPAM Invest B NewGems Sustainable 20,0%

DPAM Invest B Europe Sustainable 8,5%

DPAM L US MSCI SRI 16,5%

OBRIGAÇÕES 25,0%

DPAM L Bonds Government Sustainable 10,0%

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable 5,0%

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable 0,0%

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable 10,0%

TOTAL 100,0%

Dynamic

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

 O gestor
Degroof Petercam Asset Management - DPAM
A experiência adquirida na área do investimento 
responsável e sustentável deu origem a um processo 
de investimento rigoroso e disciplinado com base em 
conhecimentos credíveis e reconhecidos, que se reflete 
no lema «Active - Sustainable - Research Driven».
A DPAM oferece aos seus clientes soluções feitas à 
medida de acordo com duas abordagens:
 • atuar como investidor responsável, integrando fatores 

ambientais, sociais e de governança (ESG).
 •  investir de forma sustentável, utilizando as melhores 

práticas profissionais e/ou abordagens de exclusão, 
a seleção das melhores empresas em termos de ESG, 
por fontes externas provenientes de fornecedores de 
dados especializados ou de modelos proprietários, 
tais como as classificações dos países OCDE ou 
emergentes ou ainda cartões de pontuação (“score 
cards”).

Mais informações aqui

https://funds.degroofpetercam.com/investissement-responsable-1.html

