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De menselijke activiteit heeft diepgaande gevolgen voor het klimaat. Stijgende
temperaturen, smeltende ijskappen en gletsjers, stijging van de zeespiegel, extreme
weersomstandigheden… De strijd tegen de opwarming van de aarde is ongetwijfeld
één van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw… en voor de belegger één van de
meest veelbelovende beurstendensen van het ogenblik.
De opwarming van de aarde is niet weg te slaan uit de actualiteit. Het is zo dat dit fenomeen
een grote weerslag heeft op het economische leven. Gedreven door een krachtige collectieve
bewustwording neigen de meeste overheden tot een verstrenging van de milieurichtlijnen.
Sommige beurssectoren zijn nu al goed geplaatst om voordeel te halen uit de belangrijke
investeringen waartoe bedrijven zullen moeten overgaan om zich aan deze nieuwe
wetgevingen aan te passen.
Tegelijkertijd tonen de particuliere beleggers niet alleen een groeiende interesse voor ethische
en duurzame producten, maar ook voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen (Socially
Responsible Investments). Deze ethische beleggingen in aandelen of obligaties houden niet
alleen rekening met de traditionele financiële criteria, maar eveneens met criteria van sociale
aard, milieuzorg en goed beheer (zoals loontransparantie of beslissingsname).

SRI binnen Easy Fund Plan en Target Invest Plan
Door AG Life Climate Change binnen Easy Fund Plan en Target Invest Plan aan te bieden, geeft AG
Insurance de mogelijkheid aan de belegger, die een ethische dimensie wil geven aan zijn
beleggingen, de troeven van een uitstekende beleggingsverzekering te koppelen aan de
aantrekkelijke vooruitzichten van een brede waaier van bedrijven waarvan de producten en
diensten bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.
De portefeuille van AG Life Climate Change is immers samengesteld uit een selectie van
fondsen beheerd door specialisten in dit domein die in het verleden hun strepen ruimschoots
verdiend hebben. Deze selectie (zie samenstelling op de keerzijde) gebeurde op een manier zodat
• alle sectoren die betrokken zijn bij de klimaatwijziging vertegenwoordigd zijn,
• de volatiliteit die eigen is aan dit soort beleggingen beter beheerst wordt.
Daarom is de portefeuille belegd in fondsen die zelf in aandelen beleggen maar eveneens, voor
maximum 25%, in alternatieve beleggingen en/of in grondstoffen.

Wenst u meer informatie of wenst u in te schrijven?
Kom binnen in een kantoor van BNP Paribas Fortis. Onze medewerkers
zullen u met genoegen informeren over de troeven van Easy Fund Plan en
van Target Invest Plan en samen met u bekijken of het fonds AG Life Climate
Change overeenstemt met uw beleggersprofiel.
U kunt ook onze specialisten bellen op het nummer 02/433 40 31 of surfen naar
www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (rubriek "Beleggingsverzekeringen").
Easy Fund Plan en Target Invest Plan zijn individuele levensverzekeringsproducten van AG
Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849,
aangeboden door BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van
Fortis Bank NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en
handelend als verzekeringsagent onder het CBFA-nummer 25.879 A voor AG Insurance NV.
De "Financiële infofiche Levensverzekering", die de karakteristieken van Easy Fund Plan en
Target Invest Plan beschrijft, alsook het beheersreglement van het fonds AG Life Climate
Change zijn beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis of op
www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen (rubriek "Beleggingsverzekeringen").

AG Life Climate Change in één oogopslag
AG Life Climate Change is een beleggingsfonds dat actief beheerd wordt, zonder vaste vervaldag of kapitaalbescherming en dat
gelanceerd werd binnen E asy Fund Plan en Target Invest Plan. Dit zijn levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23) van
AG Insurance NV.
Beschrijving

Is geschikt voor een belegger met minstens een dynamisch profiel.
Risicoklasse: 4 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 staat voor het hoogste risico).
Beleggersprofiel

Inschrijving mogelijk op elk moment, op basis van de netto-inventariswaarde, in het kader van E asy Fund Plan en Target Invest Plan.

Inschrijving

Instapkosten: 3% begrepen in de nettopremie.
Beheerkosten: 1% op jaarbasis, automatisch verrekend in de eenheidswaarden.
Kosten

• Taks op levensverzekeringen: 1,1% (nemer = natuurlijke persoon).
• Geen roerende voorheffing op terugkopen.
• Geen taks op beursverrichtingen.
Fiscaliteit

Het beheersreglement van het fonds AG Life Climate Change is beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.
De netto-inventariswaarde (uitgedrukt in euro) van het fonds AG Life Climate Change wordt elke bankwerkdag berekend en
gepubliceerd in de belangrijkste financiële dagbladen.
Documentatie

Samenstelling van de portefeuille (op 31 december 2009)
Fonds

Beheerder

Thema

Gewicht

SAM Climate Change Fund

SAM (Sustainable Asset
Management).

Investeert in ondernemingen die technologieën en producten
ontwikkelen die bijdragen tot het beperken van de nadelige
gevolgen van de klimaatwijziging.

30,69%

DWS Invest New Resources

DWS. Maakt deel uit van
Deutsche Bank.

Investeert in ondernemingen die actief zijn in alternatieve
energie, water en landbouw.

30,50%

Okoworld Klima

Versiko.
Fortis Investments heeft
sinds 2005 een strategisch belang van 25,1%
in deze beheerder.

Investeert in ondernemingen die technologieën en producten
ontwikkelen die bijdragen tot het beperken van de nadelige
gevolgen van de klimaatwijziging.

20,08%

Aqua Resources Fund

FourWinds Capital
Management

Investeert in ondernemingen die diensten en producten aanbieden in het kader van de waterindustrie.

11,56%

CERES Agriculture Fund

FourWinds Capital
Management

Investeert in grondstoffen zoals graan, maïs, suiker, koolzaad…

7,17%
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