Factsheet
SNS Spaarbewustfonds
Fondsprofiel

Kerngegevens per 31 maart 2021

SNS Spaarbewustfonds belegt gespreid over de volgende twee ASN
beleggingsfondsen (subfondsen van ASN Beleggingsfondsen UCITS
N.V.):
 50% in het ASN Duurzaam Aandelenfonds;
 50% in het ASN Duurzaam Obligatiefonds.
Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging
worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte
van plus of min 10%. Tijdelijk kan het SNS Spaarbewustfonds
liquiditeiten aanhouden.
Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen
van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strikte
duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. De
beheerder toetst ondernemingen op verschillende
duurzaamheidsaspecten: mensenrechten, waaronder
werknemersrechten; milieu en klimaat; dierenwelzijn; transparantie
en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wordt gestuurd op de
klimaatprestaties van de ondernemingen waarin het fonds belegt.
Ondernemingen in de portefeuille worden minstens eenmaal per
vier jaar opnieuw getoetst. Door de expliciete beleggingskeuzes kan
het rendement van het fonds afwijken van dat van soortgelijke, nietduurzame fondsen.
Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt voor minimaal 85% in euro
staatsobligaties. Maximaal 15% kan belegd worden in groene en
sociale obligaties. Alle beleggingen moeten voldoen aan de
duurzaamheidscriteria van de ASN Beleggingsfondsen. Groene en
sociale obligaties zijn leningen uitgegeven door overheden en semi
overheden die gebruikt worden om klimaatvriendelijke of sociale
projecten te financieren. Deze leningen dragen veelal bij aan de
reductie van de CO2-uitstoot. De landen waarin het fonds belegt,
worden beoordeeld op twee punten: hun duurzaamheid en hun
terugbetaalcapaciteit. Hoe beter een land scoort op de combinatie
van duurzaamheidscriteria en terugbetaalcapaciteit, des te meer het
fonds erin belegt. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen
de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land.

Risicometer

Lager risico

Startdatum

1-7-1994

Beschikbaar Via:

Verzekeringen van Reaal

Dividend

Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen
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Hoger risico

inkomsten worden herbelegd
Benchmark

50,0% MSCI All Country World Index + 50,0% iBoxx €
Eurozone 1-10 Index (TR)

Toe-/Uittreding

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de
intrinsieke waarde van het fonds conform de
voorwaarden van uw verzekering

Koersen (euro)
Koers ultimo maand

22,09

Hoogste koers 12 maanden

22,19

Laagste koers 12 maanden

17,47

Fondsomvang

27.770.099,97

Aantal uitstaande aandelen

1.257.027

Rendement per 31 maart 2021
3 maanden

3,32%
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Gem 3 jaar ¹

7,64%
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Vanaf 31-12-2020 (YTD)

3,32%

Geïndexeerd rendementsverloop
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Spreiding en afwijking strategische weging

dec-94

dec-98

dec-02

dec-06

dec-10

dec-14

dec-18

Kosten
Verwacht

Aandelen

50,4%

Obligaties

49,6%
Spreiding

MFPS1 27-05

0,4%

2019

2020

0,65%

0,65%

Kosten verzekeraar

0,00% +

0,00% +

Fondskosten

0,65%

0,65%

LKF

2

-0,4%

Afwijking

Reaal heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt
overzicht en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Reaal behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u te laten adviseren door een
onafhankelijke financieel en belastingadviseur alvorens een verzekeringsproduct met beleggingselement aan te schaffen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Voor de in deze factsheet genoemde beleggingsfondsen is een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.reaal.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële
Beleggersinformatie.
1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde. 2) LKF zoals gedefinieerd door de Raad voor de jaarverslaglegging RJ-Uiting 2014-9. De getoonde LKF is inclusief de LKF van alle onderliggende fondsen en/of pools.

