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Hieronder ziet u een overzicht van het beleggingsbeleid van Duurzaammozaïek oplopend van het minste risico naar het meeste risico.

Duurzaammozaïek I Duurzaammozaïek II Duurzaammozaïek III Duurzaammozaïek IV Duurzaammozaïek V

Obligaties Aandelen

Individueel vermogensbeheer met de beste duurzame fondsen in de wereld.
NNEK biedt u professioneel vermogensbeheer, waarbij u profiteert van een wereldwijde spreiding door middel van beleggingsfondsen. 

U belegt in verschillende beleggingscategorieën en in de beste duurzame fondsen. Deze beleggingsdienst noemen wij  

Duurzaammozaïek: individueel vermogensbeheer op basis van duurzame beleggingsfondsen. Uw belegt hiermee in de meest aantrekke-

lijke duurzame ondernemingen. Hierbij kunt u denken aan bedrijven die rekening houden met goed bestuur van de onderneming, maat-

schappelijke verantwoordelijkheid en ethisch handelen. Daarnaast kunnen milieutechnologie, schone en duurzame energieoplossingen 

of microkrediet een rol spelen. Wij maken daarbij een totaal onafhankelijke keuze. Wij hebben namelijk geen eigen beleggingsfondsen! 
Duurzaammozaïek is al 25.000 euro voor u beschikbaar.

Onze filosofie
Het aanbod van vele tienduizenden beleggingsfondsen en de daarbij behorende stroom aan informatie stelt de belegger voor een lastige 

keuze: welke beleggingsfondsen moet ik kiezen? Welke fondsen hanteren een duurzaam beleid? Hoe monitor je of beleggingsfondsen 

het goed - blijven - doen? NNEK denkt dat veel beleggers niet de tijd of de middelen hebben om dit allemaal zelf te doen. Daarom 

Duurzaammozaïek! Uw risicotolerantie en uw persoonlijke doelstellingen en wensen vormen de basis voor het kiezen van het beleg-

gingsbeleid dat het beste bij u past. U bepaalt zelf uw beleggersprofiel aan de hand van onze beleggersprofielbepaler. Dan pas maakt u 

een keuze uit één van de vijf verschillende vormen van beleggingsbeleid. Deze zijn gerangschikt op risico versus potentieel rendement, 

waarbij Duurzaammozaïek I het minste risico en Duurzaammozaïek V het meeste risico kent.

NNEK

Het beleggingsproces van Duurzaammozaïek in 6 stappen.

Stap 1  Strategische analyse, waarbij op macro-economisch niveau 

de beleggingscategorieën en beleggingswaardige regio’s 

worden bepaald.

Stap 2  Tactische allocatie waarbij onder meer gekeken wordt naar 

het risico van de portefeuille als geheel.

Stap 3  Strenge selectie van beleggingsfondsen op volledig objec-

tieve basis.

Stap 4  Kwantitatieve analyse van de rendementen en risico’s die 

zijn genomen door de fondsmanagers.

Stap 5  Beoordeling op basis van de kwalitatieve criteria zoals 

beleggingsproces, stijl en kenmerken van het fonds.

Stap 6  Samenstelling van de portefeuille. NNEK stelt op basis 

van het door u gekozen beleggingsbeleid uw portefeuille 

samen uit diverse beleggingsstrategieën.

Duurzaammozaïek
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Voorbeeldportefeuille Duurzaammozaïek III

2.5%
4.5%

11%

6%

8.5%

3.5%

5.5%

6% 10%

4%

8%

10%

10%

8%2.5%

Robeco Euro 
Sustainable 

Credits

Triodos 
Sustainable 

Bond

Sam
Sustainable 

ClimateDexia
Sustainable 

Pacific

Nordea 
Emerging 

Stars Equity

iShares KLD 400
Social Index

Dexia Sustainable 
North America

Kempen 
Sustainable 

Smallcap 
Fund

Petercam Equitites
Europe Sustainable

Pictet European 
Sutainable Equity

Dexia Sust 
Euro Short 

Term

PIMCO Socially
Responsible Emerging 

Markets

Parvest
Sustainable 

Bond

Pictet
Water

Petercam Bonds 
Government Sutainable

Obligaties
Aandelen

Hiernaast lichten wij het beleggingsbeleid van Duurzaammozaïek III 

uit. De portefeuille bestaat uit verschillende beleggingsfondsen, elk 

beleggingsfonds bestaat uit tientallen aandelen of obligaties. Zo bent 

u gegarandeerd van een goed gespreide portefeuille. Wij houden con-

tinu toezicht op uw portefeuille en zorgen ervoor dat uw beleggings-

portefeuille binnen de bandbreedte van rendement en risico blijft die 

bij het door u gekozen beleggingsbeleid past.

Onze verslaglegging
Na elke transactie ontvangt u een transactieoverzicht. Op  kwartaal-

basis ontvangt u een overzicht van uw portefeuille.

Jaarlijks ontvangt u een jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Wij doen ons best om het beleggersjargon zo begrijpelijk en zoveel 

als mogelijk Nederlands te houden. Bij het openen van uw  

Duurzaammozaïek beleggingsrekening ontvangt u uw persoonlijke 

gebruikersnaam en wachtwoord. Zo kunt u de waardeontwikkeling 

van uw portefeuille volgen. Om de transparantie helemaal compleet 

te maken, heeft u zelfs de mogelijkheid om een X-Ray van uw porte-

feuille te laten maken door Morningstar®. Morningstar® is wereldwijd 

marktleider in het onafhankelijk beoordelen van beleggingsfondsen.

De X-Ray geeft u volledig inzicht in alle details omtrent uw belegging-

en zoals regiospreiding, verdeling tussen aandelen en obligaties en 

de kosten van beleggingsfondsen.

Kosten
Duurzaammozaïek is qua kosten scherp en transparant. U vindt een 

compleet overzicht van alle kosten in de vermogensbeheerovereen-

komst. U weet zo altijd waar u aan toe bent.

Hoe kunt u starten met Duurzaammozaïek?
• Bepaal uw beleggersprofiel.

• Lees, teken en verstuur de vermogensbeheerovereenkomst.

• NNEK opent uw beleggingsrekening.

• U stort het te beleggen bedrag.

• Uw beleggingen worden aangekocht en beheerd door NNEK.

Vergunningen
NNEK is een onafhankelijke vermogensbeheerder en beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft (Wet op het 

financieel toezicht) die is verleend door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en staat onder toezicht van DNB (De Nederlandsche 

Bank). Verder is NNEK aangesloten bij KiFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), deelnemer aan DSI (Dutch Securities

Institute), member van NYSE Euronext en ingeschreven in handelsregister KvK Groningen nr. 02017874.

Vermogensscheiding
Uw beleggingsrekening wordt geadministreerd door Stichting NNBG (Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro). NNEK treedt op als 

beheerder. Hiermee weet u zeker dat uw vermogen en dat van NNEK volledig van elkaar gescheiden zijn.

Risicowaarschuwing! De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. Wie geld belegt neemt 
een financieel risico. Het bedrag dat wordt ingelegd wordt niet volledig belegd. Een deel gaat op aan kosten. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen 
meer schommelen naarmate het gekozen beleggingsbeleid risicovoller is. Getoonde verdeling en samenstelling van portefeuilles dienen als voorbeeld. Op het moment van 

beleggen kan de samenstelling gewijzigd zijn. De informatie in deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks toch onjuistheden 
voorkomen dan kan NNEK hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Duurzaammozaïek is een beleggingsdienst van NNEK.


