duurzame beleggingsportefeuilles

Wat is Groen Goud?
Groen Goud staat voor duurzaamheid en eerlijk rendement. De beleggingsportefeuilles van Groen Goud bestaan
daarom volledig uit maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen. Hierbij moet u denken aan investeringen in
bedrijven en overheden die rekening houden met mens, milieu en duurzame groei. Maar u kunt ook denken aan
5%
bedrijven die actief zijn op het gebied van milieutechnologie, microkrediet of duurzame energieoplossingen.

10%

Uit de vele honderden beschikbare duurzame beleggingsfondsen wereldwijd wordt een zorgvuldige selectie gemaakt.
Hierdoor hebben de portefeuilles een goede en verantwoorde balans tussen risico en rendement. 65%

“Groen Goud
duurzame
beleggingsportefeuilles: Meer
dan verantwoord
investeren! “

Groen Goud is 100% onafhankelijk, heeft een duidelijke kostenstructuur en is volledig online beschikbaar.
Er zijn 5 verschillende portefeuilles beschikbaar met ieder een verschillende verhouding tussen rendement en risico.
Zo biedt Groen Goud voor iedere bewuste belegger de juiste duurzame beleggingsportefeuille.

Vijf portefeuilles van laag naar hoog risico
Alle Groen Goud
beleggingsportefeuilles hebben
een andere verdeling over
verschillende
beleggingscategorieën; aandelen,
obligaties en alternatieven
(microkrediet en vastgoed). De
portefeuilles lopen op in risico
van defensief naar offensief.
Groen Goud I is dus de meest
defensieve portefeuille en Groen
Goud V (5) is de meest offensieve
portefeuille.
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is een
passende
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portefeuille
beschikbaar

Wat biedt Groen Goud aan duurzame beleggers ?
Groen Goud zorgt voor een wereldwijde verdeling in duurzame beleggingsfondsen
waardoor er een optimale risicospreiding is.
Soorten verantwoorde beleggingen: Groen Goud belegt in zowel aandelen,
obligaties als alternatieven (microkrediet en duurzaam vastgoed).
Groen Goud is 100% onafhankelijk: geen afhankelijkheid van één aanbieder, maar
keuze uit de beste duurzame fondsen wereldwijd.
Jaarlijke screening van de fondsen in de portefeuilles en beoordeling van nieuwe
duurzame aanbieders en beleggingsfondsen.
Regelmatig toetsing of uw risicoprofiel nog past bij de beleggingsportefeuille:
dit zorgt voor doorlopende balans in risico en rendement.
Overzichtelijke administratie van al uw beleggingen op één online beschikbare
rekening. Zelf regelen: via de website kunt u in 4 stappen een persoonlijk
duurzaam beleggingsplan maken en daarna uw beleggingen beheren.
Duidelijke en lage kostenstructuur: geen kleine letters en optimaal rendement voor
u in de diverse beleggingsportefeuilles.
De "haalbaarheidstool": op ieder moment heeft u inzicht in de haalbaarheid van de
gestelde doelen van uw belegging.
Groen Goud staat onder toezicht van de AFM en is aangesloten bij het KiFID.

Hiernaast staat
een voorbeeld
van hoe een
portefeuille
in 2014 was
opgebouwd

Voorbeeld Groen Goud 3
ASN Duurzaam Aandelenfonds
Triodos Sustainable Equity
Pictet-European Sustainable Equities
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets

Iedere
portefeuille
bestaat uit
verschillende
beleggingsfondsen. Ieder fonds
belegt in vele
ondernemingen
of (staats)
obligaties

De aandelenfondsen beleggen in
duurzame ondernemingen in Europa,
de Amerikaanse markten, Azië en
andere opkomende markten.

Pictet Security
Parvest Green Tigers
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities
RobecoSAM Sustainable Healthy Living

De obligatiefondsen bestaan uit
duurzame ‐in euro genoteerde‐
obligaties van bedrijven en overheden.

Triodos Sustainable Bond
ASN Duurzaam Obligatiefonds
Parvest Sustainable Bond Euro Corp

De alternatieve beleggingen
bestaan uit microkrediet en vastgoed.

Sarasin Sustainable Real Estate Global
ASN-Novib Microkredietfonds
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De weergave geeft een indruk
van het te verwachten lange
termijn rendement per
beleggingsportefeuille en de
bijbehorende risico’s.
De percentages boven en
onder de kolom geven aan
waarbinnen het rendement
jaarlijks kan schommelen.
Bij de berekening van de
percentages is nog geen
rekening gehouden met
kosten.

Groen Goud is een initiatief, handelsnaam en beleggingsdienst
van Meijaard Financieel Advies b.v.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.groen-goud.nl

Fondsenplatform is een dienst van NNEK en zorgt onder andere voor de administratie van de
beleggingsrekening, ondersteuning van adviseurs, fondsenaanbod en tooling.
Eén van de tools die Fondsenplatform aanbiedt is de Haalbaarheidstool.
Hiermee heeft de klant inzage in de haalbaarheid van de beleggings-doelstellingen.
De belegger en/of zijn adviseur kan in een oogopslag kan zien of zijn beleggingsportefeuille
nog op de juiste koers ligt. Bovendien kan de gebruiker op een gemakkelijke manier de
mogelijkheden zien om de haalbaarheid van zijn doelstellingen te vergroten.

Eerlijk over risico: 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 Groen Goud hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Wij beschikken
over een vergunning als bedoeld de Wft (Wet op het financieel toezicht) die is verleend door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) met nummer 12020205 en
we zijn aangesloten bij KiFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

