ASR Vooruit Mixfonds - Neutraal
Rapportage per oktober 2021

Beleggingsstrategie
Het ASR Vooruit Mixfonds - Neutraal beoogt participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een actief beheerde portefeuille die, hoofdzakelijk
door participaties in andere beleggingsinstellingen, bestaat uit een combinatie van aandelen, staatsobligaties, hypothecaire leningen, bedrijfsobligaties,
vastgoed en/of geldmarktinstrumenten.
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Asset mix

Kerngegevens
Kerngegevens

Kerngegevens Data

Totale marktwaarde fonds x 1.000

€ 257,52

Net asset value

Hypotheken 1,4%

€ 10,24

Datum van oprichting

01-05-2021

Rendementberekening vanaf

26-07-21

Fondsbeheerder

Jos Gijsbers

Aantal uitstaande aandelen

25.137

Bruto dividend per aandeel (2021)

€ 0,00

Instapvergoeding (actueel)

0,20%

Uitstapvergoeding (actueel)

0,10%

Beheerkosten

0,25%

Servicekosten

0,05%

Lopende kosten factor

0,30%

Benchmark

Vastrentend
44,31%

Samengesteld

ISIN

Aandelen 53,47%

NL00150005B2

Fondsverdeling
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen class A

22,01%

ASR ESG IndexPlus Inst. Europa Aandelen class C

21,63%

ASR ESG IndexPlus Inst. Euro Bedrijfsobl. class C

17,51%

ASR ESG IndexPlus Inst. Euro Staatsobli. class C

11,80%

iShares JP Morgan ESG USD EM B

7,55%

Northern Trust Pacific Custom

5,13%

Northern Trust - Emerging Mark

4,69%

iShares USD High Yield Corp Bo

4,52%

iShares EUR High Yield Corp Bo

2,93%

ASR Hypotheekfonds Met Hypotheek Garantie

1,40%

ASR Hypotheekfonds Zonder Hypotheek Garantie
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Fondsgedragscode
Om voor de Participanten waarborgen te scheppen voor een beheerste en integere uitoefening van het beheer van het Fonds en zorgvuldige dienstverlening
zoals bedoeld in de Wft sluit de Beheerder aan bij de gedragscode die is opgesteld door de brancheorganisatie DUFAS (Dutch Fund and Asset Management
Association). Deze gedragscode behelst de vastlegging van good practices op het gebied van fund governance en biedt nadere richtlijnen voor de
organisatorische opzet en de werkwijze van beheerders van beleggingsinstellingen met als doel dat de beheerder handelt in het belang van de deelnemers in
zijn beleggingsinstellingen en zijn organisatie zo inricht dat belangenconflicten worden tegengegaan.
De Beheerder heeft zijn “principles of fund governance” neergelegd in een Fund Governance Code. Daarnaast heeft de Beheerder voor al zijn werkzaamheden
een beleid inzake belangenconflicten opgesteld. Uitgangspunten van het beleid zijn het voorkomen en het beheersen van belangenconflicten die in het nadeel
kunnen zijn van cliënten van de Beheerder en het gelijk en rechtvaardig behandelen van cliënten.

Duurzaamheidsbeleid
Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria
in haar beleggingsbeleid. Alle beleggingen die beheerd worden door ASR Vermogensbeheer N.V. worden gescreend op basis van het a.s.r. SRI-beleid(Socially
Responsible Investment), zoals sociale en milieuaspecten. Landen en ondernemingen die niet hieraan voldoen worden uitgesloten. De
screening van ondernemingen is gebaseerd op externe, onafhankelijke research van Vigeo Eiris (www.vigeoeiris.com/en/vigeo-eiris-rating/) conform
Arista standaarden. Daarnaast is er een externe, onafhankelijke certificering door Forum Ethibel forumethibel.org/content/home.html) via een
halfjaarlijkse audit van de beleggingsportefeuille van ASR Vermogensbeheer N.V.
Bij het beheer van vermogen selecteert a.s.r. op basis van best practices en products volgens de ESG-criteria (Environmental, Social en Governance).
Dit betreft alle beleggingen in landen (staatsleningen) en in ondernemingen (aandelen en bedrijfsobligaties) die het best scoren en passend zijn binnende
beleggingsrichtlijnen. Daarnaast investeert a.s.r. in bedrijven die een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij.
Ook hanteert a.s.r. een strikt uitsluitingsbeleid ten aanzien van controversiële activiteiten van landen en ondernemingen. Dit betreft bijvoorbeeld
producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, de gokindustrie, tabak en kolen. Tevens eist a.s.r. dat bedrijven voldoen aan
internationale conventies op het gebied van milieu, mensen- en arbeidsrechten. Voor de beleggingen in staatsleningen sluit a.s.r. landen uit die slecht
scoren in de Freedom in the World Annual Report en de Corruption Perception Index. ASR is ondertekenaar van UNPRI en UNGC. Tevens voldoet a.s.r.
aan de Code Duurzaam Beleggen voor verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars, die sinds 1 januari 2012 van kracht is

Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Prognoses vormen geen betrouwbare
indicator voor toekomstige resultaten. De in/via deze rapportage verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook
niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument, tot het deelnemen aan een beleggingsstrategie,
of tot het afnemen van enige dienst van a.s.r., noch is de informatie bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Op deze rapportage is Nederlands recht van
toepassing.

Contact
Voor meer informatie over het fonds kunt u contact opnemen middels onderstaande link.
https://www.asr.nl/beleggen/doelgericht-beleggen
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