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Meer informatie

DISCLAIMER 
De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door InsingerGilissen Bankiers N.V. 
betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volle-
digheid van de genoemde feiten en gegevens kan InsingerGilissen Bankiers N.V. niet instaan. 
InsingerGilissen Bankiers N.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en 
volledigheid, noch nadrukkelijk noch stilzwijgend. InsingerGilissen Bankiers N.V. aanvaardt dan 
ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid 
van bedoelde informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Datum publicatie: 27 februari 2020.

RISICO 
De waardeontwikkeling van de portefeuille is afhankelijk van ontwikkelingen op de geld-, 
kapitaal-, valuta-, effecten- en goederenmarkten. Het risico van een aandelenportefeuille is zeer 
groot. Uw Private Banker stelt in samenwerking met u uw risicoprofiel vast. Op basis daarvan 
stellen wij uw beleggingsmix samen.

Morningstar rating

* TERUGVORDEREN DIVIDENDBELASTING

Door de fiscaal efficiënte structuur (FBI) van de 
fondsen wordt circa 0.30% extra rendement op 
jaarbasis gerealiseerd.
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DE DUURZAME DRIE INDEXFONDSEN VAN INSINGERGILISSEN

3 STAPPEN VAN DUURZAAM INDEX BELEGGEN 

Sinds 2003 kunnen onze cliënten duurzaam 
beleggen tegen lage kosten. Er kan worden 
belegd in drie duurzame indexfondsen met 
een marktconform rendement.

Engagement  
FederatedHermes EOS gaat namens InsingerGilissen de 
dialoog aan met bedrijven om hun duurzame prestaties 
te verbeteren. FederatedHermes EOS vertegenwordigd 
ca. 530 mld euro belegd vermogen van professionele 
beleggers.

Proxy voting
Marktleider Glass Lewis stemt namens InsingerGilissen 
op aandeelhoudersvergaderingen en oefent zo invloed 
uit op het duurzame beleid van deze bedrijven.
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