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Beleg met beleid en visie

Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming 
voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen     
of aan de financiering van uw woning. Met Fortis ASR hebt u verschillende 
mogelijkheden om te beleggen. Hoe u uw geld belegt, bepaalt u zelf. U kiest 
daarvoor één of meerdere beleggingsfondsen van Fortis ASR. De keuze is 
afhankelijk van het risico dat u bereid bent te lopen en het doel waarmee u 
gaat beleggen. Welk fonds u ook kiest, u kunt altijd rekenen op de expertise 
van de beleggingsspecialisten van Fortis Investments. Zij houden de ont- 
wikkelingen in de markt continu in de gaten en streven er naar een zo goed 
mogelijk beleggingsresultaat te bereiken.

3

Voordelen van beleggen met de fondsen 
van Fortis ASR
•  Voor elk type belegger
•  Gemakkelijk deelnemen
•  Brede risicospreiding en toegang tot nationale
 en internationale markten
•  Professioneel fonds- en portefeuillebeheer

in aandelen van verschillende ondernemingen en/of in  
 obligaties.

Beleggingsstrategie bepalen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het is daarom belang-
rijk om van tevoren de beleggingscategorie te bepalen die bij 
u past. U kunt kiezen uit verschillende soorten beleggingen, 
zoals aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten of een 
combinatie van deze categorieën. Elke categorie heeft zijn 
eigen rendements- en risicoprofiel. Zo kan het rendement 
van aandelen aantrekkelijk zijn, maar het beleggingsrisico 
is hoog. Beleggen in alleen liquiditeiten is relatief veilig, maar 
het rendement kan ook lager uitvallen dan u op aandelen 
kunt behalen.

Uw beleggingsprofiel bepalen
Bent u bereid veel risico te nemen en daarmee kans te
maken op een extra hoog rendement? Of kiest u liever voor
een veiligere weg? Het is belangrijk om daar van tevoren
bij stil te staan. Daarom vult u de Profielpeiler in. De Profiel-
peiler is een vragenlijst waarmee u vaststelt wat uw beleggings-
profiel is. U kunt dus niet zomaar zelf een beleggingsprofiel 
uitzoeken. De Profielpeiler houdt niet alleen rekening met uw 
kennis en ervaringen als belegger en de mate waarin u risico 
wilt lopen, maar ook met uw huidige financiële situatie. Op 
basis van de uitkomsten van de Profielpeiler bepaalt u in welke 
fondsen u belegt.

Internationale expertise
Fortis Investments: The right teams, the right processes,
the right products. Fortis Investments is de onafhankelijke 
asset manager van Fortis met ruim 110 miljard euro belegd 
vermogen. Met een fondsenpalet van meer dan 100 
producten, geregistreerd in twaalf landen, is Fortis Invest-
ments erin geslaagd om de afgelopen jaren een enorme 
groei door te maken en zich te ontwikkelen tot één van de 
grootste Europese asset managers. Fortis Investments be-
staat uit 17 autonome “Investment Centres”. De Investment 
Centres zijn gevestigd in én bij de markten waar ze beleggen. 
De filosofie van Fortis Investments is dat goede resultaten 
 alleen geboekt kunnen worden wanneer onze beleggings-
experts de ontwikkelingen in de markt nauwgezet kunnen 
volgen en ondernemingen veelvuldig kunnen bezoeken. 
Al onze Investment Centres zijn op deze manier strategisch 
gepositioneerd om maximale waarde voor onze klanten te 
creëren. Onderling vindt er natuurlijk veel informatie uitwis-
seling plaats, maar de Investment Centres hebben allen een 
eigen en consistent beleggings- en beslissingsproces. Voor 
Fortis Investments komt het belang van onze cliënten op 
de éérste plaats. Transparantie speelt een sleutelrol in onze 
klantgedreven organisatie. Dit is een waarborg voor een 
optimale dienstverlening. Daarom zijn we lokaal aanwezig 
met teams ter ondersteuning van onze cliënten. In Neder-
land mogen we alle grote banken en de grootste private 
banks tot onze partners rekenen.

Minder risico met een goede beleggingsmix
Wanneer u uw beleggingen spreidt, beperkt u de financiële 
risico’s. Mocht de waarde van aandelen dalen, dan kunt u dat 
compenseren door een mogelijke waardestijging van bijvoor-
beeld obligaties. Zo kan een goede mix van beleggingen 
de kans op een stabiele waardegroei vergroten.

Risico spreiden binnen soorten beleggingen
U kunt het beleggingsrisico verder verminderen door binnen 
de soorten beleggingen voor een goede spreiding te zorgen. 
Door bijvoorbeeld niet alleen in aandelen uit Europa te 
 beleggen, maar ook in aandelen uit Amerika en Azië.

Voor elk type belegger
De fondsen van Fortis ASR zijn in principe gericht op rende-
ment op de lange termijn. Welke beleggingsfondsen u kiest, 
hangt af van het beleggingsrisico dat u wilt nemen. Zo biedt 
Fortis ASR voor elk beleggingsprofiel en elk rendementsdoel 
een passend fonds. Waarin u ook belegt, u bent in ieder geval 
verzekerd van de decennialange ervaring en expertise van de 
beleggingsexperts van Fortis Investments. De verschillende 
fondsen hebben ieder een eigen risico-/rendements-
verhouding. Een risicovoller fonds biedt kans op een hoger 
rendement, maar het rendement kan ook lager uitvallen. Voor 
de fondsen is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie 
over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees 
hem voordat u het product koopt.

Let op
De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook, brengt financiële  
risico’s met zich mee. Beleggen geeft u een kans op een 
hoger, maar ook op een lager dan gemiddeld rendement.

Risicospreiding met beleggingsfondsen
Als u belegt in één of meerdere beleggingsfondsen, spreidt 
u automatisch het risico. Wanneer u belegt in een beleggings-
fonds, bouwt u met een grote groep andere beleggers een 
vermogen op. Een team professionele beleggers beheert dit 
vermogen dan voor u en de andere investeerders. Zo kunt 
u met relatief kleine bedragen toch een goede spreiding aan-
brengen in uw portefeuille. Binnen een fonds belegt u namelijk 
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Beleg met perspectief, 
denk internationaal

Grenzen vervagen. Ondernemingen behalen hun omzet en winst in 
toenemende mate in het buitenland en fusies en overnames van bedrijven    
zijn aan de orde van de dag. Een bedrijf dat in Nederlandse handen is, kan 
morgen worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf en andersom. Wilt 
u als belegger inspelen op die ontwikkelingen, dan kunt u zich beter niet alleen 
richten op de Nederlandse markt. Al is het maar omdat Nederlandse aandelen 
nog geen 3% van de wereldmarktkapitalisatie vertegenwoordigen. Wilt u 
profiteren van de wereldwijde beleggingskansen, dan biedt Fortis ASR daar-
voor de mogelijkheid met een breed scala beleggingsfondsen. U belegt in 
internationale markten die soms voor particuliere beleggers moeilijk toe-
gankelijk kunnen zijn. Daarnaast is deelnemen in een beleggingsfonds over 
het algemeen voordeliger dan zelf handelen op de beurs, vooral als u wilt 
handelen op buitenlandse beurzen.

Fortis ASR Nederlandfonds
Aandeel in eigen land.
U belegt in aandelen van bekende Nederlandse bedrijven, 
waarvan de koersontwikkeling dagelijks te volgen is. Het fonds 
selecteert aandelen die naar verwachting gezamenlijk een 
beter rendement zouden moeten opleveren dan de AEX-index.
Waarom Nederland?
Nederland kent een relatief stabiel economisch klimaat en 
profiteert van de globalisering. Ondernemingen zoals Philips, 
Heineken, Unilever en Shell zijn multinationals. Uw belegging 
is dus niet alleen afhankelijk van het economische klimaat in 
Nederland. De resultaten van de multinationals weerspiegelen 
de stand van de wereldeconomie.

Fortis ASR Europafonds
Beleggen in Europese topondernemingen.
Met het Fortis ASR Europafonds belegt u in Europese 
topondernemingen. U profiteert met een beperkt valutarisico 
van de groeikansen die Europa biedt.
Waarom Europa?
De Europese Unie is de grootste economische regio ter wereld. 
Binnen Europa zijn veel multinationals die goede beleggings-
mogelijkheden bieden.

Fortis ASR Aziëfonds 
Profiteren van economische groei.
Met het Fortis ASR Aziëfonds profiteert u van de kans op extra
rendement op aandelen in Japan en het opkomende Azië.  
De fondsbeheerders streven naar een hoog rendement op de 
lange termijn. Vandaar dat ze de economische ontwikkelingen 
grondig analyseren. Ze weten wat beleggen in opkomende 
markten betekent en worden bovendien bijgestaan door lokale 
analisten.
Waarom Azië?
Azië is nog steeds volop in ontwikkeling. De economie
in China krijgt een open karakter, de vraag naar consumptie-
goederen neemt toe en er wordt hard gewerkt aan de
ontwikkeling van de infrastructuur. In India stijgen de over-
heidsuitgaven, investeringen blijven er op een hoog niveau  

en steeds meer bedrijven trekken er heen. Door de verbeterde 
werkgelegenheid in Azië neemt ook de lokale consumptie toe. 
Zo kan Azië de komende jaren uitgroeien tot een regio met een 
volwassen economie.

Fortis ASR Aandelenfonds
Wereldwijd beleggen.
Met het Fortis ASR Aandelenfonds kunt u profiteren van 
 beleggingsmogelijkheden in een groot aantal aandelenmarkten.
U hebt kans op een hoog rendement, maar het rendement kan 
ook lager uitvallen. Om uit het grote, mondiale aanbod van 
aandelen de beste selectie te maken, krijgen de fondsbeheerders 
ondersteuning van een groot aantal lokale analisten. Het fonds 
richt zich op de meest kansrijke regio’s, sectoren en aandelen.
Waarom wereldwijd beleggen?
Het Fortis ASR Aandelenfonds belegt in aandelenmarkten over 
de hele wereld. Deze markten, die voor particuliere beleggers 
moeilijk toegankelijk kunnen zijn, zullen naar verwachting 
 groeien en geven dus mogelijk een beter rendementsper-
spectief. Ze zijn niet altijd afhankelijk van elkaar: daling van 
bijvoorbeeld de Aziatische aandelen in de portefeuille hoeft 
geen invloed te hebben op de Amerikaanse aandelen in de 
portefeuille. Door spreiding van beleggingen over verschillende 
regio’s loopt u over het algemeen minder risico ten opzichte 
van een landelijk of regionaal georiënteerd fonds.

Fortis ASR Nederlandfonds

Fortis ASR Europafonds

Fortis ASR Aziëfonds

Fortis ASR Aandelenfonds

Waarom de fondsen van Fortis ASR?
Voor de samenstelling van de beleggingsfondsen vindt de selectie van ondermeer aandelen plaats op grond van een gedegen 
kwalitatief onderzoek op bedrijfsniveau. De beleggingsexperts van Fortis Investments beoordelen bedrijven niet alleen op hun 
cijfers, maar bijvoorbeeld ook op hun kansen in de toekomst en de kwaliteit van het management. Zo wordt de nadruk gelegd 
op die sectoren en ondernemingen die de beste groeikansen hebben.
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Fortis ASR Amerikafonds 
Investeren in een grootmacht.
Met het Fortis ASR Amerikafonds belegt u in aandelen van
ondernemingen uit de Verenigde Staten, één van de grootste
economieën ter wereld. Het fonds richt zich zowel op aandelen 
met een groeiverwachting voor de korte als voor de lange ter-
mijn. De fondsbeheerders opereren vanuit de Verenigde Staten 
en volgen de geselecteerde ondernemingen op de voet.
Waarom Amerika?
Amerika heeft een omvangrijke thuismarkt en veel grote
ondernemingen, zoals Microsoft, Exxon Mobil en General 
 Electric hebben er hun thuisbasis. Daarnaast kunnen
Amerikaanse ondernemingen profiteren van de toenemende 
globalisering.

Fortis ASR Liquiditeitenfonds
Beperkt risico door korte looptijden.
Als u belegt in het Fortis ASR Liquiditeitenfonds, belegt u in 
de geldmarkt. U maakt kans op een hoger rendement dan 
met een spaarrekening, dankzij beleggingen in leningen met 
een goede rentevergoeding. Bovendien loopt u beperkt risico, 
doordat het fonds vooral belegt in deposito’s genoteerd in 
euro’s.
Waarom liquiditeiten?
Liquiditeiten zijn geldmarktinstrumenten. Op de geldmarkt 
wordt gehandeld in kredieten met een looptijd van maximaal 
twee jaar. Denk aan kortlopende termijndeposito’s: geld dat 
voor een bepaalde tijd is vastgezet. Het risico is beperkt, want 
door de korte looptijd hebben renteschommelingen beperkte 
invloed. Bovendien is de kans klein dat de lening op korte 
termijn niet kan worden terugbetaald.

Fortis ASR Obligatiefonds
Beperkt risico, optimaal rendement.
Deelnemen in het Fortis ASR Obligatiefonds betekent beleggen 
met het beperkte risico van obligaties. De fondsbeheerders 
beleggen voornamelijk in kredietwaardige staatsobligaties en  
in mindere mate in bedrijfsobligaties.
Waarom obligaties?
Een obligatie is een deelneming in een schuld van een overheid
of onderneming. Wanneer u een obligatie koopt, neemt u in 
feite een gedeelte van de schuld over. Hiervoor ontvangt de 
belegger een vast rentepercentage. Omdat een obligatie in 
principe aan het eind van de looptijd afgelost wordt, loopt u 
minder risico dan bij beleggen in aandelen. Een obligatie kan 
tussentijds verhandeld worden. 

Fortis ASR Europa Vastgoedfonds
Groei als perspectief.
Met het Fortis ASR Europa Vastgoedfonds profiteert u van 
de groeiende vastgoedmarkt in Europa. Het fonds belegt niet 
rechtstreeks in vastgoed, maar in aandelen van vastgoed-
ondernemingen. Dat maakt de beleggingen flexibel: een 
 aandeel is immers gemakkelijker te kopen of te verkopen 
dan een heel gebouw. Om een optimale spreiding van een 
portefeuille te bereiken, zijn Europese vastgoedaandelen 
een goede aanvulling op aandelen en obligaties.
Waarom beursgenoteerd vastgoed?
De afgelopen jaren is de waarde van vastgoed gestegen, onder 
meer door factoren als grondprijs en bouwkosten. Beleggen 
in aandelen van Europese vastgoedondernemingen is aan-
trekkelijk, want steeds meer Europese landen nemen 
maatregelen met betrekking tot de juridische structuur van 
vastgoedondernemingen. Deze ondernemingen kunnen hogere 
dividenden uitkeren.

Rendementen over het jaar 2006

Fondsnaam  2006*

Fortis ASR Aandelenfonds  9,24%

Fortis ASR Nederlandfonds  16,41%

Fortis ASR Amerikafonds  2,95%

Fortis ASR Europafonds  16,74%

Fortis ASR Aziëfonds  13,77%

Fortis ASR Europa Vastgoedfonds  55,00%

Fortis ASR Obligatiefonds  0,77%

Fortis ASR Liquiditeitenfonds  3,07%

Fortis ASR Mixfonds  10,48%

Fortis OBAM  18,10%

* Alle getoonde rendementen zijn gemiddelde brutorendementen op jaarbasis, behalve Fortis OBAM, dit betreft een nettorendement

Fortis ASR Europa VastgoedfondsFortis ASR ObligatiefondsFortis ASR LiquiditeitenfondsFortis ASR Amerikafonds



Welk risico past bij u?

Hoe groter het risico, hoe hoger het potentiële rendement. Omdat niet 
iedereen hetzelfde risico wil lopen, is er de Profielpeiler. Hiermee stelt u vast 
wat uw beleggingsprofiel is. De Profielpeiler houdt niet alleen rekening met uw 
ervaringen als belegger en de mate waarin u risico wilt lopen, maar ook met 
uw huidige financiële situatie. Stel aan de hand van de risicometer samen met 
uw tussenpersoon vast welk beleggingsprofiel het best bij u past en bepaal op 
grond daarvan in welke fondsen u belegt.
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Voorzichtig
Wanneer u wilt beleggen met kans op een aantrekkelijk
rendement, maar zo min mogelijk risico wilt lopen, belegt 
u volgens het voorzichtige profiel. Beleggingen in obligaties 
en liquiditeiten passen daar goed bij.

Defensief
U belegt volgens het defensieve profiel als u wel wilt
meeprofiteren van koersstijgingen op de aandelenmarkt,
maar slechts een beperkt risico wilt lopen. De defensieve 
 portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit obligaties en liquiditeiten, 
aangevuld met beleggingen in aandelen.

Neutraal
Beleggen volgens het neutrale profiel betekent kans op ruim-
schoots profiteren van positieve ontwikkelingen op de aandelen-
markt, terwijl het risico beperkt blijft. U belegt voor een aan-
zienlijk deel in aandelen. Door beleggingen in obligaties en 
vastgoed spreidt u het risico.

Ambitieus
Hebt u vertrouwen in de ontwikkelingen op de beleggingsmarkt 
en bent u zich goed bewust van de risico’s van het beleggen in 
aandelen? Dan is beleggen volgens het ambitieuze profiel iets 
voor u. U belegt voor een belangrijk deel in aandelen zodat u 
kans hebt op een hoger rendement. Om het risico enigszins 
te spreiden belegt u in obligaties, liquiditeiten en vastgoed.

Offensief
Bij beleggen volgens het offensieve profiel moet u zich bewust 
zijn van het hogere risico dat beleggen in aandelen met zich 
meebrengt. Beleggen volgens dit profiel betekent kans op 
een relatief hoog rendement, met een focus op aandelen 
en  vastgoed.

Fondskosten Fortis ASR Fondsen in 2006

 Totale fondskosten  Beheervergoeding*  Overige kosten**

Fortis ASR Aandelenfonds  1,28%  1,00%  0,28%

Fortis ASR Nederlandfonds  1,16%  1,00%  0,16%

Fortis ASR Amerikafonds  1,43%  1,25%  0,18%

Fortis ASR Europafonds  1,42%  1,25%  0,17%

Fortis ASR Aziëfonds  1,56%  1,25%  0,31%

Fortis ASR Europa Vastgoedfonds  1,68%  1,25%  0,43%

Fortis ASR Obligatiefonds  0,91%  0,70%  0,21%

Fortis ASR Liquiditeitenfonds  0,62%  0,50%  0,12%

Fortis ASR Mixfonds  1,41%  1,00%  0,41%

Fortis OBAM  1,21%  1,00%  0,21%

*  Jaarlijkse vergoeding die de beheerder van een beleggingsfonds voor de door hem verrichte werkzaamheden ontvangt. 
 Het betreft hier een bepaald percentage van het fondsvermogen.
**  Accountantskosten, bewaarloon, kosten in verband met toezicht, etc.

Fortis ASR Mixfonds
Spreiding en variabel risico. 
Dit fonds is geschikt voor de neutrale belegger, want hiermee 
kiest u voor een fonds dat belegt in diverse beleggings-
categorieën. Ruim de helft (circa 55%) wordt wereldwijd belegd 
in aandelen, ongeveer 35% in euro-obligaties en het overige 
deel (circa 10%) in Europese vastgoedaandelen.
Waarom een Mixfonds?
Met het Fortis ASR Mixfonds belegt u in obligaties,
aandelen, Europese vastgoedaandelen en liquiditeiten. Deze 
verschillende beleggingscategorieën reageren niet hetzelfde 
op marktveranderingen. De waarde van uw aandelen kan  
bijvoorbeeld dalen en de waarde van obligaties tegelijkertijd 
stijgen. Dankzij deze vorm van risicospreiding blijft de totale 
waarde van het fonds over het algemeen stabieler dan een 
belegging in aandelen.

Fortis OBAM
Kans op goede rendementen.
Als u bereid bent risico te nemen, kunt u kiezen voor 
Fortis OBAM. Dan belegt u in een wereldwijd aandelenfonds 
dat de afgelopen zestig jaar uitstekende rendementen heeft 
behaald. Dit dankzij de unieke en succesvolle beleggingsstijl 
van de beheerders. Het fonds belegt in aandelen van circa 
180 ondernemingen. De fondsbeheerders beoordelen 
 bedrijven, sectoren en landen op hun potentiële groei in de 
komende jaren. Het fonds is opgebouwd uit een strategisch 
en een tactisch gedeelte.
•  60% strategisch: Dit deel van de portefeuille bestaat
 uit ongeveer veertig grote ondernemingen. Het wordt het
 strategische gedeelte genoemd, omdat met een relatief 

klein aantal ondernemingen, die lang in de portefeuille blij-
ven, een groot gedeelte van de portefeuille wordt ingevuld.

•  40% tactisch: Dit gedeelte bevat beleggingen voor een
 kortere periode en bevat meer ondernemingen dan het
 strategische gedeelte. Ze zijn onderverdeeld in thema’s.
 Een voorbeeld van zo’n thema is alternatieve energie.

Fortis ASR OBAMFortis ASR Mixfonds
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Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. 
Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten 
de zekerheid dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen met 
onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. 
Die samenwerking levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit de beste producten 
die passen bij zijn persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 

Deskundig belegd
Kennis van het beursklimaat en economische ont-
wikkelingen vergroot de kans op een goed beleggings-
resultaat. Wanneer u belegt in de fondsen van Fortis ASR, 
profiteert u van de deskundigheid van beleggingsexperts. 
Met uw belegging investeren zij in aandelen, obligaties en 
vastgoed van uiteenlopende ondernemingen. Welke dit 
zijn, bepalen ze aan de hand van historische en verwachte 
 koersontwikkelingen en op grond van hun kennis over 
 diverse internationale markten, landen en bedrijven. Ze 
 zorgen continu voor de beste samenstelling van het 
 beleggingsfonds. Daar hebt u geen omkijken naar.

Statutaire namen van de Fortis ASR fondsen

Handelsnaam  Statutaire naam met afgekorte aandelenklasse

Fortis ASR Aandelenfonds Fortis ASR fonds Aandelenfonds (C)

Fortis ASR Nederlandfonds  Fortis ASR fonds Nederlandfonds (C)

Fortis ASR Amerikafonds  Fortis ASR fonds Amerikafonds (C)

Fortis ASR Europafonds  Fortis ASR fonds Europafonds (C)

Fortis ASR Aziëfonds  Fortis ASR fonds Aziëfonds (C)

Fortis ASR Europa Vastgoedfonds  Fortis ASR fonds Europa Vastgoedfonds (C)

Fortis ASR Obligatiefonds  Fortis ASR fonds Obligatiefonds (C)

Fortis ASR Liquiditeitenfonds  Fortis ASR fonds Liquiditeitenfonds (C)

Fortis ASR Mixfonds Fortis ASR fonds Profielfonds G (C)

Fortis OBAM  Fortis OBAM N.V.

Bovenstaande fondsen hebben onder hun statutaire naam een vergunning van de Autoriteit Financiele markten als beleggingsinstelling op grond van de Wet op het 
financieel toezicht. De beslissing om participaties in het fonds te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. Het prospectus is koste-
loos op te vragen bij Fortis ASR Bank N.V. of www.fortisasr.nl

Bepaal uw koers met uw tussenpersoon
U stapt niet zomaar in een beleggingsfonds. Eerst bepaalt u 
hoeveel risico u wilt lopen en wat de rendementsdoelstellingen 
zijn. Overleg hierover met uw tussenpersoon. Op grond van 
uw financiële situatie en uw beleggingsdoel kan hij helpen uw 
beleggingsstrategie te bepalen, zoals de looptijd van uw
belegging, de mate van risico en de keuze uit beleggings-
fondsen van Fortis ASR.

Meer informatie
Gedetailleerde informatie over de beleggingsfondsen, zoals 
koersverloop, prospectus, financiële bijsluiter en fondsbulletin, 
vindt u op www.fortisasr.nl.
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Bank N.V., KvK 30111002, heeft een bank-
vergunning van De Nederlandsche Bank en is als financiële 
dienstverlener opgenomen in het register van de Autoriteit 
Financiële Markten onder nummer 12000044. Fortis ASR Bank 
N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent
beleggingsdiensten.
Fortis ASR Bank N.V. is als beleggingsinstelling wettelijk  
verplicht om met haar beleggende klanten een cliënten-
overeenkomst aan te gaan. In dat kader dient eveneens  
van ieder van de beleggende klanten voor elk product een 
beleggingsprofiel in de administratie te worden opgenomen.


