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Generali -  Amiral Sextant Grand Large

Creatie datum van het document 30/01/2018

Beheer van het Onderliggende fonds Beleggingspolitiek van het Onderliggende fonds1

Amiral Gestion is een onafhankelijke beheermaatschappij, volledig
eigendom van zijn managers en werknemers. De maatschappij beheert
meer dan 1,4 miljard euro ten behoeve van institutionele beleggers,
private banken, familiebedrijven en particulieren, via verschillende
institutionele mandaten en 5 gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

Generali Amiral Sextant Grand Large is een gediversifieerd fonds
waarvan de blootstelling aan aandelen kan variëren van 0 tot 100%
afhankelijk van de waarde op lange termijn van de aandelenmarkt. De
aandelen worden vervolgens individueel gekozen uit de hele wereld,
zonder enige referentie-index. Het aandeel van de resterende activa
wordt belegd in obligaties geselecteerd op dezelfde manier, en in
geldmarktproducten.

Gegevens op 31/08/2017
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Inventariswaarde van het Intern Fonds

Bij lancering op 01/07/2016 € 25,00 Op 29/01/2018 € 27,67

EVOLUTIE INVENTARISWAARDE ² RENDEMENT PER KALENDERJAAR ²

Gecumuleerd rendement2 Rendement op jaarbasis2

1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y 1Y 3Y 5Y 10Y
0,48% 0,14% 1,04% 0,48% 2,82% 26,72% 64,38% - 2,82% 8,21% 10,45% -

Kenmerken van het fonds
Intern fonds Generali -  Amiral Sextant Grand

Large ISIN-code onderliggende fonds FR0010286013

Startwaarde € 25,00 Lanceringsdatum 01/07/2016

Onderliggende fonds Sextant Grand Large A Morningstar rating onderliggende
fonds op 31/08/2017 *  *  *  *  *

Fondsverdeler Generali Belgium NV Kap/Dis Kapitalisatie

Onderliggende fondsbeheerder Amiral Gestion Valuta EUR

Notering Dagelijks Beheersvergoeding 0,5 % per jaar

SRI (1 tot 7) 1 2 3 4 5 6 7

1 Deze paragraaf beschrijft de beleggingspolitiek van het fonds maar is niet rechtsgeldig. Alleen het "Beheersreglement" en de specifieke
informatiedocumenten, die algemeen beschikbaar zijn op de website: www.generali.be, hebben juridische waarde. We nodigen u uit om de
prestatiescenario's in de Specifieke informatiedocumenten te lezen.

2 Het Tak 23-beleggingsfonds Generali - Amiral Sextant Grand Large werd opgericht op 01/07/2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende
rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt volledig in het onderliggende fonds Sextant Grand Large A. Dit maakt het mogelijk om
simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden rekening met taksen en beheerskosten van het fonds
maar houden geen rekening met de eventuele taksen en kosten verbonden aan het verzekeringscontract. Het financiële risico van producten die gelinkt
zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.


