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Portfolio
ACTIVE CONSERVATIVE

Consolideer en diversifieer
uw kapitaal ! 
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Gemiddelde

jaarprestatie  

2009-2015

3,99%*

ACTIVE CONSERVATIVEis een beleggingsformule permanent mogelijk via intekening van een levensverzekeringscontract multi-sup-
port Myriad.
(*)  De prestaties worden vermeld als prestaties uit het verleden met een verhouding van 60% Nell Safe +, 14% Arty, 13% DNCA Invest Eurose en 13% Ethna Aktiv E. 

De prestaties uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst en zijn niet constant in de tijd.

STRATEGIE
De veilige en key in hand samenstelling van ACTIVE CONSERVATIVE laat een duurzame 
consolidering van uw kapitaal toe en schenkt tevens een brede diversificatie van de activa 
tussen verschillende :

• activa categorieën,
• geografische zones,
• activiteitensectoren,
• erkende beheermaatschappijen.

DOEL
De filosofie van ACTIVE CONSERVATIVE bestaat er uit u een breed gamma aan gediver-
sifieerde fondsen aan te bieden met als doel deze te bundelen aan het streven naar 
een beredeneerd rendement op middellange termijn en tevens een zeker niveau van 
veiligheid en beschikbaarheid van uw geïnvesteerde kapitalen te bieden.
Deze evenwichtige filosofie wordt bevestigd in de rendementen* van de voorbije zeven jaar.

NETTO-PRESTATIES*

2009 8,98 %*

2010 4,61 %*

2011 0,04 %*

2012 5,75 %*

2013 4,38 %*

2014 3,10 %*

2015 1,30 %*

Voor de veiligheid en beschikbaarheid van kapitaal :
• Nell Safe + : 60 %

Voor de diversificatie van geïnvesteerde activa : een selectie van 3 bijzonder kwalitatieve complementaire patrimoniale fondsen, 
welke zich reeds bewezen hebben op een middellange beleggershorizon :

• Arty : 14 %
• DNCA Invest Eurose : 13 %
• Ethna Aktiv E : 13 %

14%

60%

13%

13%

Arty


