
Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij.  
Hoofdzetel : 62, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg Tel. (352) 42 40 201 Fax (352) 42 40 20 40 
Nord Europe Life Luxembourg S.A. staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7, boule-
vard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Portfolio
ACTIVE DYNAMIC

Dynamiseer en diversifieer
uw kapitaal ! 
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Gemiddelde  

netto-jaarprestatie  

2009-2015

7,93%*

ACTIVE DYNAMIC is een beleggingsformule permanent beschikbaar via intekening in het multisupport levensverzekeringscontract 
Myriad.
(*)  De prestaties worden vermeld als prestaties uit het verleden met een verhouding 34% Nell Safe +, 11% Carmignac Investissement, 11% Franklin World Pers-

pectives, 11% BL-Global Equities,11% DNCA Invest Evolutif, 11% R Valor F en 11% Ethna-Aktiv. De prestaties  uit het verleden zijn geen waarborg voor de 
toekomst. Prestaties netto beheerskosten op het levensverzekeringscontract. Prestaties na eventuele taksen en instapkosten.

STRATEGIE
De dynamische en key in hand samenstelling van ACTIVE DYNAMIC biedt een toename van 
uw kapitaal op lange termijn en schenkt tevens een grote diversificatie van activa tussen 
verschillende :

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

DOEL
De filosofie van ACTIVE DYNAMIC bestaat er uit u een waaier van internationale aan-
delenfondsen aan te bieden van dynamische gediversifieerde fondsen met als doel het 
streven naar aantrekkelijk rendement op lange termijn  en tevens veiligheid en beschik-
baarheid te bieden voor een deel van de belegging.
Deze zoektocht naar prestatie uit zich in de resultaten* van de voorbije zeven jaar.

NETTO-PRESTATIES*

2009 21,06 %*

2010 11,13 %*

2011 -3,79 %*

2012 7,38 %*

2013 10,25 %*

2014 7,36 %*

2015 3,70 %*

Voor de veiligheid en beschikbaarheid van kapitaal :
• Nell Safe + : 34 %

Voor de diversificatie van geïnvesteerde activa : een evenwichtige selectie van 3 wereld aandelenfondsen en 3 dynamische patri-
moniale fondsen welke zich reeds bewezen hebben op een lange termijn beleggershorizon :

• Carmignac Investissement : 11 %
• Franklin World Perspectives : 11%
• BL-Global Equities : 11%

• DNCA Invest Evolutif : 11 %
• R Valor F : 11 %
• Ethna-Aktiv  : 11 %
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