AG Protect+
Uitzicht op mogelijk
interessant rendement!
Terugbetaling van minstens 90 % van uw nettoinleg na 10 jaar, behalve bij faillissement of
wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV1.

AG Protect+

Global Demography 90 van AG Insurance
100 % blootstelling van de nettopremie via een depot bij BNP Paribas Fortis NV1
Onderschrijvingsperiode:
van 13 juni tot en met 29 juli 2016

BNP Paribas Fortis NV is de financiële instelling waar het geheel van de geïnvesteerde nettopremies wordt geplaatst. Bij faillissement of wanbetaling van de depothouder
riskeert de belegger zijn kapitaal niet terug te krijgen op de vervaldag. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody’s, A (stable outlook) bij Standard & Poor’s
en A+ (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een
rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven.
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AG Protect+

Global Demography 90
100 % blootstelling van de nettopremie via een depot bij BNP Paribas Fortis NV1
Tijdelijke onderschrijvingperiode van 13 juni tot en met 29 juli 2016

Bent u op zoek naar een potentieel interessant rendement? Wilt u beleggen op 10 jaar? Wilt u
minstens 90 % van uw netto-inleg op einddatum recupereren? Spreekt een belegging in een tak
23-levensverzekering u aan? En wilt u bij een gunstige evolutie van uw belegging profiteren van
een heus hefboomeffect?
Dan beantwoordt AG Protect+ Global Demography 90 zeker aan uw behoeften!
Met deze tak 23-beleggingsverzekering zorgt u voor een mooie diversificatie van uw
beleggingsportefeuille en mikt u op een potentieel interessante meerwaarde op lange termijn.
Het rendement van AG Protect+ Global Demography 90 is immers gekoppeld aan de prestaties
van de iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR (Price) index. Deze index weerspiegelt de
prestaties van 50 internationale aandelen uit sectoren die het meest beïnvloed worden door
actuele demografische evoluties. De 50 aandelen uit de index worden geselecteerd uit de 1800
aandelen van de STOXX Global 1800-index. Deze selectie gebeurt op basis van financiële criteria
en wordt om de 3 maanden herbekeken.
U belegt niet rechtstreeks in de 50 geselecteerde aandelen, maar u hebt wel uitzicht op een
potentieel interessante meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van deze aandelen.
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Speel in op demografische evoluties
De wereldbevolking vergrijst, steden blijven groeien, jongeren wonen langer thuis, vrouwen kiezen steeds vaker voor een
carrière, … Al deze evoluties hebben een belangrijke invloed op het consumentengedrag. Een aantal sectoren zoals financiën,
infrastructuur, vrije tijd & luxe, gezondheidszorg, grondstoffen, vastgoed en telecom, media & technologie surfen – meer dan
andere - mee op deze wereldwijde trends en bieden daardoor mooie investeringskansen.

Wist u dat …
-

we op 1 januari 2016 met 7.391.068.000 wereldbewoners waren?

-

er elke seconde gemiddeld 2,6 wereldbewoners bijkomen?

-

de groei van de wereldbevolking bijna uitsluitend aan de ontwikkelingslanden te wijten is?

-

als de wereld een dorp van 100 mensen zou zijn, dit dorp tegen 2030 zou uitgegroeid zijn tot 118 bewoners en
tegen 2050 zelfs tot 150?

-

momenteel ongeveer 53 % van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden woont en dit percentage tegen 2030
aangegroeid zal zijn tot 60 %?

-

heel wat evoluties (zoals een tekort aan grondstoffen, klimaatsverandering, globalisatie, technologische innovaties,
evolutie naar een wereldwijde kennismaatschappij, …) rechtstreeks te maken hebben met deze demografische
ontwikkelingen?

Bron : Belga/TE – ‘We beginnen 2016 met7.39 miljard mensen op de wereld’ – December 2015 ( http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/we-beginnen2016-met-7-39-miljard-mensen-op-de-wereld/article-normal-638449.html)
en Roland Berger Trend Compendium 2030 – ‘Trend 1: Demographic dynamics’ - Maart 2014

Demografie is dus een interessant beleggingsthema geworden.
Met AG Protect+ Global Demography 90 speelt u in op het potentieel van wereldwijde bedrijven uit sectoren die voordeel halen
uit de consumptiepatronen van een groeiende en wijzigende wereldbevolking.
Let op: de iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR index is van het type ‘Price’. Dat betekent dat de dividenden die worden
opgeleverd door de aandelen waaruit de index is samengesteld, niet opnieuw worden geïnvesteerd in de index. Bijgevolg hebben
ze ook geen directe invloed op de prestatie van de index.
Meer details over het selectieproces leest u in de rubriek ‘iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR (Price)’ index: een
zorgvuldig selectieproces’.

Mik op een potentieel hoog rendement, maar beperk de risico’s
1.		Omdat uw tak 23-verzekering gekoppeld is aan de ‘iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR (Price) index’ hebt u op
lange termijn uitzicht op een potentieel interessant rendement. Het rendement van uw belegging is immers gekoppeld aan
de prestaties van 50 zorgvuldig geselecteerde internationale aandelen uit sectoren die kunnen profiteren van wereldwijde
demografische evoluties.

2.		Bij een gunstige evolutie van de index wordt uw rendement omhooggestuwd door een aantrekkelijk hefboomeffect. Uw
meerwaarde is immers gelijk aan 110 % van de prestatie van de index. Er is geen enkele bovengrens.

3. U participeert voor de volle 100 % in de negatieve evolutie van de index. Uw eventuele verlies blijft echter beperkt tot
maximaal 10 %.
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De troeven van AG Protect+ Global Demography 90
1. Deelname in de potentiële stijging van de aandelenkoers van 50 ondernemingen uit ontwikkelde landen,
geselecteerd op basis van financiële criteria, zonder
rechtstreeks in die aandelen te beleggen.

2. Een wereldwijde geografische spreiding van de portefeuille, uit uiteenlopende sectoren.

3. Bij een negatieve evolutie van de index (zoals verderop
bepaald), krijgt u op de einddatum minimaal 90 % van
uw geïnvesteerde nettopremie terug, behalve bij faillissement of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV, de
financiële instelling waar de geïnvesteerde nettopremies
worden geplaatst. In dat geval loopt u het risico dat u uw
kapitaal op de vervaldag niet terugkrijgt2.

Tak 23-beleggingsverzekering van
AG Insurance
∫ belegging op 10 jaar;
∫ minimale terugbetaling van 90 % van de 		
geïnvesteerde nettopremie;
∫ defensief tot dynamisch beleggersprofiel4;
∫ geen roerende voorheffing, onder voorbehoud 		
van latere wijzigingen;
∫ premietaks: 2 %;
∫ onderschrijvingsperiode: van 13/06/2016 		
t.e.m. 29/07/2016.

4. Bij een positief resultaat ontvangt u boven op uw
nettopremie een meerwaarde van 110 % van de positieve
evolutie van de iStoxx Global Demography Select 50 EUR
Price Index.

5. De volatiliteit3 van het eindresultaat wordt beperkt door
het verloop van de index te observeren op 31 vooraf
bepaalde data, gedurende de laatste 2,5 jaar.

Raadpleeg de financiële infofiche Levensverzekering, de algemene voorwaarden en het beheersreglement voor alle
kenmerken en kosten van AG Protect+ Global Demography 90. Die documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon
of op www.aginsurance.be.

De iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR (Price) index 5: 			
een zorgvuldig selectieproces
De selectie van aandelen gebeurt zeer zorgvuldig en is erop gericht om aandelen op te sporen die:
∫ groeipotentieel hebben op basis van positieve demografische evoluties;
∫ structureel hoge dividenden kunnen uitkeren;
∫ een lage volatiliteit hebben en dus het risico beperken.

2

Raadpleeg de rubriek ‘Wat zijn de risico’s van deze belegging?’ om het hieraan verbonden beleggingsrisico te kennen.

3

De volatiliteit geeft de mate weer waarin de waarde van een aandeel of van andere activa schommelt, zowel naar boven als naar beneden. Hoe extremer de koersbewegingen,
hoe hoger de volatiliteit.

4

Dit product is bestemd voor defensieve tot dynamische beleggersprofielen, voor zover het beantwoordt aan hun beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en ervaring en
kennis van de financiële markten.
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De Global Demography Select 50 EUR Price Index is een index van STOXX Limited. Dit product wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of bevorderd door
STOXX Limited. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Global Demography Select 50 EUR Price Index zijn het bezit van STOXX Limited.
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Hoe worden die aandelen geselecteerd?6
DE STARTKORF bestaat uit alle aandelen van de STOXX Global 1800-index.

EERSTE STAP
EEN SELECTIE OP BASIS VAN DE SECTOR
De aandelen van de STOXX Global 1800-index worden toegeschreven aan één van deze 7 sectoren:
∫ financiën
∫ infrastructuur
∫ vrije tijd en luxe
∫ gezondheidszorg
∫ grondstoffen
∫ vastgoed
∫ telecom, media en technologie
Aandelen die in geen enkele categorie passen, worden niet opgenomen in de selectie.
Op basis van deze selectie blijven er nog ongeveer 1415 aandelen over.

TWEEDE STAP
EEN SELECTIE OP BASIS VAN DE HISTORISCHE RESULTATEN
Uit elk van de 7 sectoren worden de aandelen van ondernemingen geselecteerd
die voldoende historiek hebben opgebouwd om een verdere evaluatie toe te laten.
Na deze selectie blijven er nog ongeveer 1275 aandelen over.

DERDE STAP
EEN FILTER OP BASIS VAN LAGE VOLATILITEIT
De 252 aandelen met de laagste historische volatiliteit worden geselecteerd
... EN OP BASIS VAN HOGE DIVIDENDEN
Een laatste selectie op basis van de hoogste dividendrendementen
gedurende de laatste 12 maanden, levert een samenstelling
op van 50 weloverwogen aandelen.

WEGING IN DE KORF
Na toepassing van de bovenstaande filters blijven er dus 50 aandelen over
om de iSTOXX Global Demography Select 50 EUR (Price) index te vormen. De
geselecteerde aandelen worden omgekeerd evereding met hun volatiliteit
gewogen (met een maximumgewicht van 10 %). De aandelen met de minste
volatiliteit dragen dus en groter gewicht in de korf.

Wat is volatiliteit?
Aandelen en obligaties zijn onderhevig
aan opwaartse en neerwaartse
schommelingen. Voor deze
bewegingen kan een vork worden
gehanteerd die de positieve en
negatieve procentuele afwijking meet
ten opzichte van een gemiddelde
prestatie. Dit interval wordt volatiliteit
genoemd.
Een voorbeeld: een aandeel met een
volatiliteit van 5 % wil zeggen dat dit
aandeel in de meeste waargenomen
gevallen tussen de + 5 % en – 5 % rond
zijn gemiddeld rendement schommelt.
Hoe lager de volatiliteit, hoe kleiner het
risico op grote schommelingen.

Om te blijven beantwoorden aan de economische realiteit van het moment, wordt dit selectieproces elke 3 maanden
herhaald. Aandelen die op het moment van de herziening niet langer aan de selectiecriteria voldoen, worden uit de index
gehaald en vervangen door andere.
Meer weten? De evolutie, de samenstelling en de methodologie van deze index zijn beschikbaar op de
website van STOXX Limited, extern berekenaar van de index en onafhankelijk rekenagent. Raadpleeg
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXGD50GR&stoxxindex=sxgd50gr&searchTerm=demography
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U belegt niet rechtstreeks in deze aandelen en ontvangt dus geen dividenden.
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Evolutie van de Global Demography Select 50 EUR Price Index in het verleden
De onderstaande grafiek vergelijkt de jaarlijkse evolutie van de Global Demography Select 50 EUR Price Index met de evolutie
van de STOXX Global 1800-index.
Rendementen uit het verleden vormen geen garantie noch een beperking voor toekomstige evoluties van deze indexen.
Jaarlijkse rendementen
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Waarschuwing
De ‘iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR (Price) index’ bestaat pas sinds 12 mei 2016. Er is dus nog geen historische
evolutie van de index beschikbaar. Daarom is de bovenstaande simulatie van de prestaties gebaseerd op gegevens uit het
verleden. Deze grafiek is dus louter illustratief en vormt op geen enkele manier een garantie voor toekomstige prestaties.

Hoe wordt het rendement van AG Protect+ 					
Global Demography 90 bepaald?
Het rendement van de belegging wordt bepaald op basis van de evolutie van de index tussen de begin- en eindwaarde:
1. De beginwaarde van de index is de slotkoers op 17 augustus 2016.
2. De eindwaarde van de index is het gemiddelde van de slotkoersen van 31 maandelijkse observaties op vooraf bepaalde
data, gespreid tussen 31 januari 2024 en 31 juli 2026.
 ij een positieve evolutie tussen beginB
en eindwaarde ontvangt u:

100 %

van de geïnvesteerde nettopremie
(exclusief taks en instapkosten)

+

110 %

 ij een negatieve evolutie tussen
B
begin- en eindwaarde krijgt u terug:

Minimaal 90 %7

van de geïnvesteerde nettopremie
(exclusief taks en instapkosten) 8

van de positieve evolutie van de index

7
8

Bij een negatieve evolutie verliest u maximaal 10 % van de geïnvesteerde nettopremie.
Raadpleeg de rubriek ‘Wat zijn de risico’s van deze belegging?’ om het hieraan verbonden kredietrisico te kennen.
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Voorbeelden van de berekening van de meerwaarde
Deze voorbeelden zijn fictief en gelden louter als illustratie van het berekeningsmechanisme van de eventuele meerwaarde.
Ze bieden geen enkele garantie of indicatie voor toekomstige prestaties.
Negatief scenario

Neutraal scenario

Positief scenario

Beginwaarde

175

175

175

Eindwaarde op basis van het
gemiddelde van de 31 observaties

140

201,25

245

-20 %

15 %

40 %

Meerwaarde: 110 % van de gerealiseerde
prestatie op basis van het gemiddelde van
de 31 geobserveerde slotkoersen

/

16,50 %

44 %

Minderwaarde: 100 % van de
gerealiseerde negatieve prestatie op basis
van de 31 geobserveerde slotkoersen en
beperkt tot 10 %

-10 %

/

/

90 % van zijn geïnvesteerde
nettopremie9, maar geen
meerwaarde.

100 % van zijn geïnvesteerde nettopremie9 + een
meerwaarde van 16,50 %.

-1,39 %10

1,19 %10

Gerealiseerde prestatie op basis
van het gemiddelde van de 31
geobserveerde slotkoersen

De begunstigde krijgt op de einddatum …

Dit komt overeen met een actuarieel
rendement van …
9

100 % van de geïnvesteerde nettopremie9 + een
meerwaarde van 44,00 %.
3,36 %10

Exclusief taks en instapkosten.

10

Exclusief taks, maar instapkosten inbegrepen.

Gratis uitgebreide overlijdensdekking
AG Protect+ Global Demography 90 biedt u gratis een uitgebreide overlijdensdekking.
Dat maakt van deze belegging een geschikt instrument voor successieplanning. Op het uitgekeerde bedrag zijn mogelijk wel
successierechten verschuldigd.
Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract wordt de geïnvesteerde nettopremie volledig betaald
aan de begunstigden, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
∫ bij de onderschrijving was de verzekerde minder dan 68 jaar;
∫ de verzekerde was nog geen 70 jaar op het moment van overlijden;
∫ het totaal van de gestorte nettopremies in de AG Protect+-contracten afgesloten op het hoofd van dezelfde verzekerde,
bedraagt niet meer dan 375 000 euro.
Stel dat door een tegenvallende prestatie van de onderliggende index, de waarde van het contract op het moment van
overlijden van de verzekerde kleiner zou zijn dan de geïnvesteerde nettopremie, dan wordt deze nettopremie toch uitbetaald
aan de begunstigde(n), dankzij deze uitgebreide overlijdensdekking.
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Fiscaliteit
∫ U betaalt geen roerende voorheffing bij afkoop, op de eventuele meerwaarde die u ontvangt op einddatum, op de eventuele
meerwaarde bij volledige afkoop vóór de einddatum of op de eventuele uitbetaling van een overlijdenskapitaal. Deze
informatie is gebaseerd op het Belgisch fiscaal regime dat van toepassing is op 1 januari 2016, en onder voorbehoud van
latere wijzigingen.
∫ Er is een premietaks van 2 % (de verzekeringnemer is een natuurlijke persoon).
∫ Deze beleggingsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid of belastingvermindering.

Wat zijn de risico’s van deze belegging?
∫ Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de
evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd. U draagt
op elk moment het volledige financiële risico. De eenheidswaarde kan zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde
vooraleer de einddatum is bereikt. Daaruit volgt dat u zich ervan bewust moet zijn dat u bij een eventuele afkoop vóór de
einddatum mogelijk niet uw volledige geïnvesteerde nettopremie terugkrijgt. De terugbetaling van minimaal 90 % van de
geïnvesteerde nettopremie wordt immers op eindvervaldag geboden.
∫ Risico op kapitaalverlies: de beleggers die kiezen voor dit fonds moeten rekening houden met een mogelijk verlies op de
einddatum van maximaal 10 % van de geïnvesteerde nettopremie bij een ongunstige evolutie van de index.
∫ Kredietrisico: de terugbetaling van minimaal 90 % van de geïnvesteerde nettopremie op de einddatum wordt geregeld
via een depot van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis NV. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke
blijven van die onderneming. Bij een faillissement of wanbetaling van die financiële instelling loopt u dus het risico uw
kapitaal op de einddatum niet volledig terug te krijgen. Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (stable outlook) bij Moody’s,
A (stable outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable outlook) bij Fitch. Een rating wordt louter indicatief toegekend en
vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of opgeheven
∫ Investeringsrisico: er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling van
het grootste deel van het rendement van het depot bij BNP Paribas Fortis NV, via swapcontracten met gespecialiseerde
financiële partners. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook
die gehouden is tot een betalingsverplichting in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de
verzekeringnemer. De tegenpartijen die gehouden zijn tot een betalingsplicht ten gunste van het fonds, beschikken op
het ogenblik van het aangaan van de contracten minimaal over een rating ’Investment Grade’ (minimaal Baa3 bij Moody’s,
BBB- bij Standard & Poor’s en BBB- bij Fitch).
∫ Liquiditeitsrisico: uitzonderlijk zou de vereffening van de eenheden van het fonds kunnen worden vertraagd of opgeschort.
∫ Risico m.b.t. de onderliggende waarde: de index ‘iSTOXX® Global Demography Select 50 EUR (Price) index’ is een nieuwe
index. Er is dus geen historiek beschikbaar.
∫ Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering onderschreven
door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd
binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden
om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.
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Technische kenmerken van AG Protect+ Global Demography 90
Omschrijving

AG Protect+ Global Demography 90 is een individuele tak 23-levensverzekering van AG Insurance,
gekoppeld aan een beleggingsfonds.
Betrokken partijen:
∫∫
∫∫
∫∫
∫∫

Verzekerde = de verzekeringnemer.
Verzekeraar = AG Insurance nv.
Begunstigde bij leven van de verzekerde = naar keuze.
Begunstigde bij overlijden van de verzekerde = naar keuze.

Onderschrijving Onderschrijvingsperiode: van 13 juni tot en met 29 juli 2016. Vervroegde afsluiting is mogelijk.
Een bijkomende storting in AG Protect+ Global Demography 90 is enkel mogelijk door onderschrijving
van een nieuw AG Protect+-contract tijdens de onderschrijvingsperiode.
Uiterste betaaldatum: 10 augustus 2016.
Nettobelegging: minimaal 2500 euro (exclusief taks en instapkosten).
Eenheidswaarde: 100 euro.

Kosten en
taksen

Instapkosten: maximaal 3,50 %.
Beheerskosten: maximaal 1,40 % op jaarbasis (begrepen in de eenheidswaarde).
Uitstapkosten:
- Geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden.
- De afkoopvergoeding bedraagt 1 %, behalve wanneer de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste
jaar voor het einde van het contract. In dat geval is er geen afkoopvergoeding verschuldigd. Een
gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.

Fiscaliteit

De fiscale aspecten van deze belegging vindt u eerder terug in deze brochure, onder de rubriek
’Fiscaliteit’.
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Waarborgen

Waarborgen bij leven: aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde
van de eenheid op de einddatum.
Waarborgen bij overlijden: de geïnvesteerde nettopremie tot de datum van oprichting van het fonds,
vervolgens het aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de
eenheid met, onder bepaalde voorwaarden (zie ‘Gratis uitgebreide overlijdensdekking’), een minimale
waarde van 100 euro per eenheid.

Rendement

Er is geen gewaarborgd eindrendement. Het eindrendement is afhankelijk van de gerealiseerde
meerwaarde van het fonds AG Protect+ Global Demography 90.
Fonds AG Protect+ Global Demography 90:
∫∫ Aanvangsdatum van het fonds: 17/08/2016.
∫∫ Einddatum van het fonds: 17/08/2026.
∫∫ Doel van het fonds: op einddatum minimaal 90 % van de geïnvesteerde nettopremie terugbetalen
(excl. taks en instapkosten) en een mogelijke meerwaarde realiseren die gelijk is aan 110 % van de
evolutie van de ‘iSTOXX Global Demography Select 50 EUR (Price) Index’.
∫∫ Beginwaarde van de index: slotkoers op 17/08/2016.
∫∫ Eindwaarde van de index: rekenkundig gemiddelde van 31 laatste prestaties van de index op 31
vooraf bepaalde observatiedata tussen 31 januari 2024 en 31 juli 2026.
∫∫ De risicoklasse van het fonds AG Protect+ Demography 90 op 13/06/2016 wordt geschat op 3, op
een schaal van 1 tot 7 (waarbij 7 staat voor het hoogste risico). De risicoklasse wordt ieder jaar
herzien en kan dus evolueren in de tijd.

AG Insurance behoudt zich in bepaalde omstandigheden het recht voor om het fonds AG Protect+ Global Demography
90 vóór de voorziene einddatum te vereffenen, alsook om het beheersreglement volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In het
beheersreglement vindt u meer informatie over deze mogelijkheid en wat ze inhoudt voor de verzekeringnemer.
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Samenstelling van de index
Samenstelling van de iSTOXX Global Demography Select 50 EUR (Price) Index op 12 mei 2016.
Weging

Landencode

Entergy Corp.

1,94%

US

US

GLAXOSMITHKLINE

1,93%

GB

2,44%

US

SWISSCOM

1,90%

CH

ENAGAS

2,37%

ES

AUSNET SERVICES

1,89%

AU

COFINIMMO

2,36%

BE

GPT Group

1,88%

AU

Venture Corp. Ltd.

2,32%

SG

STARHUB

1,87%

SG

NATIONAL GRID

2,28%

GB

SWISS REINSURANCE COMPANY

1,87%

CH

DUET GRP

2,26%

AU

TELEFONICA DEUTSCHLAND

1,85%

DE

HK ELECTRIC INVESTMENTS

2,24%

HK

Singapore Telecommunications L

1,85%

SG

Annaly Capital Management Inc.

2,24%

US

ADMIRAL GRP

1,85%

GB

RTL GRP

2,21%

LU

Mirvac Group

1,85%

AU

SNAM RETE GAS

2,17%

IT

BASF

1,85%

DE

AMERICAN CAPITAL AGENCY

2,17%

US

SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY

1,84%

GB

HKT TRUST & HKT

2,13%

HK

CapitaLand Commercial Trust

1,82%

SG

Fletcher Building Ltd.

2,12%

NZ

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL

1,81%

PT

RIOCAN REIT.TST.

2,09%

CA

LAGARDERE

1,81%

FR

Stockland

2,06%

AU

FONCIERE DES REGIONS

1,80%

FR

Telstra Corp. Ltd.

2,03%

AU

ALLIANZ

1,79%

DE

ENDESA

2,00%

ES

PHOENIX GROUP HDG.

1,79%

GB

Suntec Real Estate Investment

1,99%

SG

SAMPO

1,79%

FI

CEZ

1,97%

CZ

INVESTA OFFICE FUND

1,77%

AU

VICINITY CENTRES

1,97%

AU

MUENCHENER RUECK

1,76%

DE

WERELDHAVE

1,96%

NL

New York Community Bancorp Inc

1,76%

US

SCENTRE GROUP

1,95%

AU

AGEAS

1,67%

BE

BPOST SA

1,94%

BE

SUNRISE

1,62%

CH

Naam Aandeel

Weging

Landencode

IBERDROLA

2,68%

ES

Southern Co.

2,49%

AT&T Inc.

Naam Aandeel

Op www.aginsurance.be verzekert AG Insurance een maandelijkse opvolging van de evolutie van AG Protect+ Global
Demography 90. Als er in de toekomst belangrijke wijzigingen zouden zijn van het risicoprofiel of de waarde van AG
Protect+ Global Demography 90, dan vindt u die daar ook terug.

AG Protect+

Global Demography 90

Geïnteresseerd in AG Protect+ Global Demography 90?
Neem contact op met uw tussenpersoon. Samen gaat u na of deze belegging geschikt is
voor uw profiel en maakt u de beste keuze!

Uw makelaar

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849
www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11
Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen

0079-2465930N-01062016

AG Protect+ is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, onderworpen aan het Belgisch recht en gekoppeld aan
een beleggingsfonds. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten
kunnen ook worden ingediend bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel of via
e-mail customercomplaints@aginsurance.be (nummer 02/664.02.00).
Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen
(info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

