
1 [EMTN: BE6295448516, Series 930]. Een Euro Medium Term Note (EMTN) is niet toegankelijk voor particuliere beleggers. Het is een obligatie die een jaarlijkse coupon met 
vaste interestvoet uitbetaalt. De activa van de nettopremies worden integraal geïnvesteerd in een EMTN uitgegeven door BNP Paribas Fortis nv. Alle betalingen en verplichtingen 
gerelateerd aan de EMTN worden volledig en onvoorwaardelijk gewaarborgd door BNP Paribas Fortis nv. De verzekeringsonderneming is niet verantwoordelijk voor het eventueel 
falen van de onderneming waarbij zij de nettobedragen heeft geïnvesteerd, noch voor het eventueel falen van elke andere tegenpartij gehouden tot een betalingsverplichting ten 
gunste van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringnemer van de AG Target+ die met dit fonds is verbonden.

2 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 effecten. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd of 
opgeheven. 

AG Target+ 
90 ESG Global Leaders 2027 van AG Insurance
Blootstelling van 100 % van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via een EMTN1 uitgegeven 
door BNP Paribas Fortis nv2 

Onderschrijvingsperiode: 
van 26 juni tot en met 31 juli 2017

AG Target+
Uitzicht op een mogelijk 
interessant rendement!

Recht op terugbetaling op einddatum, na 10 jaar, 
van minstens 90 % van uw netto geïnvesteerde 
premie – behalve bij faillissement of risico op 
faillissement van BNP Paribas Fortis nv2 



AG Target+  
90 ESG Global Leaders 2027
Blootstelling van 100 % van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via een 
EMTN1 uitgegeven door BNP Paribas Fortis nv2

Tijdelijke onderschrijvingsperiode van 26 juni tot en met 31 juli 2017.

Bent u op zoek naar een potentieel interessant rendement? Wilt u beleggen op 10 jaar, en op de 
einddatum minstens 90 % van uw netto-inleg recupereren? Spreekt een belegging in een tak 
23-levensverzekering u aan? En wat meer is: wilt u genieten van het potentieel van een belegging 
in duurzame bedrijven?

Dan beantwoordt AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027 zeker aan uw behoeften! Het rendement 
van die beleggingsverzekering is immers gekoppeld aan de prestaties van de index ‘STOXX® Global 
ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price)’. Die bestaat uit 50 aandelen van bedrijven 
geselecteerd op basis van criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. U belegt niet 
rechtstreeks in die aandelen. 
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Surf mee op de prestaties van internationale aandelen  

door duurzame en financiële criteria te combineren

Als u kiest voor AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027, dan koppelt u ESG-criteria (Ecologie/Samenleving/Goed bestuur) 
aan uw rentabiliteitsdoelstellingen. 

Die strategie vereist een diepgaande marktstudie, en er bestaan instellingen die dat voor u doen. Het agentschap 
Sustainalytics* analyseert het duurzame karakter van ondernemingen, terwijl de index STOXX® Global ESG Leaders 
Diversification Select 50 EUR (Price) uit die duurzame ondernemingen diegene selecteert waarvan de aandelen 
beantwoorden aan objectieve financiële criteria – daarbij steeds rekening houdend met voldoende diversificatie.

Zo wil AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027 inspelen op het beurspotentieel op lange termijn (10 jaar) van 
gediversifieerde internationale aandelen die worden beschouwd als de meest performante op het vlak van ESG-criteria. 

Meer details over dit selectieproces van aandelen op basis van solide duurzame en financiële criteria vindt u in de rubriek 
‘De index STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price): een zorgvuldig selectieproces’. 

Om de vinger aan de pols te houden van de marktomstandigheden, wordt de samenstelling van de index bovendien elke drie 
maanden herzien.

Opgelet: de index ‘STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR’ is een index 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. 

* Sustainalytics is een onafhankelijk studiebureau dat gespecialiseerd is in ESG-aspecten (Ecologie, Samenleving, Goed bestuur). Dit agentschap levert diensten aan 

investeerders en organisaties uit de private en openbare sector, en de verenigingssector.
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De index STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR 
(Price)6: een zorgvuldig selectieproces

De index STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price) bevat uitsluitend aandelen van 50 internationale 
en duurzame ondernemingen. Die aandelen worden zorgvuldig geselecteerd door een aantal opeenvolgende filters toe te 
passen. 

Kenmerken van AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027

1. Deelname in de potentiële stijging van de aandelenkoers 
van 50 internationale ondernemingen, geselecteerd op 
basis van strenge duurzaamheidsfilters en financiële 
criteria, zonder rechtstreeks in die aandelen te beleggen.

2. Bij een negatieve evolutie van de index (zoals verderop 
bepaald), krijgt u op de einddatum minimaal 90 % van uw 
geïnvesteerde nettopremie terug, behalve bij faillisse-
ment of risico op faillissement van BNP Paribas Fortis nv, 
de financiële instelling waarbij de volledige nettopremie 
werd geïnvesteerd. In dat geval riskeert u uw kapitaal op de  
vervaldag3 niet terug te krijgen.

3. Bij een positief resultaat ontvangt u bovenop uw nettopremie 
een meerwaarde van 120 % van de positieve evolutie van 
de index ‘STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 
50 EUR (Price)’.

4. De volatiliteit4 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 Target+ 90 ESG Global Leaders 2027. Die documenten zijn gratis beschikbaar bij uw 
tussenpersoon of op www.aginsurance.be.

3 Raadpleeg de rubriek ‘Wat zijn de risico’s van deze belegging?’ om de hieraan verbonden beleggingsrisico’s te kennen.
4 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.
5 Als uw tussenpersoon u in het kader van zijn beleggingsadvies een product aanraadt, moet hij nagaan of dat product geschikt is op grond van uw kennis van en ervaring met dit 

product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. 
6 De index STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price) is een index ontwikkeld door experts van Stoxx, die de index berekenen en distribueren. Dit product 

wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of bevorderd door Stoxx. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de index STOXX® Global ESG Leaders 
Diversification Select 50 EUR (Price) zijn het bezit van Stoxx.

Beleggingsverzekering (tak 23)  
van AG Insurance

∫ Belegging op 10 jaar

∫ Minimale terugbetaling van 90 % van de netto 
geïnvesteerde premie

∫ Geen roerende voorheffing, onder voorbehoud van 
latere wijzigingen

∫ Premietaks: 2 %

∫ Onderschrijvingsperiode: van 26/06/2017 tot  
en met 31/07/2017

∫ Uw tussenpersoon moet nagaan of dit product voor u 
geschikt is5.



5

Om steeds in lijn te zijn met de economische realiteit van het moment, wordt het selectieproces om de drie maanden 
volledig herhaald. Aandelen die op het moment van de herziening niet langer aan de selectiecriteria voldoen, worden uit de 
index gehaald.

Meer weten?  

De evolutie en de samenstelling van deze index vindt u op: 

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGDSP.

Hoe worden de aandelen geselecteerd?7

De index STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price) verzamelt de prestaties van beursgenoteerde 
aandelen met een lage correlatie, een lage volatiliteit en hoge dividenden vanaf de index STOXX Global ESG Leaders. 

7 U belegt niet rechtstreeks in deze aandelen en ontvangt dus geen dividenden.

360 AANDELEN

CORRELATIE

VOLATILITEIT

DIVIDENDEN

 Index STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price)

FILTERS

CORRELATIE
Elimineren van de aandelen die in de loop van de laatste 

12 maanden de hoogste gemiddelde correlatie vertonen in 
vergelijking met de andere aandelen van de startkorf – om zo een 

optimale diversificatie van de portefeuille te garanderen.

De correlatie tussen twee financiële activa is de graad van de 
bestaande relatie tussen die activa. Hoe groter de correlatie tussen 

de activa van een portefeuille, hoe minder efficiënt de diversificatie is.

VOLATILITEIT
Elimineren van aandelen waarvan de volatiliteit het hoogst is in een 

historiek van 3 of 12 maanden. Om tijdelijke anomalieën te vermijden, 
wordt de volatiliteit van elk aandeel berekend over twee perioden  

(12 maanden en 3 maanden), en de hoogste meting wordt weerhouden.

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.

DIVIDENDEN
Selectie van 50 aandelen met het hoogste dividendrendement in de loop van de 

laatste 12 maanden. U belegt niet rechtstreeks in die aandelen en ontvangt dus 
niet de dividenden die ze opleveren.

De 50 aandelen die zo werden geselecteerd, worden vervolgens gewogen op basis 
van hun volatiliteit: de minst volatiele aandelen (de minst risicovolle) krijgen een 

groter gewicht in de index (met een maximum van 10 %).

DE STARTKORF 

bestaat uit aandelen van ongeveer 360 ondernemingen 
van over de hele wereld die het ratingbureau 

Sustainalytics beschouwt als de meest performante op 
het vlak van de ESG-criteria (Ecologie, Samenleving, Goed 

bestuur).
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Vergelijking van de evolutie gedurende de laatste 10 jaar van de index 
STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price) (simulatie) 
en de referentie-index STOXX® Global ESG Leaders
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Let op!
De indexen STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price) en STOXX Global ESG Leaders werden 
respectievelijk gelanceerd in oktober 2015 en in april 2011. De bovenstaande grafiek is dus gebaseerd op een simulatie 
van het verleden, die de prestaties weergeeft die de indexen zouden hebben gekend als ze vroeger waren gelanceerd. Deze 
brutorendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Hoe wordt het rendement bepaald?

Het rendement van de belegging wordt bepaald op basis van de evolutie van de index tussen de begin- en eindwaarde, waarbij:

1. Beginwaarde = slotkoers van de index op 16 augustus 2017.
2. Eindwaarde = gemiddelde van de slotkoersen op 31 vooraf bepaalde data, maandelijks gespreid tussen 31 januari 2025 en 

30 juli 2027.

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

100 % 
van de netto geïnvesteerde premie 
(exclusief taksen en instapkosten)

+

120 % 
van de positieve evolutie van de index

 Bij een positieve evolutie tussen   
 begin- en eindwaarde ontvangt u:

  Bij een negatieve evolutie tussen begin- en 
eindwaarde, krijgt u terug:

Minimaal  90 %8 
van de netto geïnvesteerde premie 
(exclusief taksen en instapkosten).

De grafiek hieronder toont het gesimuleerde rendement van de index ‘STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 
EUR (Price)’. 

De index STOXX® Global ESG Leaders is een index gecreëerd door STOXX en gebaseerd op de gegevens en het onderzoek 
van Sustainalytics. Het groepeert de meest performante ondernemingen ter wereld wat betreft de ESG-criteria (Ecologie, 
Samenleving, Goed bestuur). 

Jaarlijkse rendementen
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Berekeningsvoorbeelden

Deze fictieve voorbeelden gelden louter als illustratie van het berekeningsmechanisme van de eventuele meerwaarde. Ze 
bieden geen enkele garantie of indicatie voor de toekomstige prestaties van de index.

Negatief scenario Neutraal scenario Positief scenario

Beginwaarde 175 175 175

Eindwaarde op basis van het gemiddelde 
van 31 observaties

140 201,25 227,50

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

-20 % 15 % 30 %

Meerwaarde: 120 % van de gerealiseerde 
positieve prestatie op basis van het 
gemiddelde van de 31 weerhouden 
slotkoersen

(-20 %)  -10 % 18,00 % 36 %

Minwaarde: 100 % van de gerealiseerde 
negatieve prestatie op basis van de 31 
weerhouden slotkoersen, en beperkt tot 
10 %

-10 % / /

De begunstigde krijgt op de einddatum
90 % van zijn geïnvesteerde 
nettopremie9, maar geen 
meerwaarde

100 % van zijn 
geïnvesteerde nettopremie9 
+ een meerwaarde van 18 %

100 % van zijn 
geïnvesteerde nettopremie9 
+ een meerwaarde van 36 %

Wat overeenstemt met een actuarieel 
rendement van ... -0,34 %10 1,32 %10 2,77 %10

9 Exclusief taks en instapkosten.
10 Exclusief taks, maar instapkosten inbegrepen.
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Fiscaliteit

∫ U betaalt geen roerende voorheffing in geval van afkoop, noch op de eventuele meerwaarde die u ontvangt op de 
einddatum, noch op de eventuele meerwaarde in geval van totale afkoop voor de einddatum, noch op de eventuele 
uitbetaling van een overlijdenskapitaal. Deze informatie is gebaseerd op het Belgisch fiscaal regime dat van toepassing is 
op 26 juni 2017  en onder voorbehoud van latere wijzigingen.

∫ Er is een premietaks van 2 % (verzekeringnemer = natuurlijk persoon).

∫ Deze beleggingsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale aftrek of belastingvermindering.

Wat zijn de risico’s van deze belegging?

∫ 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 het nettobedrag op de einddatum wordt geregeld via een 
investering van de nettobedragen in een EMTN uitgegeven door BNP Paribas Fortis nv. AG Insurance nv staat niet in voor 
een eventuele wanprestatie van die onderneming. Bij faillissement of risico op faillissement van die financiële instelling loopt 
de belegger het risico zijn kapitaal niet volledig terug te krijgen op de eindvervaldag. Als de afwikkelingsautoriteit, op basis 
van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de garant in gebreke 
blijft of die situatie nakend is, dan kan die maatregelen van interne versterking (‘bail-in’) treffen die een impact hebben 
op de EMTN. Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de 
eindvervaldag.

∫ 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 rentevoeten 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 voor de 
einddatum mogelijk niet uw volledige geïnvesteerde nettopremie terugkrijgt. De terugbetaling van minimaal 90 % van de 
geïnvesteerde nettopremie wordt immers uitsluitend op de eindvervaldag geboden.

∫ Investeringsrisico: er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling 
van het grootste deel van de coupon van een EMTN 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 
een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringnemer. 
De tegenpartijen die een betalingsverbintenis hebben ten gunste van het fonds, beschikken bij 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 STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price) is een 
recente index. Er is dus enkel een zeer beperkte historiek beschikbaar.

∫ Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract onderschreven 
door de verzekeringnemer 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 verzekeringnemers en/of de begunstigden.
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Technische kenmerken van AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027

Omschrijving AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027 is een individuele tak 23-levensverzekering van AG Insurance, 
onderworpen aan het Belgisch recht, 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 26 juni 2017 tot en met 31 juli 2017. Vervroegde afsluiting is 
mogelijk. Een bijkomende storting in AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027 is enkel mogelijk door 
onderschrijving van een nieuw contract AG Target+ tijdens de onderschrijvingsperiode.

Uiterste betaaldatum: 4 augustus 2017

Nettobelegging: minimaal 2500 euro (exclusief taks en instapkosten)

Eenheidswaarde: 100 euro, bij de oprichting van het fonds op 16/08/2017. De eenheidswaarde wordt 
maandelijks, telkens op de eerste bankwerkdag, berekend. U kunt de eenheidswaarde steeds opvragen 
bij uw tussenpersoon. Ze wordt ook gepubliceerd op www.aginsurance.be.

Kosten Instapkosten: maximaal 3,50 %

Beheerskosten: maximaal 1,40 % van de nominale waarde van het fonds, namelijk de waarde van het 
fonds op het ogenblik van de oprichting, met een vergoeding voor de verzekeraar.

Uitstapkosten:

- Geen uitstapkosten op de einddatum of in geval van overlijden.

- De afkoopvergoeding bedraagt 1 % in de loop van het contract. Er is geen afkoopvergoeding 
verschuldigd wanneer de afkoop plaatsvindt tijdens het laatste jaar voor het einde van het contract. 
Een gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk.

Alle premies worden gestort op het rekeningnummer BE93 1421 2102 1467, met vermelding van het  
toetredingsnummer van het contract in de gestructureerde mededeling. Een periodieke premie is niet 
mogelijk.

Fiscaliteit De fiscale aspecten van deze belegging vindt u terug in deze brochure, onder de rubriek ’Fiscaliteit’.
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Waarborgen Waarborgen bij leven: kapitaal gelijk aan het 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 en, 
vervolgens, het aantal aangehouden eenheden van het fonds, vermenigvuldigd met de eenheidswaarde.

Rendement Er is geen gewaarborgd eindrendement. Het eindrendement is afhankelijk van de gerealiseerde 
meerwaarde van het fonds AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027. Tussentijds kan de waarde van het 
fonds schommelen, afhankelijk van evoluties op de financiële markten.
Er wordt geen winstdeling toegekend. De waarde van een eenheid hangt af van de waarde van de 
onderliggende activa en is nooit gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment 
gedragen door de verzekeringnemer.

Fonds AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027:

 ∫ Datum van oprichting van het fonds: 16/08/2017

 ∫ Einddatum van het fonds: 16/08/2027

 ∫ Doel van het fonds: op einddatum minimaal 90 % van de netto geïnvesteerde premie terugbetalen 
(excl. taks en instapkosten) en een mogelijke meerwaarde realiseren die gelijk is aan 120 % van de 
evolutie van de index STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price).

 ∫ Beginwaarde van de index: slotkoers op 16/08/2017.

 ∫ Eindwaarde van de index: rekenkundig gemiddelde van de 31 laatste prestaties van de index op 31 
observatiedata, maandelijks verspreid tussen 31/01/2025 en 30/07/2027.

 ∫ Risicoklasse van het fonds AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027 op 16/08/2017 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. Als uw tussenpersoon u in het kader van zijn 
beleggingsadvies een product aanraadt, moet hij nagaan of dat product geschikt is op grond van uw 
kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie.

AG Insurance behoudt zich in uitzonderlijke omstandigheden het recht voor om het fonds AG Target+ 90 ESG Global Leaders 
2027 voor de voorziene einddatum te vereffenen, alsook om het beheersreglement volledig of gedeeltelijk te wijzigen. In het 
beheersreglement vindt u meer informatie over die mogelijkheid en wat ze inhoudt voor de verzekeringnemer.
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Samenstelling van de index

Samenstelling van de index STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 EUR (Price) op 16/05/2017:

Op www.aginsurance.be verzekert AG Insurance een maandelijkse opvolging van de evolutie van het fonds  
AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027.
Als er in de toekomst belangrijke wijzigingen zouden zijn van het risicoprofiel of de waarde van  
AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027, dan vindt u die daar ook terug.

Naam Weging  (%)

MAN 5.83

Procter & Gamble Co. 2.80

Kimberly-Clark Corp. 2.68

ISS AS 2.59

RED ELECTRICA CORPORATION 2.54

CLP Holdings Ltd. 2.54

PG&E Corp. 2.46

BCE Inc. 2.43

NOVARTIS 2.41

MTR Corp. Ltd. 2.24

COLOPLAST B 2.21

TELUS 2.19

Rogers Communications Inc. Cl 2.17

ENAGAS 2.17

AHOLD DELHAIZE 2.16

Avalonbay Communities Inc. 2.13

ENDESA 2.12

CA Inc. 2.01

SWIRE PROPERTIES 2.00

GPT Group 1.99

Stockland 1.97

Telstra Corp. Ltd. 1.94

ASTRAZENECA 1.92

Mirvac Group 1.88

BIC 1.87

Naam Weging  (%)

Coca-Cola Amatil Ltd. 1.87

REGENCY CENTERS 1.86

SNAM RETE GAS 1.86

Commonwealth Bank of Australia 1.82

BOUYGUES 1.80

Dexus Property Group 1.79

Oracle Corp. Japan 1.75

A2A 1.75

National Australia Bank Ltd. 1.75

OMV 1.71

Westpac Banking Corp. 1.70

TELEFONICA DEUTSCHLAND 1.68

Exelon Corp. 1.65

AMP Ltd. 1.65

EATON CORP. PLC 1.59

EVONIK INDUSTRIES 1.57

Weyerhaeuser Co. 1.56

Li & Fung Ltd. 1.56

Amcor Ltd. 1.56

PROLOGIS INC. 1.56

KESKO 1.55

Ford Motor Co. 1.44

GALP ENERGIA 1.34

Host Hotels & Resorts Inc. 1.29

Xerox Corp. Industrial 1.08

Totaal 100 %



Hebt u interesse in AG Target+ 90 ESG Global Leaders 2027?
Neem contact op met uw tussenpersoon. Samen gaan jullie na of deze belegging 
geschikt is voor uw profiel. Zo maakt u de beste keuze!

AG Target+ 
90 ESG Global Leaders 2027 
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AG Target+ 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 de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten m.b.t. 
dit product kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be of tel +32 (0)2 664 02 
00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil 
voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.
as.

Uw tussenpersoon

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  


