




beleggen met ~~rlt'rp

rendement in·
milieubewuste bedrijven.

SNSbank is de eerste Nederlandse

bank die eenfonds introduceert dat milieubeleid. E

belegt in Europese bedrijven die dat u interessante

niet aileen financieel goed rende- om tegelijk financieel en

ren, maar die ook bovengemiddeld



SNS 6(J"~~~r;dekt'eenpositief
ve(ba,fld tur;sen/njlie l1pres to ties

bedrijfsresultaat.

Het verband tussen milieubeleid en

van ondernemingen.

vaak voor Milieuvraag-

de overheid.

Maatregelen

opleverden.

geld kost.



8elangrijke voorsprong.

Een uitkomst die aantrekkelijke

perspectieven biedt voor beleg

gers. Het resultaat is een bijzonder

fonds: het SNSEcoAandelenfonds.

Hoe het kan dat milieu

bewuste bedrijven een

hoger rendement halen?

Beleggendoet u om een goed ren

dement te halen. Beleggen in een

onderneming wordt aantrekkelij

ker naarmate die onderneming

beter presteert. En naarmate de

vooruitzichten voor de toekomst

gunstiger zijn.

Wat is nu de invloed van milieu

beleid op de prestaties van een

bedrijf?



Bedrijven Bovendien zijn milieubewuste be

beter in staat de vraag

naar milieuvriendelijke producten

beantwoorden. Oat levert niet

aileen extra omzetgroei op, maar

imago. ook een beter imago bij de con-

concurrenten. Een

termen van lagere

marktkansen

Lagere
meer omzet en
meer winst.

Kortom, allemaal zaken

interessant

Milieubewuste

deze ontwikke

te profiteren is te beleggen

zelfde geldt

dat ze het



SNS EeoAande/enfon
be/eggen met

aantrekkelijk rendem

HetvermogenvanhetSNSEcoAan.... groot aantal bedrijfstakken en

delenfonds wordt - zoals gezegd - bedrijven. Dat verkleint het risico.

belegdin geselecteerdebedrijvendie Bedenk wei dat een zorgvuldige

genoteerdzijn aanEuropesebeurzen.

Het streven is een lange-termijn- aandelenportefeuille uiteraar

rendementdat beter isdan deEuro-

pese aandelenindex van MSCI, resultaat.

Morgan Stanley Capital Internatio

nal.Dezeindex isrepresentatiefvoor Beleggen waar 'de
de ontwikkeling van de Europese kansen liggen.
aandelenmarkt ensteegde laatste 5 Er wordt steeds belegd

jaar met gemiddeld 20,6%* perjaar. bestekansenliggen.Omeenboven-

Spreiding van risico's. blijft het SNS Eco Aandelenfonds

Het SNSEcoAandelenfonds spreidt voortdurend onderzoek doen naar

daarnaastzijn beleggingenovereen de milieu-ontwikkelingen bij on-

* De waarde van uw belegging. kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst.



Europese bedrijven die op twee

vooroplopen: milieu

financiele prestaties.

Objectieve selectie
Op milieuprestaties.

de hand van een lijst met ob-

rking komen voor

En wdke juist niet.

om draait.



Worden er nieuwe en schonere

producten ontwikkeld? Wordt er

voldoende aan recycling gedaan?

Hoe zit het met het verbruik van

energie, grondstoffen en water?

En hoeveel afval wordt er gepro-

duceerd? Vervolgens worden de

"He: SNSEcoAande!enfonds biedt mij einde!ijk
de kans am tege/ijk mi/ieubewust en financiee!
aantrekke/ijk te be/eggen."

milieuprestaties vergeleken met ral, zoals de ontwikkeling van de

bedrijven die in dezelfde economi- beurskoersen het beleggingsrisico.

sche sector werkzaam zijn. En dus kijken we ook naar de

Aileen de beste komen door de hoogte van de beurskoers,naar de

eerste selectie voor het SNS Eco winstverwachting voor de toekomst

Aandelenfonds. en of een onderneming voldoende

De finaneiele prestaties
moeten ook in orde zijn.

solide is.

Milieuprestaties zijn echter niet het sche sector in Europa in bedrijven

enige criterium. Want voor beleg- die zich in positieve zin onder-

gersspelennatuurlijk ook financiele scheiden op het gebied van strate-

beleggingscriteria een belangrijke gisch milieubeleid en rendement.





Stap in het SNS Eco Aandelen- of wilt u meer weten? Kom dan

fonds en beleg met aantrekkelijk langs bij een van de onderstaande

bedrijven! Profiteer ook U kunt ook

rendement in milieubewuste van SNS bank

van de aantrekkelijke groei- gratis bellen: 0800 - 1880.

kansen van het SNS Eco Aan- Of bezoek SNS bank op

delenfonds. Bent u ge'interesseerd Internet: www.snsbank.nl

SNS bank Overijssel met o.a. kantoren in:

Kampen (Burgwal 41, Dr. Damstraat 9, Lelystraat 47) en

Usselmuiden (Dorpsweg 43a).

Dewaardevan uw beleggingkan fluctueren. In het verledenbehaalderesultaten biedengeengarantie
voor de toekomst.SNSBeleggingsfondsenNV is in het bezit van'eenvergunning van

de NederlandscheBankNV op grond van deWet toezicht beleggingsinstellingen.Het prospectusis
schriftelijk aan te vragen bij SNSBeleggingsfondsenNV, Pettelaarpark120,5216 PT's-Hertogenbosch.

SNS.
Groot geworden door klein te blijven


