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Fondsomschrijving
Het Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven is een index-
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fonds dat de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index
(ND, EUR) volgt. Deze index bestaat uit zo’n 3.400 aandelen van
kleine bedrijven gevestigd in 23 ontwikkelde landen wereldwijd. Bedrijven die onvoldoende rekening houden met mens, milieu en
goed ondernemingsbestuur worden uitgesloten. Het fonds volgt de
index door te beleggen in een indexfonds van Northern Trust dat
in al deze aandelen belegt, evenredig aan hun gewicht in de index
(volledig fysieke replicatie). Het fonds kan de dividendbelasting terugkrijgen. Dit levert een extra rendement op van ongeveer 0,4%
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Sectorverdeling
Financiële dienstverlening
Gezondheidszorg
Informatietechnologie
Duurzame cons. goederen
Industrie en nijverheid
Niet-duurz. cons. goederen
Energie
Grondstoffen
Telecommunicatiediensten
Vastgoed
Nutsbedrijven

10 grootste Beleggingen
Fair Isaac Corporation
Trade Desk
US Foods Holding
WEX
Carlisle Companies
Gaming and Leisure Properties
Cypress Semiconductor Corp.
Graco
Universal Display Corp.
Bright Horizons Family Solutions
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Algemene Informatie
Fondsbeheerder
Startdatum
Boekjaar
Koers
Omvang
Index
Spreiding
Dividenduitkering
TER
Nabootsing
Verhandelbaarheid
Uitlenen effecten
Beursgenoteerd
ISIN

Meesman Indexbeleggen
20-09-2019
1 januari – 31 december
EUR 53,0960
EUR 4,0 (mln)
MSCI World Small Cap Custom ESG Low
Carbon Index (ND, EUR)
3.417 aandelen in 23 landen
Jaarlijks
0,5% per jaar
Volledig en fysiek
Wekelijks
Nee
Nee
NL0013689128

Deze factsheet is door Meesman Indexbeleggen (hierna: ‘Meesman’) opgesteld en is bedoeld om algemene informatie te verschaffen over het in dit document vermelde fonds. De informatie op deze factsheet is met grote
zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op betrouwbaar geachte bronnen. Meesman aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op deze factsheet verstrekte
informatie. Evenmin kunnen aan de op deze factsheet verstrekte informatie rechten worden ontleend. Deze factsheet wordt slechts ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als vervanging van de volledige fondsdocumentatie. Alvorens een beleggingsbesluit te nemen wordt elke belegger aangeraden om het Prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie van de Meesman Beleggingsfondsen zorgvuldig te lezen. In het Prospectus worden
bijvoorbeeld de risicofactoren vermeld. Het is niet de bedoeling om deze in dit document te herhalen. Ook wordt alle beleggers aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met zijn persoonlijke (financiële) situatie en wensen, of om professioneel advies in te winnen. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van het in dit document vermelde fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële
markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. De behaalde resultaten
zijn exclusief de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij aan- en verkoop van participaties.

