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GPR Sustainable Real Estate Index Europe

0,30%

-0,07Sharpe ratio 36 maanden -0,09

fonds benchmark

23,73 %Standaard deviatie 36 maanden 23,56 %

Tracking error (ex-ante) 0,06%

êêêêêêêêMorningstar rating³ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa belegt in beursgenoteerde 
aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het fonds kent een passief 
beleggingsbeleid, waarbij het de samenstelling van de index zo goed als mogelijk 
repliceert. De index is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam 
gekwalificeerde vastgoedondernemingen, waarbij gebruik wordt gemaakt  van 
duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op 
vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in 
hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs) zoals 
opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstelling is het behalen van een 
rendement dat het rendement van de index evenaart.  Tevens heeft het fonds 
duurzame karakteristieken, in de zin van artikel 8 van de SFDR, en beoogt het bij 
te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van 
milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap. Het uitlenen van 
aandelen is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt. 

Koersen in euro en fondsfeiten

Kerngegevens

Rendement op basis van intrinsieke waarde

Fondsprofiel

Rendement en Risico karakteristieken

Koers ultimo maand

Hoogste koers 12 maanden

Laagste koers 12 maanden

Dividenduitkerend

22,87

31,86

20,96

Ja

De legenda geeft aan voor hoeveel 

procent het fonds voldoet aan de 

Fundamentele Beleggingsbeginselen 

(ESG-criteria)

Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

Ondernemingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied 

van mens, milieu en maatschappij. Onacceptabel gedrag ten aanzien van deze 

thema’s kan leiden tot uitsluiting, waarbij ondernemingen tevens worden 

beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen.

benchmarkfonds

5,21% 5,10%1 maand

0,30% 0,14%2023

-23,82% -24,32%12 maanden

-1,31% -1,72%Gem 3 jaar¹

4,04% 3,07%Sinds start (12-11-2013)¹

 60Aantal holdings

 2022 2021 2020 2019 2018

Fonds¹ -28,93%14,62%-12,94%27,33%-6,02%

Benchmark -29,42%14,24%-13,21%26,66%-6,19% 0Aantal ESG uitsluitingen

23,27Intrinsieke waarde ultimo maand

19.014.998Totale Fondsomvang

19.014.998Totale waarde participatieklasse

817.146Uitstaande participaties

SFDR classificatie  8

Geïndexeerd rendementsverloop 
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Participatieklasse Benchmark

Vonovia Se 

Unibail-Rodamco-Westfield 

Psp Swiss Property Ag-Reg 

Gecina 

Segro Plc 

Klepierre 

Leg Immobilien Se 

Castellum Ab 

Merlin Properties Socimi Sa 

Covivio 

10,11%

7,62%

5,46%

5,18%

5,12%

4,98%

4,38%

3,35%

2,94%

2,83%

Top 10 Holdings

De beheerder van ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM). Voor dit fonds is een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als 

beleggingsadvies. De  waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst 1) Based on geometric mean values.   3) Morningstar 

informatie heeft betrekking op gegevens van de voorgaande maand. 


