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1.1 PROFIEL SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V.

SNS Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd aan de
Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht. De vennootschap is opgericht op 5 oktober 1995. SNS Beleggingsfondsen
N.V. is een open-end beleggingsinstelling, die is ingericht als een zogenaamd paraplufonds, waarbij de gewone
aandelen van SNS Beleggingsfondsen N.V. zijn onderverdeeld in verschillende series, de ‘fondsen’, waarin
afzonderlijk kan worden belegd. De SNS fondsen zijn fondsen zonder distributievergoeding (de zogenaamde zero
rebate beleggingsfondsen) en zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. De RZL beleggingsfondsen zijn niet
beursgenoteerd en uitsluitend beschikbaar via een verzekeringsproduct van Reaal of Zwitserleven. De fondsen
beleggen het vermogen van SNS Beleggingsfondsen N.V. in besloten fondsen voor gemene rekening, zogenaamde
beleggingspools. In deze beleggingspools vindt de uitvoering van het beleggingsbeleid plaats.

1.2 PROFIEL ACTIAM

ACTIAM N.V. (ACTIAM) is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht. ACTIAM is een 100% deelneming van
VIVAT N.V. (VIVAT). Voor de volgende beleggingsinstellingen is ACTIAM ‘beheerder van een beleggingsinstelling’
(Beheerder), ook wel Alternative Investment Fund Manager genoemd (AIFM):

■ SNS Beleggingsfondsen N.V.;
■ Zwitserleven Beleggingsfondsen;
■ Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen;
■ Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen;
■ ACTIAM Responsible Index Funds Equity;
■ ACTIAM Institutional Microfinance Fund I;
■ ACTIAM Institutional Microfinance Fund II;
■ ACTIAM Institutional Microfinance Fund III;
■ ACTIAM-FMO SME Finance Fund I; en
■ ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Voor de volgende beleggingsinstellingen is ACTIAM door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) aangesteld
als Beheerder.

■ ASN Beleggingsfondsen N.V.;
■ ASN-Novib Microkredietfonds; en
■ ASN Groenprojectenfonds.

BELEGGEN IN EIGEN FONDSEN

Elke medewerker van ACTIAM mag beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door ACTIAM, behalve in
ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib Microkredietfonds. Beleggingen in de beleggingsfondsen waarvan ACTIAM
beheerder is kennen een locatieplicht en moeten vooraf getoetst worden door afdeling Compliance van VIVAT.
Een medewerker mag wel een reeds in bezit zijnde positie aanhouden in ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib
Microkredietfonds. Voor de directie geldt aanvullend dat zij geen aan- en verkopen mogen doen in ASN fondsen.

1.3 BELEGGINGSFILOSOFIE EN DISTRIBUTIE

De beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. hebben een lange historie. De eerste beleggingsfondsen
zijn opgericht in oktober 1995. SNS Beleggingsfondsen N.V. bestaat uit de SNS beleggingsfondsen en de RZL
beleggingsfondsen. De SNS beleggingsfondsen zijn genoteerd aan de beurs in Amsterdam (Euronext Amsterdam).
De RZL beleggingsfondsen zijn niet beursgenoteerd en uitsluitend beschikbaar via een verzekeringsproduct van
Reaal of Zwitserleven.

Het grootste deel van de beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. wordt actief beheerd op basis van
een gematigd risicoprofiel ten opzichte van de relevante benchmark. Daarnaast zijn er fondsen met een
(gedeeltelijk) passieve beheerstijl. Zowel bij de actief als passief beheerde fondsen is sprake van verantwoord
vermogensbeheer.

De toevertrouwde gelden worden op een professionele en verantwoorde manier beheerd. Daarvoor is
specialistische beleggingsexpertise noodzakelijk. ACTIAM beoogt om, rekening houdend met het beleggingsbeleid
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dat voor de fondsen is geformuleerd, een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Bijlage 1 geeft een overzicht
van de beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V., de beleggingsstrategie en de vermogensbeheerder.
Bijlage 2: Overzicht verantwoordelijke fondsmanagers bevat de namen van de fondsmanager(s) die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleggingsbeleid.

1.3.1 VERANTWOORD VERMOGENSBEHEER

ACTIAM gelooft in beleggen op de lange termijn. Duurzaamheid staat daarin centraal. Vanuit deze overtuiging wil
ACTIAM naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement realiseren.

Om dit doel te bereiken, worden verschillende middelen ingezet. Bedrijven en landen worden volgens
internationaal aanvaarde criteria en volgens de eigen ‘Fundamentele Beleggingsbeginselen’ beoordeeld op de
mate van duurzaamheid. De Environmental, Social, Governance (ESG)-criteria voor maatschappelijk verantwoord
beleggen zijn volledig geïntegreerd in het beleggingsproces. Het duurzame beleid is gericht op
gedragsverandering. Wanneer er twijfel bestaat over de duurzaamheid van een onderneming of wanneer er
verbetermogelijkheden zijn, wordt met het bedrijf een gesprek aangegaan. Bedrijven of landen die in strijd
blijven handelen met de beleggingsbeginselen kunnen uitgesloten worden van belegging. Ook door als
aandeelhouder gebruik te maken van stemrecht, oefent ACTIAM invloed uit. Vaak worden door samenwerking met
andere beleggers de krachten gebundeld om de druk te vergroten.

ACTIAM’s stembeleid is vooral gericht op door aandeelhouders ingediende voorstellen. Deze agenda-items gaan –
veel meer dan de ingediende voorstellen van het management - over impact of beleid gerelateerd aan
bijvoorbeeld milieu, mensenrechten of ethische principes. ACTIAM heeft speciaal voor deze voorstellen een
beleid ontwikkeld, dat gebaseerd is op haar Fundamentele Beleggingsbeginselen.

Voor een uitgebreid verslag over verantwoord beleggen in 2015, zie paragraaf 2.1.4.

1.3.2 ACTIEF BEHEER MET GEMATIGD RISICOPROFIEL

Het grootste deel van de beleggingsfondsen wordt actief beheerd met een gematigd risicoprofiel ten opzichte
van de relevante benchmark en door professionele fondsmanagers. Daarnaast zijn er fondsen met een
(gedeeltelijk) passieve beheerstijl. Zowel bij de actief als passief beheerde fondsen is sprake van verantwoord
vermogensbeheer, lage kosten en transparantie.

ACTIAM gelooft in de toegevoegde waarde van actief beheer. Door gedegen onderzoek en analyse wordt gezocht
naar een optimale verhouding van risico en rendement. Met als doel: een beleggingsresultaat dat gemiddeld
beter is dan het resultaat van de relevante benchmark en vergelijkbare fondsen. De mate waarin de
fondsbeheerders risico’s mogen nemen, staat duidelijk en strikt beschreven in het prospectus. Dit wordt
zorgvuldig en continu bewaakt.

1.3.3 LAGE KOSTEN EN TRANSPARANTIE

Het kostenbeleid is transparant, omdat vooraf bekend is welke kosten ten laste van het fondsvermogen komen.
De kosten van de beleggingsfondsen bestaan uit twee hoofdcomponenten: de beheervergoeding en de
transactiekosten. De beheervergoeding wordt voor elk beleggingsfonds afzonderlijk bepaald en staat vermeld in
het prospectus, in het halfjaarbericht en het jaarverslag. Het tarief is een all-in vergoeding voor alle
beheerkosten, met uitzondering van de transactiekosten. Door het ‘all-in’ karakter van het tarief weet de
fondsbelegger precies waar hij aan toe is. De hoogte van de transactiekosten is vooral afhankelijk van de
handelsactiviteit binnen de portefeuille en van de tarieven van brokers. De transactiekosten, voor zover deze
identificeerbaar en kwantificeerbaar zijn, worden in de halfjaarcijfers en de jaarrekening van de beleggingspools
weergegeven.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de beheervergoeding en de Lopende kostenfactor (LKF). De LKF
van een beleggingsfonds omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het fonds zijn gebracht, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. De LKF wordt uitgedrukt in een percentage van het
gemiddelde fondsvermogen van het desbetreffende fonds.
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Beheervergoeding en gerealiseerde LKF op jaarbasis
NAAM BELEGGINGSFONDS

GEREALISEERDE LKF
2016

BEHEERVER-
GOEDING VOLGENS
PROSPECTUS 2015

GEREALISEERDE LKF
2015

SNS Amerika Aandelenfonds 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Amerika Aandelenfonds 1,00% 1,00% 1,00%
SNS Azië Aandelenfonds 0,65% 0,65% 0,64%
RZL Azië Aandelenfonds 1,25% 1,25% 1,26%
SNS Euro Aandelenfonds 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Euro Aandelenfonds 1,00% 1,00% 1,00%
SNS Euro Liquiditeitenfonds 0,25% 0,25% 0,24%
RZL Euro Liquiditeitenfonds 0,45% 0,45% 0,44%
SNS Euro Mixfonds 0,45% 0,45% 0,44%
RZL Euro Mixfonds 0,90% 0,90% 0,90%
SNS Euro Obligatiefonds 0,35% 0,35% 0,34%
RZL Euro Obligatiefonds 0,70% 0,70% 0,70%
SNS Euro Vastgoedfonds 0,65% 0,65% 0,64%
RZL Euro Vastgoedfonds 1,24% 1,25% 1,24%
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) 1,00% 1,00% 1,00%
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 0,90% 0,90% 0,90%
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 1,74% 1,75% 1,74%
SNS Optimaal Blauw 0,40% 0,40% 0,40%
RZL Optimaal Blauw 0,75% 0,75% 0,74%
SNS Optimaal Geel 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Optimaal Geel 1,00% 1,00% 1,00%
SNS Optimaal Oranje 0,55% 0,55% 0,54%
RZL Optimaal Oranje 1,10% 1,10% 1,10%
SNS Optimaal Paars 0,65% 0,65% 0,64%
RZL Optimaal Paars 1,25% 1,25% 1,24%
SNS Optimaal Rood 0,60% 0,60% 0,60%
RZL Optimaal Rood 1,19% 1,20% 1,20%
SNS Profiel Blauw 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Geel 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Oranje 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Paars 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Rood 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Wereld Aandelenfonds 0,55% 0,55% 0,54%
RZL Wereld Aandelenfonds 1,05% 1,05% 1,04%

1.4 RISICOMANAGEMENT

ACTIAM bewaakt voortdurend dat de beleggingsfondsen en de beleggingsportefeuilles blijven voldoen aan de
randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de interne
uitvoeringsrichtlijnen. In het verslag van de directie wordt per beleggingsfonds inzicht gegeven in het
risicomanagementbeleid, de gebruikte financiële instrumenten en de belangrijkste risico’s.

1.5 JURIDISCHE STRUCTUUR SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V.

SNS Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De vennootschap is een
open-end beleggingsinstelling. SNS Beleggingsfondsen N.V. is opgezet volgens een paraplustructuur.

De aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in verschillende series, fondsen genaamd. Elk fonds heeft een
eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en een eigen koersvorming. Het vermogen van de fondsen wordt belegd in
beleggingspools, waar het beheer van de beleggingsportefeuilles plaatsvindt. Door gebruik te maken van deze
pools kunnen fondsbeleggingen met hetzelfde karakter worden gecombineerd. Hierdoor is het portefeuillebeheer
voor de fondsbelegger voordeliger (lagere kosten per transactie). Alle pools hebben de structuur van een fonds
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voor gemene rekening. De juridische eigenaar van de beleggingen van de pools is Pettelaar
Effectenbewaarbedrijf N.V.

1.6 DUFAS CODE VERMOGENSBEHEERDERS

De Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) is de branche-organisatie van de
vermogensbeheersector die in Nederland actief is. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze
sector, zowel ten behoeve van ‘retail’ beleggers (consumenten) als van ‘institutionele’ beleggers (professionele
beleggers). De Code Vermogensbeheerders (verder, ‘de Code’), zoals die door DUFAS is opgesteld, is per
1 oktober 2014 in werking getreden. De Code geeft antwoord op de vraag wat klanten van hun fonds- en
vermogensbeheerder mogen verwachten. Als lid van DUFAS onderschrijft ACTIAM de Code. Jaarlijks zet ACTIAM in
haar jaarverslag uiteen hoe de tien principes van de Code in het voorgaande jaar zijn toegepast volgens het
‘comply and explain principe’.

1.7 VERSLAGLEGGING EN OVERIGE INFORMATIE

JAARVERSLAG EN HALFJAARBERICHT

Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar verschijnt het jaarverslag van SNS Beleggingsfondsen N.V. Binnen
negen weken na afloop van het eerste halfjaar van elk boekjaar wordt een halfjaarbericht gepubliceerd.

VERKRIJGBAARHEID VAN INFORMATIE

Exemplaren van het jaarverslag, halfjaarbericht, Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus kunt u gratis
downloaden op actiam.nl/fondsbeheer. Daar vindt u ook informatie over onder meer de maandelijkse
ontwikkeling van het rendement van de beleggingsfondsen.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT BELEGGINGSSTRATEGIE EN VERMOGENSBEHEERDER

BELEGGINGSFONDS STRATEGIE VERMOGENSBEHEERDER

SNS/RZL Nederlands Aandelenfonds Nederlandse aandelen ACTIAM
SNS/RZL Euro Aandelenfonds Europese aandelen ACTIAM
SNS/RZL Amerika Aandelenfonds Noord-Amerikaanse aandelen T.Rowe Price 
SNS/RZL Azië Aandelenfonds Aziatische aandelen Capital International 
SNS/RZL Wereld Aandelenfonds Wereldwijde aandelen:  

Europese aandelen (37,5%), ACTIAM
Noord-Amerikaanse aandelen (37,5%) T.Rowe Price 
Aziatische aandelen (15%) en Capital International 
Aandelen opkomende landen (10%) Schroders Investment Management 
Regio allocatie ACTIAM

SNS/RZL Opkomende Landen Aandelenfonds Aandelen wereldwijd opkomende landen Schroders Investment Management
SNS/RZL Euro Vastgoedfonds Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen LaSalle Investment Management 
SNS/RZL Euro Liquiditeitenfonds Euro liquiditeiten ACTIAM
SNS/RZL Euro Obligatiefonds Euro obligaties ACTIAM
SNS/RZL Euro Mixfonds1 Europese aandelen (50%) en ACTIAM

Euro obligaties (50%) ACTIAM

SNS/RZL Optimaal Blauw1 Euro liquiditeiten (50%), ACTIAM
Euro obligaties (42%), ACTIAM
Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (3%) en LaSalle Investment Management 
Wereldwijde aandelen (5%) ACTIAM

T.Rowe Price 
Capital International 
Schroders Investment Management

SNS/RZL Optimaal Geel1 Euro liquiditeiten (15%), ACTIAM
Euro obligaties (65%), ACTIAM
Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (5%) en LaSalle Investment Management 
Wereldwijde aandelen (15%) ACTIAM

T.Rowe Price 
Capital International 
Schroders Invstement Management

SNS/RZL Optimaal Oranje1 Euro obligaties (55%), ACTIAM
Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (5%) en LaSalle Investment Management 
Wereldwijde aandelen (40%) ACTIAM

T.Rowe Price 
Capital International 
Schroders Investment Management

SNS/RZL Optimaal Rood1 Euro obligaties (25%), ACTIAM
Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (10%) en LaSalle Investment Management 
Wereldwijde aandelen (65%) ACTIAM

T.Rowe Price 
Capital International 
Schroders Investment Management

SNS/RZL Optimaal Paars1 Europese beursgenoteerde vastgoed aandelen (10%) en LaSalle Investment Management 
Wereldwijde aandelen (90%) ACTIAM

T.Rowe Price 
Capital International 
Schroders Investment Management

SNS Profiel Blauw1 Euro liquiditeiten (50%), ACTIAM
Euro obligaties (42%) en ACTIAM
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BELEGGINGSFONDS STRATEGIE VERMOGENSBEHEERDER

Wereldwijde indexaandelen (8%) ACTIAM en Vanguard
SNS Profiel Geel1 Euro liquiditeiten (15%), ACTIAM

Euro obligaties (65%) en ACTIAM
Wereldwijde indexaandelen (20%) ACTIAM en Vanguard

SNS Profiel Oranje1 Euro obligaties (55%) en ACTIAM
wereldwijde indexaandelen (45%) ACTIAM en Vanguard

SNS Profiel Rood1 Euro obligaties (25%) en ACTIAM
Wereldwijde indexaandelen (75%) ACTIAM en Vanguard

SNS Profiel Paars1 Wereldwijde indexaandelen ACTIAM en Vanguard
1 Binnen de afgegeven bandbreedtes binnen het mandaat wordt de asset allocatie van deze strategieën gedaan door ACTIAM.

Een beschrijving van de beleggingsstrategieën vindt u op actiam.nl/fondsbeheer.

BIJLAGE 2: OVERZICHT VERANTWOORDELIJKE FONDSMANAGERS

De functie van Fondsmanager binnen ACTIAM is een full time functie met in de meeste gevallen geen ruimte voor
andere taken binnen de organisatie. Bij het beheer van fondsen in teamverband zijn de verantwoordelijkheden
niet aan vaste aanspreekpunten gekoppeld en is dus sprake van gezamenlijke en uitwisselbare
verantwoordelijkheden.

BELEGGINGSFONDS FONDSMANAGER(S) VERANTWOORDELIJK VOOR FONDS SINDS

BIJ HUIDIGE
ASSET MANAGER
SINDS

IN ASSET
MANAGEMENT
INDUSTRIE SINDS

SNS/RZL Nederlands Aandelenfonds Corné van Zeijl 2003 2003 1986
SNS/RZL Euro Aandelenfonds Hilde Veelaert 2005 2003 1994

Niels de Graaff 2008 2001 1999
Pieter-Jan Hüsken 2014 2014 1989

SNS/RZL Amerika Aandelenfonds Werkt met team van 30
analisten

T. Rowe Price is aangesteld sinds 2007 nvt nvt

SNS/RZL Azië Aandelenfonds Chris Choe Verantwoordelijk voor strategie sinds
2004

1989 1982

Capital International is aangesteld sinds
2009

Seung Kwak Verantwoordelijk voor strategie sinds
2004

2002 1984

Capital International is aangesteld sinds
2009

Research team 2009 nvt nvt
SNS/RZL Opkomende Landen
Aandelenfonds

Allan Conway Schroders is aangesteld sinds 2014 2004 1983

Robert Davy Schroders is aangesteld sinds 2014 1986 1986
SNS/RZL Euro Vastgoedfonds Matthew Sgrizzi LaSalle is aangesteld sinds 2011 2002 2002
SNS/RZL Euro Liquiditeitenfonds Johan Idema 20051 20051 1999

Ad Kroot 2013 2006 2006
SNS/RZL Euro Obligatiefonds Johan Idema 20051 20051 1999

Ad Kroot 2013 2006 2006

1 In diensttreding bij rechtsvoorgangers VIVAT

Een verkort CV met relevante opleiding en werkervaring van de fondsmanagers vindt u op actiam.nl/
fondsbeheer. Kies het SNS Beleggingsfonds of het RZL Beleggingsfonds om het CV te bekijken.
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BIJLAGE 3: LIJST VAN UITGESLOTEN ONDERNEMINGEN PER 30 JUNI 2016

BEDRIJF SECTOR REGIO OVERTREDEN PRINCIPE

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.1 Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Aeroteh SA1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Airbus Group SE Kapitaalgoederen Europa Wapens
Alpha Natural Resources, Inc.1 Energie Noord Amerika Milieu
ArcelorMittal SA Mijnbouw Europa Milieu
Arch Coal, Inc.1 Energie Noord Amerika Milieu
Aryt Industries Ltd1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Ashot-Ashkelon Industries Ltd1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Babcock International Group PLC Kapitaalgoederen Europa Wapens
BAE Systems PLC Kapitaalgoederen Europa Wapens
Barrick Gold Corporation Mijnbouw Noord Amerika Milieu
The Boeing Company Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
BWX Technologies, Inc. (voorheen Babcock & Wilcox Co)1 Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Compagnie Financière Richemont SA Consumptiegoederen en kleding Europa Wapens
CONSOL Energy Inc. Energie Noord Amerika Milieu
Daicel Corporation Chemicaliën Azië Pacific Wapens
Dassault Aviation SA1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
DICK’s Sporting Goods, Inc. Retail Noord Amerika Wapens
DTE Energy Company Nutsbedrijven Noord Amerika Milieu
Fluor Corporation Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Freeport-McMoRan Inc. Mijnbouw Noord Amerika Mensenrechten en Milieu
G4S PLC Dienstverlening Europa Mensenrechten
Gazprom PAO Energie Europa Milieu
General Dynamics Corporation Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Hanwha Corporation1 Mijnbouw Azië Pacific Wapens
Harris Corporation Technologie & hardware Noord Amerika Wapens
Honeywell International Inc. Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Jacobs Engineering Group Inc. Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
The Kroger Co. Retail Noord Amerika Wapens
Larsen & Toubro Ltd.1 Kapitaalgoederen Azië Pacific Wapens
Leonardo Finmeccanica SpA Kapitaalgoederen Europa Wapens
Lockheed Martin Corporation Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
MDU Resources Group, Inc. Nutsbedrijven Noord Amerika Milieu
Motovilikha Plants JSC1 Kapitaalgoederen Azië Pacific Wapens
NiSource Inc. Nutsbedrijven Noord Amerika Milieu
NORINCO International Cooperation Ltd.1 Kapitaalgoederen Azië Pacific Wapens
Northrop Grumman Corporation Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Orbital ATK, Inc. 1 Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Petróleos Mexicanos Olie & gas Noord Amerika Arbeidsrechten
PGE Polska Grupa Energetyczna SA1 Nutsbedrijven Europa Milieu
Poongsan Corporation1 Mijnbouw Azië Pacific Wapens
Raytheon Company Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Rheinmetall AG1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Rio Tinto PLC Mijnbouw Europa Mensenrechten en Milieu
Rockwell Collins, Inc. Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Rolls-Royce Holdings PLC Kapitaalgoederen Europa Wapens
Safran SA Kapitaalgoederen Europa Wapens
Serco Group PLC Dienstverlening Europa Wapens
Singapore Technologies Engineering Ltd. Kapitaalgoederen Azië Pacific Wapens
Splav SRPA1 Kapitaalgoederen Europa Wapens
Textron Inc. Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Thales SA Kapitaalgoederen Europa Wapens
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BEDRIJF SECTOR REGIO OVERTREDEN PRINCIPE

Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. Nutsbedrijven Azië Pacific Mensenrechten
Vedanta Resources PLC Mijnbouw Europa Mensenrechten en Milieu
Wal-Mart Stores Inc. Retail Noord Amerika Arbeidsrechten en Wapens
1 Hoewel dit bedrijf op dit moment niet in ons beleggingsuniversum voorkomt, hebben wij het onderzocht naar aanleiding van signalen van omstreden

activiteiten.Als resultaat van dit onderzoek is besloten het bedrijf preventief uit te sluiten van investeringen.

BIJLAGE 4: LIJST VAN UITGESLOTEN STAATSOBLIGATIES PER 30 JUNI 2016

EU- OF VNWAPENEMBARGO’S
FREEDOM HOUSE ‘NIET
VRIJ’

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

WERELDBANK WORLD
GOVERNANCE INDICATORS

Afghanistan x x x
Algerije x x
Angola x x x
Azerbeidzjan x x x
Bahrein x
Bangladesh x x
Bolivia x
Brunei x
Burundi x x x
Centraal-Afrikaanse Republiek x x x x
China x x
Cambodja x x x
Comoren x x
Cuba x
Democratische Republiek Congo
(Congo-Kinshasa)

x x x

Djibouti x x
Dominicaanse Republiek x
Ecuador x
Egypte x x x
Equatoriaal-Guinea x x
Eritrea x x x x
Ethiopië x x
Gabon x x
Gambia x x x
Georgië x
Guatemala x x
Guinee x x
Guinee-Bissau x x
Guyana x
Haïti x x
Honduras x x
India x1

Irak x x x
Iran x x x x
Israël x1

Ivoorkust x x x
Jemen x x x
Jordanië x
Kameroen x x x
Kazachstan x x
Kenia x x
Kirgizië x x
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EU- OF VNWAPENEMBARGO’S
FREEDOM HOUSE ‘NIET
VRIJ’

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

WERELDBANK WORLD
GOVERNANCE INDICATORS

Laos x x x
Libanon x x
Liberia x
Libië x x x x
Madagaskar x x
Mali x x
Marokko x
Mauritanië x x x
Moldavië x
Mozambique x x
Myanmar x x x x
Nepal x x
Nicaragua x
Niger x
Nigeria x x
Noord-Korea x x x x
Oeganda x x x
Oekraïne x x x
Oezbekistan x x x
Oost-Timor x x
Pakistan x x x
Palestina (West Bank en Gaza) x x
Papoea-Nieuw-Guinea x
Paraguay x x
Qatar x
Republiek Congo (Congo-Brazzaville) x x x
Rusland x x x x
Rwanda x
Saoedi-Arabië x
Sierra Leone x x
Soedan x x x x
Somalië x x x x
Swaziland x x
Syrië x x x x
Tadzjikistan x x x
Tanzania x
Thailand x
Togo x x
Tsjaad x x x
Turkmenistan x x x
Venezuela x x
Verenigde Arabische Emiraten x
Vietnam x x
Wit-Rusland x x x x
Zimbabwe x x x x
Zuid-Soedan x x x x
1 Deze landen worden als ‘vrij’ beschouwd door Freedom House, maar betwiste gebieden binnen hun grenzen worden beschouwd als ‘niet vrij’.
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2.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE

2.1.1 KERNCIJFERS

Ontwikkeling SNS Beleggingsfondsen N.V.
In de verslagperiode is het eigen vermogen van SNS Beleggingsfondsen N.V. met € 334,8 miljoen afgenomen naar
4.707,4 miljoen. Deze daling is het gevolg van uitstroom uit de fondsen van € 196,0 miljoen, de dividenduitkering
van € 110,0 miljoen en een negatief resultaat van € 28,8 miljoen.

Een overzicht van de vermogens per fonds wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

Ontwikkeling fondsvermogen in miljoenen euro's
30-6-2016 31-12-2015

SNS Amerika Aandelenfonds 11,3 13,2
RZL Amerika Aandelenfonds 53,0 55,7
SNS Azië Aandelenfonds 8,6 10,7
RZL Azië Aandelenfonds 9,2 10,0
SNS Euro Aandelenfonds 67,5 87,3
RZL Euro Aandelenfonds 322,1 362,2
SNS Euro Liquiditeitenfonds 8,8 9,6
RZL Euro Liquiditeitenfonds 90,1 95,3
SNS Euro Mixfonds 165,8 184,1
RZL Euro Mixfonds 1.460,9 1.595,7
SNS Euro Obligatiefonds 105,5 116,5
RZL Euro Obligatiefonds 699,4 702,5
SNS Euro Vastgoedfonds 23,2 28,9
RZL Euro Vastgoedfonds 26,4 27,5
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 48,9 60,4
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) 238,1 260,7
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 3,2 3,9
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 3,1 3,1
SNS Optimaal Blauw 1,1 1,2
RZL Optimaal Blauw 22,7 15,6
SNS Optimaal Geel 16,1 20,0
RZL Optimaal Geel 77,9 76,3
SNS Optimaal Oranje 62,6 71,9
RZL Optimaal Oranje 307,7 320,1
SNS Optimaal Paars 88,6 95,4
RZL Optimaal Paars 187,5 217,8
SNS Optimaal Rood 54,2 59,2
RZL Optimaal Rood 99,5 105,3
SNS Profiel Blauw 21,5 12,5
SNS Profiel Geel 45,3 31,5
SNS Profiel Oranje 63,9 47,5
SNS Profiel Paars 11,9 11,0
SNS Profiel Rood 25,2 23,1
SNS Wereld Aandelenfonds 121,6 138,2
RZL Wereld Aandelenfonds 155,0 168,1
Totaal 4.707,4 5.042,2
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Verdeling fondsvermogens naar categorie in miljoenen euro’s
30-06-2016 31-12-2015

BEDRAG % VAN TOTAAL BEDRAG % VAN TOTAAL
Vastrentende fondsen 903,9 19,2% 923,9 18,3%
Aandelenfondsen 1.041,6 22,1% 1.173,6 23,3%
Vastgoedfonds 49,6 1,1% 56,5 1,1%
Mixfondsen 2.712,3 57,6% 2.888,3 57,3%
Totaal 4.707,4 100,0% 5.042,2 100,0%

Rendement 2016 op basis van intrinsieke waarde na aftrek van kosten
NAAM BELEGGINGSFONDS

SNS Amerika Aandelenfonds 0,32%
RZL Amerika Aandelenfonds 0,06%
SNS Azië Aandelenfonds -3,69%
RZL Azië Aandelenfonds -4,03%
SNS Euro Aandelenfonds -6,59%
RZL Euro Aandelenfonds -6,84%
SNS Euro Liquiditeitenfonds -0,20%
RZL Euro Liquiditeitenfonds -0,30%
SNS Euro Mixfonds -0,99%
RZL Euro Mixfonds -1,21%
SNS Euro Obligatiefonds 4,48%
RZL Euro Obligatiefonds 4,29%
SNS Euro Vastgoedfonds 2,22%
RZL Euro Vastgoedfonds 1,89%
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 0,15%
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) -0,12%
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 1,89%
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 1,50%
SNS Optimaal Blauw 1,67%
RZL Optimaal Blauw 1,47%
SNS Optimaal Geel 2,58%
RZL Optimaal Geel 2,32%
SNS Optimaal Oranje 1,57%
RZL Optimaal Oranje 1,29%
SNS Optimaal Paars -2,05%
RZL Optimaal Paars -2,33%
SNS Optimaal Rood -0,28%
RZL Optimaal Rood -0,57%
SNS Profiel Blauw 1,60%
SNS Profiel Geel 2,52%
SNS Profiel Oranje 1,62%
SNS Profiel Paars -2,00%
SNS Profiel Rood -0,37%
SNS Wereld Aandelenfonds -2,44%
RZL Wereld Aandelenfonds -2,69%
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NAAM BELEGGINGSFONDS UITGEKEERD
DIVIDEND

OVER 2015

UITGEKEERD
DIVIDEND

OVER 2014

SNS Amerika Aandelenfonds € 1,05 € 0,35
RZL Amerika Aandelenfonds € 0,65 € 0,30
SNS Azië Aandelenfonds € 0,65 € 0,40
RZL Azië Aandelenfonds € 0,30 € 0,15
SNS Euro Aandelenfonds € 1,00 € 0,95
RZL Euro Aandelenfonds € 0,85 € 0,90
SNS Euro Liquiditeitenfonds € 0,30 € 0,50
RZL Euro Liquiditeitenfonds € 0,25 € 0,35
SNS Euro Mixfonds € 0,75 € 0,90
RZL Euro Mixfonds € 0,75 € 0,90
SNS Euro Obligatiefonds € 0,65 € 0,85
RZL Euro Obligatiefonds € 0,55 € 0,75
SNS Euro Vastgoedfonds € 1,44 € 1,10
RZL Euro Vastgoedfonds € 1,60 € 1,40
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) € 1,00 € 0,90
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) € 1,20 € 1,20
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds € 0,00 € 0,00
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds € 0,00 € 0,00
SNS Optimaal Blauw € 0,60 € 0,45
RZL Optimaal Blauw € 0,45 € 0,50
SNS Optimaal Geel € 0,70 € 0,70
RZL Optimaal Geel € 0,65 € 0,65
SNS Optimaal Oranje € 0,75 € 0,65
RZL Optimaal Oranje € 0,75 € 0,80
SNS Optimaal Paars € 0,75 € 0,60
RZL Optimaal Paars € 0,60 € 0,35
SNS Optimaal Rood € 0,75 € 0,65
RZL Optimaal Rood € 0,95 € 0,70
SNS Profiel Blauw € 0,05 € 0,40
SNS Profiel Geel € 0,15 € 0,55
SNS Profiel Oranje € 0,30 € 0,65
SNS Profiel Paars € 0,45 € 0,40
SNS Profiel Rood € 0,55 € 0,55
SNS Wereld Aandelenfonds € 0,80 € 0,55
RZL Wereld Aandelenfonds € 0,45 € 0,35

2.1.2 BEHEERONTWIKKELINGEN

ESG-score
Het beleggingsbeleid van Euro Aandelenpool en Euro Obligatiepool is met ingang van 1 februari 2016 gewijzigd.
Als gevolg hiervan zijn de voorwaarden van RZL Euro Aandelenfonds, SNS Euro Aandelenfonds, RZL Euro
Obligatiefonds en van SNS Euro Obligatiefonds en de diverse mixfondsen die in de pools beleggen gewijzigd
omdat deze fondsen in de pools beleggen en in de pools het feitelijke beheer plaatsvindt van de beleggingen van
de fondsen.

De wijziging van het beleggingsbeleid van deze pools houdt een aanpassing van het ESG-beleid in.
Met ingang van 1 februari 2016 kent ACTIAM aan alle vermogenstitels in het beleggingsuniversum van deze pools
een ESG-score toe. Daarbij maakt ACTIAM gebruik van een model dat door ACTIAM is ontwikkeld. De ESG-score
wordt uitgedrukt in een cijfer.
De ESG-score van alle individuele titels resulteert in een gemiddelde ESG-score van de pool. Op gelijke wijze
wordt een ESG-score van de benchmark bepaald, op basis van alle vermogenstitels die deel uit maken van de
benchmark.
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Rekening houdend met de rendementsdoelstelling van het fonds, is het streven om voor de portefeuille van de
pool een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. Daarbij wordt de portefeuille dusdanig samengesteld dat de
ESG-score van de portefeuille van de pool altijd hoger is dan de ESG-score van de benchmark. ACTIAM maakt in
haar beleid gebruik van een thematische benadering, waarbij de ESG-score van vermogenstitels op specifieke
maatschappelijke thema’s mede de samenstelling van de portefeuille van de pool bepaalt.

Deze wijziging van het beleggingsbeleid heeft behalve op RZL Euro Aandelenfonds, SNS Euro Aandelenfonds, RZL
Euro Obligatiefonds en SNS Euro Obligatiefonds ook betrekking op de andere subfondsen van SNS
Beleggingsfondsen N.V. die in de pools kunnen beleggen, namelijk RZL Optimaal Paars, RZL Optimaal Geel, RZL
Optimaal Oranje, RZL Optimaal Rood, RZL Optimaal Blauw, RZL Wereld Aandelenfonds, RZL Euro Mixfonds, SNS
Wereld Aandelenfonds, SNS Euro Mixfonds, SNS Optimaal Paars, SNS Optimaal Geel, SNS Optimaal Oranje, SNS
Optimaal Rood, SNS Optimaal Blauw, SNS Profiel Blauw, SNS Profiel Geel, SNS Profiel Oranje en SNS Profiel Rood.

Wijziging RZL en SNS Nederlands Aandelenfonds
Het beleggingsbeleid van Aandelenpool Nederland wijzigt met ingang van 2 augustus 2016. Als gevolg hiervan
wijzigen de voorwaarden van RZL Nederlands Aandelenfonds en SNS Nederlands Aandelenfonds, omdat deze
fondsen in de pool beleggen en in de pool het feitelijke beheer plaatsvindt van de beleggingen van de fondsen.

RZL en SNS Nederlands Aandelenfonds beleggen via belegging in Aandelenpool Nederland, in (certificaten van)
aandelen van ondernemingen die aan Euronext Amsterdam zijn genoteerd. Na de wijziging kunnen deze fondsen
ook beleggen in (certificaten van) aandelen die genoteerd zijn aan beurzen van overige lidstaten in de Europese
Unie, Zwitserland en Noorwegen.
De belangrijkste overweging hiervoor is dat met een portefeuille van Europese ondernemingen meer diversificatie
kan worden gerealiseerd dan met een portefeuille van overwegend Nederlandse ondernemingen. Daardoor
verbetert naar het oordeel van de beheerder het risico-rendementsprofiel van de fondsen en het potentieel om
voor beleggers toegevoegde waarde te creëren.

Naamswijziging
Als gevolg van de wijziging van het beleggingsbeleid worden de namen van de fondsen ook aangepast, om in de
naam van het fonds aan te geven dat belegd kan worden in ondernemingen die beursgenoteerd zijn in een
lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

■ De naam van RZL Nederlands Aandelenfonds zal worden gewijzigd in 'RZL Europa Aandelenfonds'.
■ De naam van SNS Nederlands Aandelenfonds zal worden gewijzigd in 'SNS Europa Aandelenfonds'.

Beheervergoeding
De beheervergoeding van de fondsen wordt niet gewijzigd ten gevolge van het veranderde beleggingsbeleid.

Op- en afslag
Als gevolg van de wijziging van het beleggingsbeleid is de hoogte van de op- en afslag als volgt aangepast:

FONDS AFSLAG (OUD) OPSLAG (OUD) AFSLAG (NIEUW) OPSLAG (NIEUW)

RZL Nederlands Aandelenfonds -0,10% 0,13%
SNS Nederlands Aandelenfonds -0,10% 0,13%
RZL Europa Aandelenfonds -0,15% 0,35%
SNS Europa Aandelenfonds -0,15% 0,35%

Methodiek
In de periode van 2 augustus 2016 tot en met 1 september 2016 wordt de samenstelling van de pool gewijzigd.
Binnen de pool zijn (certificaten van) Nederlandse aandelen verkocht en wordt belegd in (certificaten van)
Europese aandelen. De omzetting van (certificaten van) Nederlandse aandelen in (certificaten van) Europese
aandelen heeft in de genoemde periode gefaseerd plaatsgevonden zodat de eventuele marktimpact zoveel
mogelijk is beperkt.

Kosten
De kosten verbonden aan de beleidswijziging, uitgezonderd de aan- en verkoopkosten van onderliggende
beleggingen, zijn voor rekening van de beheerder. De kosten verbonden aan de naamswijziging zijn ook voor
rekening van de beheerder.
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Accountant
Op vrijdag 29 april 2016 om 9.00 uur heeft ten kantore van SNS Beleggingsfondsen N.V. de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders plaatsgevonden. In deze vergadering is Ernst & Young Accountants LLP benoemd als externe
accountant van SNS Beleggingsfondsen N.V. voor het boekjaar 2016.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Op vrijdag 29 april 2016 om 9.00 uur heeft ten kantore van SNS Beleggingsfondsen N.V. de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de heer B. Blocq en de heer L. Tang benoemd tot
commissaris van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Actualisatie EBi's en prospectus
De wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de verslagperiode zijn verwerkt in de Essentiële
Beleggersinformatie van de fondsen (EBi's) en in het prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Naast de
genoemde wijzigingen is het prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. geactualiseerd en is op 30 juni 2016 een
nieuw prospectus gepubliceerd.

2.1.3 MARKTONTWIKKELINGEN EN ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

De mondiale economische groei hield in de eerste jaarhelft van 2016 aan, zij het in een laag tempo. De
Amerikaanse economie groeide licht, vooral doordat de consumentenbestedingen toenamen. De Europese
economie bleef gestaag groeien, geholpen door extra stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank
(ECB). In China verloor de economie langzaam aan vaart, waardoor de groei in veel andere opkomende landen
gering was. De Japanse economie bleef zich uitermate zwak ontwikkelen. Een belangrijke factor was dat de
export onder druk stond door de trage groei op belangrijke afzetmarkten. Daarnaast ondervonden Japanse
bedrijven hinder van de sterke stijging van de yen.

FINANCIËLE MARKTEN

Vastrentende markten
De Europese obligatierentes daalden sterk door de beleidsstappen van de ECB. In maart kondigde de ECB aan dat
zij de rentetarieven ging verlagen en vanaf juni het maandelijkse bedrag aan obligatieaankopen met € 20 miljard
zou uitbreiden tot € 80 miljard. De reden was dat zij de inflatie wilde verhogen tot net onder 2%. Hierdoor kwam
halverwege juni de Duitse tienjaarsrente voor het eerst in de historie onder nul terecht. Bovendien vluchtten
beleggers eind juni naar veilig staatspapier als gevolg van de Britse keuze voor een Brexit. Hierdoor zakten de
obligatierentes nog verder. Per saldo daalde de Duitse tienjaarsrente van 0,63% naar -0,13%.

Aandelenmarkten
De internationale aandelenbeurzen hebben een bijzonder onrustige tijd achter de rug. Bij de start van 2016
gingen zij fors onderuit. De Chinese munt, de yuan, verzwakte. Dat riep ernstige twijfels op over de gezondheid
van de Chinese economie. De conjunctuur in de Verenigde Staten zakte in en de olieprijs bleef dalen. Dat alles
versterkte het negatieve sentiment onder beleggers. Er volgde herstel nadat de macrocijfers in de Verenigde
Staten positiever waren geworden en de daling van de olieprijs kenterde.

In mei namen de beurzen weer gas terug uit vrees voor een Amerikaanse renteverhoging. Daarna werden de
koersen in hoge mate beïnvloed door de inschattingen van de uitkomst van het Britse referendum van 23 juni. De
uiteindelijke keuze voor een Brexit resulteerde in flinke koersdalingen, vooral van Europese bedrijven. In de
laatste dagen van juni volgde nog enig herstel. Banken en verzekeraars bleven echter met flinke koersverliezen
zitten. In Europa waren de verliezen het grootst, gevolgd door de Pacific-regio. In de Verenigde Staten behaalden
de aandelenmarkten per saldo een kleine winst. De beurzen van opkomende landen presteerden het best. Zij
profiteerden er flink van dat de grondstofmarkten voorzichtig aantrekken.

VALUTA’S 

In de aanloop naar de ECB-vergadering van maart daalde de eurokoers ten opzichte van de dollar, omdat een
renteverlaging werd voorzien. Nadat deze was doorgevoerd steeg de eurokoers weer. De president van de
centrale bank, Mario Draghi, had namelijk aangegeven dat de rente de bodem bereikt had. Gedurende het eerste
halfjaar van 2016 steeg de euro van $ 1,09 tot $ 1,11, een winst van 2%. Het Britse pond maakte een harde val in
reactie op de Brexit: het zakte met 11% tegenover de euro en kwam op het laagste peil in meer dan twee jaar.
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Tegenover de dollar bereikte het pond zelfs het laagste niveau sinds 1985. Na een zeer slechte start kon de
Chinese yuan zich al snel herstellen, vermoedelijk geholpen door steunaankopen van de Chinese Volksbank. Per
saldo resteerde een verlies van 2% versus de dollar.

OLIE

Na een lange periode van dalende olieprijzen begon zich vroeg in het jaar een herstel van de olieprijs af te
tekenen. Dit herstel hield de rest van de verslagperiode aan. Signalen dat grootproducent Saoedi-Arabië niet
langer tegen elke prijs streeft naar uitbreiding van zijn marktaandeel, lijken de doorslag te hebben gegeven.
Over de gehele periode steeg de olieprijs van $ 36 tot $ 50 per vat, met een dieptepunt van $ 28 in januari en
een top van iets meer dan $ 52 in juni.

VOORUITZICHTEN

De groei van de wereldeconomie houdt naar verwachting aan, maar op een lager niveau dan in de afgelopen
jaren. In de Verenigde Staten wordt de economie geremd door het ongunstige effect van de dure dollar en de
stijging van de arbeidskosten. De beslissing van de Britse bevolking om de Europese Unie te verlaten zal haar
weerslag op de Europese economie hebben. De Britse economie verloor al stoom voor het referendum en kan
later dit jaar in een recessie belanden. Wanneer de eurozone een politieke crisis kan vermijden, blijft een
recessie naar verwachting uit. Een belangrijk argument hiervoor is dat de groei in de eurozone grotendeels
gegenereerd wordt door de binnenlandse vraag. De Chinese economie blijft naar verwachting in een fase van
groeivertraging. In de Chinese huizenmarkt is een voorzichtig herstel zichtbaar, waardoor de kans klein is dat de
groeivertraging toeneemt.
 
 
 

2.1.4 VERANTWOORD VERMOGENSBEHEER

Nieuwe themagerichte aanpak
ACTIAM heeft als doel met haar verantwoord beleggingsbeleid bij te dragen aan een leefbare wereld. Nu, maar
ook in de toekomst. We beheren geld vaak voor een lange termijn, bijvoorbeeld ten behoeve van langlopende
pensioen- en levensverzekeringsproducten. Het is belangrijk dat op lange termijn een aantrekkelijk rendement
wordt gerealiseerd, maar minstens net zo belangrijk is het dat de aarde ook tegen die tijd een leefbare en
gezonde plek is.

Daarom startte ACTIAM begin 2016 met een thematische aanpak binnen het verantwoord beleggingsbeleid.
Gestart werd met drie focusthema’s: klimaat, water en land. De keuze voor deze thema’s is gebaseerd op trends
en ontwikkelingen in de wereld, zoals groei van de bevolking en welvaart, de introductie van de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties en de mogelijke impact op onze beleggingen. De Fundamentele
Beleggingsbeginselen blijven daarbij gehanteerd. De drie focusthema’s scheppen het kader voor
beleggingsbeslissingen en strategieën voor actief aandeelhouderschap. Actief aandeelhouderschap houdt in dat
we gesprekken voeren met bedrijven (engagement) en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, met als doel
gedragsverandering te realiseren.

Ontwikkelingen beleggingsuniversum
Het beleggingsuniversum bestaat uit bedrijven, landen en instellingen die voldoen aan de Fundamentele
Beleggingsbeginselen van ACTIAM. Deze Fundamentele Beleggingsbeginselen zijn gebaseerd op internationale
verdragen, conventies en ‘best practices’, zoals de UN Global Compact en Principles for Responsible Investment
en hebben betrekking op een verscheidenheid aan belangrijke maatschappelijke thema’s: mensenrechten,
fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu, wapens en klant- en productintegriteit. Aan de hand van
deze beleggingsbeginselen en extra sectorspecifieke criteria onderzoekt het ESG-team (Environmental, Social,
Governance) of een bedrijf wel of niet voldoet aan die criteria. Voldoet een bedrijf niet, dan gaat ACTIAM bij
voorkeur de dialoog (engagement) aan over de (mogelijk) controversiële onderwerpen. Door als aandeelhouder of
leningverstrekker invloed uit te oefenen, worden bedrijven gestimuleerd om hun beleid aan te passen en
gedragsverandering te laten zien. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan het bedrijf worden
uitgesloten. Het ACTIAM Selectiecomité besluit of een bedrijf uitgesloten of toegelaten wordt. Het ESG-team
adviseert deze commissie.
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In de verslagperiode is Bridgestone Corporation toegelaten tot het universum. Bridgestone werd in 2012 door
ACTIAM uitgesloten na een engagementtraject over kinderarbeid dat niet succesvol was. Inmiddels zijn er
voldoende redenen om aan te nemen dat de situatie is verbeterd: nieuwe arbeidsovereenkomsten zijn tussen het
bedrijf en de werkgever opgesteld, die gericht zijn op het voorkomen van de omstandigheden die leidden tot
kinderarbeid (hoge quotas, lage lonen). Aanvullend bewijs is een rechtszaak die Bridgestone won over dit
onderwerp.

Uitvoering ESG beleid
In de verslagperiode zijn met het oog op het bepalen van de ESG-scores en daarbij gehanteerde thematische
benadering drie nieuwe beleidsstukken aangenomen.

Groene obligaties: In 2014 nam ACTIAM haar eerste beleid voor groene obligaties aan. Groene obligaties zijn
obligaties waarbij de opbrengsten expliciet aan duurzame activiteiten besteed worden. Bij de herziening is een
aantal aanpassingen gedaan. Zo wordt nu strenger gekeken naar de geloofwaardigheid van het
duurzaamheidsbeleid van de uitgevende instantie en is vastgesteld dat groene obligaties een ‘bonus’ op hun ESG-
score krijgen. Daardoor worden de obligaties nog aantrekkelijker om in te beleggen.

Herziening energietransitiebeleid: Eind 2013 stelde ACTIAM een energietransitiebeleid op, gericht op de
transitie naar een koolstofarme economie. Dit beleid is aangevuld met nieuwe criteria. Het beleid treft bedrijven
die actief zijn in: noordpoololie, kernenergie, teerzanden, schaliegas en/of schalieolie en steenkolen. Per
categorie is een drempel opgesteld: als bedrijven boven deze drempel komen wordt responsief engagement
gevoerd, met uitsluiting als mogelijk resultaat wanneer onvoldoende voortgang wordt geboekt.

Staatsobligaties: Eind juni werd de implementatie van het beleid voor beleggingen in staatsobligaties gewijzigd.
In de nieuwe strategie zijn uitsluitingscriteria opgenomen op het gebied van mensenrechten, bestuur en
controversiële wapenhandel. De staatsobligaties die na deze screening nog in het beleggingsuniversum aanwezig
zijn, worden gerangschikt naar prestatie door middel van een ESG-score. In deze score worden belangrijke
onderwerpen zoals politieke rechten, onderwijs en milieu verwerkt.  Bij de beleggingsbeslissingen wordt
vervolgens gestuurd op een ESG-score die altijd hoger is dan die van de relevante benchmark, waardoor de kans
vergroot wordt dat in de goede presteerders wordt belegd.

Percentage van uitgesloten ondernemingen
Op basis van de Fundamentele Beleggingsbeginselen worden ondernemingen uitgesloten van belegging of
toegelaten. In onderstaande tabel is aangegeven welk percentage van betreffende benchmark is uitgesloten.

BENCHMARK PERCENTAGE UITSLUITINGEN

MSCI World 2,57%
MSCI Europe 2,58%
MSCI North America 2,96%
MSCI Pacific 0,65%

Engagement
Het beleid van ACTIAM richt zich op gedragsverandering. Een van de manieren om gedragsverandering te
bewerkstelligen is het voeren van een dialoog, ook wel engagement genoemd. ACTIAM gaat de dialoog aan met
bedrijven die onvoldoende verantwoord ondernemen, of om de prestaties van bedrijven op een bepaald gebied
te verbeteren. In het geval van controverses wordt samen met het bedrijf gekeken hoe deze controverses konden
ontstaan en hoe deze in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het doel hierbij is het (op korte termijn)
verbeteren van beleid en gedrag, zodat de prestaties van het bedrijf voldoen aan de Fundamentele
Beleggingsbeginselen. Dit noemt ACTIAM responsief engagement. Een andere vorm van engagement is het
proactief benaderen van bedrijven om de dialoog aan te gaan over mogelijke verbeteringen op bepaalde
gebieden. Hierbij richten we ons op de drie focusthema’s klimaat, water en land.

In het eerste halfjaar van 2016 werd een nieuw engagementtraject op het gebied van water opgezet. Hierbij
stuurde ACTIAM in samenwerking met PGGM brieven naar 37 bedrijven. We vroegen de bedrijven om meer
openheid te geven over de mate waarin ze blootgesteld (gaan) worden aan materiële, operationele en
reputationele waterrisico’s. Om de druk naar deze bedrijven verder op te voeren, stelden we de brief ter
beschikking aan andere beleggers, die deze bedrijven dezelfde krachtige boodschap kunnen geven. Ook voerden
we gesprekken met het vertegenwoordigingsorgaan van de mijnbouwsector (ICMM) en van de olie- en gassector
(IPIECA). Op deze manier willen we goed watermanagement onder de aandacht brengen bij de leden van die
organisaties.
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Binnen het thema klimaat startte ACTIAM in 2015 met een engagementtraject met autoproducenten. Centraal in
deze gesprekken staat de CO2-uitstoot van de bedrijven en van de auto’s die zij produceren. Deze gesprekken
werden in het eerste halfjaar van 2016, samen met een aantal andere Nederlandse beleggers, voortgezet.

ACTIAM kijkt naar het verloop van de dialoog en beoordeelt het succes van de inspanningen op twee aspecten,
namelijk 'kwaliteit' en 'voortgang'. Onder ‘kwaliteit’ valt de relatie met het bedrijf: stelt het zich voldoende open
op en is het bereid om in gesprek te gaan met de aandeelhouders? Het onderdeel ‘voortgang’ gaat over de
werkelijke stappen die door het bedrijf zijn gezet tussen het bespreekbaar maken van onze zorgen en het maken
van concrete verbeteringen in beleid en gedrag.

Meetbare impact
Met name binnen de drie focusthema’s klimaat, water en
land, werkt ACTIAM hard aan het meetbaar maken van de
impact van de beleggingsbeslissingen. Op het gebied van
klimaat is de methodologie hiervoor het verst ontwikkeld.
We meten de CO2-voetafdruk van onze portefeuilles en
werken actief aan het naar beneden brengen van deze
voetafdruk, als onderdeel van onze klimaatstrategie.
Hierbij is de eerste doelstelling de CO2-voetafdruk van alle
beleggingen van ACTIAM ten opzichte van 2010 met 25% te
verminderen in 2025. In het jaarverslag over 2016 zal
hierover gerapporteerd worden.

Uitoefening stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen
Op aandeelhoudersvergaderingen stemt ACTIAM

nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten. Het stembeleid is gebaseerd op de Fundamentele
Beleggingsbeginselen en op erkende internationale ‘best practice’ richtlijnen voor corporate governance. Het
stembeleid is vooral gericht op door aandeelhouders ingediende voorstellen. Deze agenda-items gaan - veel meer
dan de ingediende voorstellen van het management - over impact of beleid gerelateerd aan milieu,
mensenrechten of ethische principes.

Stemmen in de verslagperiode
Net als vorig jaar was het beloningsbeleid van bedrijven in het eerste halfjaar van 2016 een belangrijk onderwerp
op aandeelhoudersvergaderingen. ACTIAM vindt het niet alleen van belang dat een beloning niet te buitensporig
is, maar ook of deze wel in lijn is met de prestaties van een bedrijf of persoon. In Europa werden meerdere
resoluties over het beloningsbeleid verworpen, omdat aandeelhouders er niet mee akkoord gingen. Dit gebeurde
onder andere bij BP, Smith & Nephew, Weir Group en Renault. In drie van deze vier gevallen stemde ACTIAM
tegen het beloningsbeleid. Bij Smith & Nephew stemde ACTIAM voor het beloningsbeleid. De hoogte van de
beloningen is in lijn met vergelijkbare bedrijven en het bedrijf presteerde vorig jaar goed.

In de Verenigde Staten stond het beloningsbeleid ook op de agenda. Bijvoorbeeld bij Discovery Communications.
Hier stemde ACTIAM tegen een afgevaardigde in de beloningscommissie, omdat de beloning van de CEO al
meerdere jaren buitensporig is. Van de aandeelhouders stemde 35% tegen. Daarnaast stemde ACTIAM voor een
aandeelhoudersresolutie, die Discovery Communications vroeg te kijken naar de mogelijkheden om
duurzaamheidsdoelstellingen te integreren in het beloningsbeleid. Deze resolutie behaalde 10% steun onder
aandeelhouders.
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Ook op het gebied van de focusthema’s van ACTIAM – klimaat, water en land - vonden interessante
aandeelhoudersvergaderingen plaats. Het in Nederland meest besproken voorbeeld is de vergadering bij Shell,
waar een aandeelhoudersresolutie op de agenda werd geplaatst door organisatie Follow This. De resolutie vroeg
Shell om alle winsten van fossiele brandstoffen te investeren in hernieuwbare energie in plaats van nieuwe
reserves van fossiele brandstoffen. Hoewel de resolutie niet werd aangenomen, is wel een belangrijk signaal
afgegeven. Ook grote institutionele beleggers die niet voor de resolutie stemden grepen deze kans aan om
(nogmaals) aan het bedrijf te laten weten dat het sneller en ambitieuzer aan de slag moet met de
energietransitie.

Naast de steun voor deze resolutie plaatste ACTIAM bij twee mijnbedrijven samen met andere investeerders een
resolutie op de agenda. Dit gebeurde binnen de coalitie ‘Aiming for A’. We vroegen de bedrijven, Anglo American
en Glencore, om te gaan rapporteren over de kansen en risico’s die klimaatverandering voor hun bedrijf
meebrengt, zodat wij als investeerders een betere inschatting kunnen maken van de toekomstbestendigheid van
hun activiteiten.

In Noord-Amerika kwamen onder andere bij Suncor Energy, Chevron en ExxonMobil klimaatgerelateerde resoluties
op de agenda. Geen van de resoluties werd aangenomen, maar er was voldoende steun om een signaal naar de
bedrijven te sturen, namelijk dat klimaatverandering een groot probleem is dat niet vanzelf wordt opgelost.

Op het gebied van water stemde ACTIAM niet alleen voor aandeelhoudersresoluties bij de olie-, gas- en
mijnbouwbedrijven zoals Chrevron, Continental Resources en ExxonMobil. Ook bij farmaceut Merck & Co  
steunde ACTIAM een aandeelhoudersresolutie over water. De resolutie vroeg het bedrijf om een rapport te maken
waarin kritisch gekeken wordt naar het beleid voor het veilig afvoeren van medicijnen, om watervervuiling te
voorkomen. Een interessant voorbeeld dat aantoont hoe verschillend waterproblematiek kan zijn. Er werd geen
meerderheid behaald, maar we hopen dat het bedrijf zich meer gaat inspannen om dit probleem met overheid,
wetenschappers en zorginstanties op te lossen.

Binnen het thema land stond bij het Canadese Potash Corporation of Saskatchewan een aandeelhoudersresolutie
over mensenrechten op de agenda. Het bedrijf koopt fosfaaterts in bij het Marokkaanse staatsbedrijf Office
Chérifien des Phosphates. Dit bedrijf is actief in de Westerlijke Sahara, een betwist gebied dat geclaimd wordt
door Marokko. De resolutie vroeg het bedrijf kritisch te kijken naar zijn verantwoordelijkheid voor
mensenrechten wanneer het deze producten koopt. Vanuit ACTIAM’s Fundamentele Beleggingsbeginselen maar
ook met focus op het thema land, zijn mensenrechten en landrechten een belangrijk onderwerp. Daarom stemde
ACTIAM voor de aandeelhoudersresolutie. Er werd 32% steun behaald. 

EUROPA NOORD AMERIKA AZIË PACIFIC

Aantal vergaderingen waar is gestemd 143 207 152
Totaal aantal voorstellen 2.201 2.716 1.726
Stemmen voor 2.045 2.466 1.242
Stemmen tegen 155 248 481
Stemonthoudingen 1 2 3
Totaal aantal bestuursvoorstellen 2.185 2.486 1.716
Stemmen voor 2.039 2.310 1.241
Stemmen tegen 145 175 472
Stemonthoudingen 1 1 3
Totaal aantal aandeelhoudersvoorstellen 16 230 10
Stemmen voor 6 156 1
Stemmen tegen 10 73 9
Stemonthoudingen 0 1 0

De volgende grafiek geeft inzicht in de gesteunde aandeelhoudersvoorstellen.
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Positieve selectie
Specifiek ten behoeve van Euro Aandelenpool en Europa Aandelenpool selecteert ACTIAM koplopers op het gebied
van duurzaamheid en de drie focusthema’s klimaat, water en land. Dit noemen wij ‘positieve selectie’. In dit
proces ontvangen de geselecteerde bedrijven een ‘bonus’ op hun ESG-score. Deze bonus vergroot de
aantrekkelijkheid van de bedrijven en de kans dat zij geselecteerd worden voor beleggingen. Door niet alleen de
slechte presteerders te onderwegen of uit te sluiten, maar ook deze koplopers te belonen, wil ACTIAM bijdragen
aan de oplossing van de verschillende uitdagingen in de wereld.
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2.2 SNS AMERIKA AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Amerika Aandelenfonds belegt, via participaties in Amerika Aandelenpool, in aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen in de Verenigde Staten en Canada. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven uit de S&P 500.
Daarnaast mag voor maximaal 15% van de waarde van het fonds buiten de S&P 500 worden belegd. Om de
liquiditeitspositie van het fonds efficiënt te kunnen beheren mag voor maximaal 5% van het fondsvermogen
worden belegd in Exchange-traded Funds (ETF’s). Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend
in aandelenfutures, aandelenopties en warrants. Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te behalen
dat ten minste gelijk is aan het rendement van de S&P 500 Index (Net TR), de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 11,3 -2,6% 0,3% 1,2% 1,05 36,15 35,77
2015 13,2 14,7% 14,6% 12,2% 0,35 37,15 37,30
2014 12,9 29,8% 28,3% 28,7% 0,13 32,73 32,85
2013 9,1 27,4% 25,8% 25,9% -- 25,64 25,43
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Amerika Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
0,3% na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,2%.

Portefeuillebeleid
Het vermogensbeheer van Amerika Aandelenpool is uitbesteed aan T. Rowe Price. Binnen het fonds wordt ernaar
gestreefd om via een actief bottom-up aandelenselectiebeleid waarde toe te voegen. De aandelen in portefeuille
worden geselecteerd door ervaren analisten van de vermogensbeheerder. Tegelijkertijd worden
portefeuillerisico’s actief gemonitord door strak ingekaderde regels voor portefeuilleconstructie. Deze
waarborgen dat de kenmerken van de portefeuille aansluiten bij die van de benchmark.
Het modelleringsproces van de portefeuille is gericht op het creëren van een breed gespreide portefeuille
waarbij het niet-aandeel specifiek risico ten opzichte van de benchmark zoveel mogelijk wordt geneutraliseerd.

De aandelenselectie in de sector ‘Industrials and Business Services’ had een negatieve invloed op de relatieve
performance. De performance van de aandelen van American Airlines (-34,3%), Delta Airlines (-29,3%) en van
United Continental (-30,0%) stonden onder druk vanwege de zorg van beleggers omtrent de gevolgen van Brexit.
Hierbij houdt men rekening met een toegenomen risico op een recessie en een lagere vraag naar reizen per
vliegtuig. Bovendien was de gerealiseerde groei van de capaciteit van luchtvaartmaatschappijen hoger dan de
vraag naar stoelen. Hierdoor kwam de winstontwikkeling in het nauw.

De aandelenselectie in de sector Gezondheidszorg had ook een negatieve invloed op de relatieve performance.
Een overwogen positie in Alexion Pharmaceuticals (-40,6%) werkte negatief uit toen het bedrijf tegenvallende
resultaten publiceerde over Soliris, dat wordt toegepast bij de behandeling van Myasthenia Gravis, een zeldzame
auto-immuunziekte. Hierdoor zijn de verwachtingen voor het aandeel teruggeschroefd nu het groeiperspectief
vanwege Soliris minder lijkt te zijn geworden. Ook een overwogen positie in Allergan (-27,7%) droeg bij aan de
underperformance toen het US Treasury Department een maatregel bekend maakte die de belastingvoordelen van
belasting omkering beoogt te verminderen. Vervolgens staakten Allergan en Pfizer hun plan om te fuseren. We
menen dat de Pfizer transactie tijdelijk de bedrijfsvoering heeft beperkt en dat dit effect tot in het tweede
kwartaal voelbaar zal zijn.

Ook beleggingen in de IT sector hadden in het eerste halfjaar een negatief effect op de performance. Een
overwogen positie in MasterCard pakte ongunstig uit toen de aandelenkoers daalde na het Brexit referendum en
de daaruit voortvloeiende macro economische onzekerheid. Daarnaast heeft recentelijk het US Court of Appeals
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een overeenkomst tussen de detailhandel en aanbieders van betalingsnetwerken teruggedraaid, en de
onzekerheid hieromtrent drukte op de aandelenkoers.

In de sector Materialen had aandelenselectie een positief effect op de performance. Een overwogen positie in
Martin Marietta Materials (+38,1%) werkte gunstig uit, het bedrijf publiceerde sterke cijfers door toegenomen
afzet. We menen dat het aandeel zal blijven profiteren van een verdere toename in bestedingen aan verbetering
aan het wegennet, zowel door de staten als op federaal niveau. Hetzelfde geldt voor Vulcan Materials (24,4%)
waar ook een overwogen positie in wordt aangehouden.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,4%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 3,5%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,2% (ultimo 2015: 1,0%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 39%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over sectoren en ondernemingen gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Amerika Aandelenpool,
volledig belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Verenigde Staten en Canada. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het
fonds. Het valutarisico wordt geaccepteerd, vreemde valuta’s worden niet afgedekt in euro’s.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid omdat minimaal 85% van de waarde van het fonds belegd wordt in
bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 index. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.3 RZL AMERIKA AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Amerika Aandelenfonds belegt, via participaties in Amerika Aandelenpool, in aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen in de Verenigde Staten en Canada. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven uit de S&P 500.
Daarnaast mag voor maximaal 15% van de waarde van het fonds buiten de S&P 500 worden belegd. Om de
liquiditeitspositie van het fonds efficiënt te kunnen beheren mag voor maximaal 5% van het fondsvermogen
worden belegd in Exchange-traded Funds (ETF’s). Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend
in aandelenfutures, aandelenopties en warrants. Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te behalen
dat ten minste gelijk is aan het rendement van de S&P 500 Index (Net TR), de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 53,0 -1,6% 0,1% 1,2% 0,65 27,13 26,79
2015 55,7 14,1% 14,1% 12,2% 0,30 27,80 27,92
2014 58,3 29,1% 27,7% 28,7% 0,10 24,65 24,74
2013 49,6 27,4% 25,7% 25,9% 0,15 19,41 19,26
2012 49,8 10,6% 13,7% 13,5% 0,15 15,57 15,25
2011 42,2 4,4% 4,8% 4,9% 0,15 13,83 13,93
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Amerika Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
0,1% na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,2%.

Portefeuillebeleid
Het vermogensbeheer van Amerika Aandelenpool is uitbesteed aan T. Rowe Price. Binnen het fonds wordt ernaar
gestreefd om via een actief bottom-up aandelenselectiebeleid waarde toe te voegen. De aandelen in portefeuille
worden geselecteerd door ervaren analisten van de vermogensbeheerder. Tegelijkertijd worden
portefeuillerisico’s actief gemonitord door strak ingekaderde regels voor portefeuilleconstructie. Deze
waarborgen dat de kenmerken van de portefeuille aansluiten bij die van de benchmark. Het modelleringsproces
van de portefeuille is gericht op het creëren van een breed gespreide portefeuille waarbij het niet-aandeel
specifiek risico ten opzichte van de benchmark zoveel mogelijk wordt geneutraliseerd.

De aandelenselectie in de sector ‘Industrials and Business Services’ had een negatieve invloed op de relatieve
performance. De performance van de aandelen van American Airlines (-34,3%), Delta Airlines (-29,3%) en van
United Continental (-30,0%) stonden onder druk vanwege de zorg van beleggers omtrent de gevolgen van Brexit.
Hierbij houdt men rekening met een toegenomen risico op een recessie en een lagere vraag naar reizen per
vliegtuig. Bovendien was de gerealiseerde groei van de capaciteit van luchtvaartmaatschappijen hoger dan de
vraag naar stoelen. Hierdoor kwam de winstontwikkeling in het nauw.

De aandelenselectie in de sector Gezondheidszorg had ook een negatieve invloed op de relatieve performance.
Een overwogen positie in Alexion Pharmaceuticals (-40,6%) werkte negatief uit toen het bedrijf tegenvallende
resultaten publiceerde over Soliris, dat wordt toegepast bij de behandeling van Myasthenia Gravis, een zeldzame
auto-immuunziekte. Hierdoor zijn de verwachtingen voor het aandeel teruggeschroefd nu het groeiperspectief
vanwege Soliris minder lijkt te zijn geworden. Ook een overwogen positie in Allergan (-27,7%) droeg bij aan de
underperformance toen het US Treasury Department een maatregel bekend maakte die de belastingvoordelen van
belasting omkering beoogt te verminderen. Vervolgens staakten Allergan en Pfizer hun plan om te fuseren. We
menen dat de Pfizer transactie tijdelijk de bedrijfsvoering heeft beperkt en dat dit effect tot in het tweede
kwartaal voelbaar zal zijn.
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Ook beleggingen in de IT sector hadden in het eerste halfjaar een negatief effect op de performance. Een
overwogen positie in MasterCard pakte ongunstig uit toen de aandelenkoers daalde na het Brexit referendum en
de daaruit voortvloeiende macro economische onzekerheid. Daarnaast heeft recentelijk het US Court of Appeals
een overeenkomst tussen de detailhandel en aanbieders van betalingsnetwerken teruggedraaid, en de
onzekerheid hieromtrent drukte op de aandelenkoers.

In de sector Materialen had aandelenselectie een positief effect op de performance. Een overwogen positie in
Martin Marietta Materials (+38,1%) werkte gunstig uit, het bedrijf publiceerde sterke cijfers door toegenomen
afzet. We menen dat het aandeel zal blijven profiteren van een verdere toename in bestedingen aan verbetering
aan het wegennet, zowel door de staten als op federaal niveau. Hetzelfde geldt voor Vulcan Materials (24,4%)
waar ook een overwogen positie in wordt aangehouden.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,4%. Deze is gedurende de verslagperiode gelijk gebleven.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,2% (ultimo 2015: 1,0%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 39%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over sectoren en ondernemingen gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Amerika Aandelenpool,
volledig belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Verenigde Staten en Canada. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het
fonds. Het valutarisico wordt geaccepteerd, vreemde valuta’s worden niet afgedekt in euro’s.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid omdat minimaal 85% van de waarde van het fonds belegd wordt in
bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 index. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.4 SNS AZIË AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Azië Aandelenfonds belegt, via participaties in Azië Aandelenpool, in aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen uit ontwikkelde Aziatische landen zoals Japan, Australië en Hong Kong en ook in ondernemingen
uit opkomende Aziatische landen zoals China en India. Het fonds mag voor maximaal 15% beleggen in aandelen
die geen deel uitmaken van de benchmark. Het fonds mag voor maximaal 10% beleggen in beleggingsinstellingen
die beleggen in Azië. Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend in aandelenfutures, opties
en valutatermijncontracten. Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te behalen dat ten minste gelijk
is aan het rendement van de MSCI AC Asia Pacific IMI Net EUR, de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 8,6 -3,0% -3,7% -2,8% 0,65 28,83 28,77
2015 10,7 13,6% 13,7% 10,3% 0,40 30,64 30,35
2014 11,2 9,3% 9,7% 13,9% 0,15 27,29 27,05
2013 11,9 10,5% 11,7% 7,2% -- 25,02 24,91
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Azië Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-3,7%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -2,8%.

De selectie van Chinese bedrijven en de onderweging en selectie van Zuid-Koreaanse bedrijven hadden een
negatieve invloed op het rendement. De selectie van Japanse bedrijven had de meeste impact, 47% van de
portefeuille bestaat uit Japanse bedrijven. De keuze voor bedrijven in de sectoren Massa Consumentengoederen
en Energie hadden eveneens een negatieve impact op het rendement. De negatieve bijdragen werden deels
gecompenseerd door een overweging van de sector Duurzame Consumentengoederen en de overweging en
selectie van bedrijven in de sector Telecommunicatie.

Portefeuillebeleid
Het vermogensbeheer van Azië Aandelenpool is uitbesteed aan Capital International. Capital International streeft
waardecreatie na op lange termijn, door uitgebreid fundamenteel onderzoek te doen naar individuele bedrijven
en daarbij aandelen met een aantrekkelijke relatieve waardering te identificeren. Binnen de portefeuille wordt
een actief beleid gevoerd, waarbij getracht wordt door middel van bottom-up aandelenselectie waarde toe te
voegen.

Negatieve bijdragen kwamen vooral van de volgende bedrijven. De koers van het aandeel van het Chinese Boer
Power daalde in de verslagperiode met 75% in waarde. Boer Power ontwerpt, fabriceert en verkoop elektrische
apparatuur en distributiesystemen voor elektriciteit. De daling was het gevolg van tegenvallende resultaten en
zorgen van beleggers vanwege vertrekkende bestuurders. Sumitomo Mitsui Financial Group is een Japanese
financiële dienstverlener. De aandelen van dit Japanse bedrijf daalde de eerste helft van 2016 met 35%. De winst
van Mitsui Financial Group daalde, net zoals bij andere grote Japanse banken. Beleggers vrezen dat de
beleidsstappen van de Japanse centrale bank de winsten verder onder druk zullen zetten. Het Japanse bedrijf
Murata Manufacturing maakt elektronische onderdelen, voornamelijk keramisch, voor consumentenelektronica. In
de verslagperiode daalde de koers van het aandeel met 35%. Murata is een cyclisch bedrijf dat afhankelijk is van
export. Door de economische globale economische vertraging en een verlies aan marktaandeel in de divisie
communnicatie verloor het aandeel een groot deel van zijn waarde.

Ook het belang in Topcon, de Japanse fabrikant voor optische apparatuur droeg negatief bij. Nadat het bedrijf
teleurstellende resultaten presenteerde, daalde het aandeel met 51%. Orion daalde 19% gedurende de
verslagperiode. Deze Zuid-Koreaanse bakker behoort tot een van de drie grootste voedselproducenten van het
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land. De verkopen in China, die ongeveer 50% van de winst uitmaken, vielen tegen. Ook de binnenlandse verkoop
viel tegen.

De negatieve bijdragen werden deels gecompenseerd door goede prestaties van de volgende bedrijven. Het
aandeel van MINTH Group, de Chinese producent van auto-onderdelen, steeg 67% gedurende de verslagperiode.
Analisten verhoogden de winstverwachtingen na zes jaar van krimp. Miura droeg eveneens bij aan het resultaat.
De Japanse producent van industriele boilers presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel steeg
33%. Het fonds had in de verslagperiode geen aandelen van Toyota Motor. Omdat het aandeel 32% van zijn waarde
verloor droeg deze keuze positief bij aan het relatieve rendement. Keyence ontwikkelt, produceert en verkoopt
meetapparatuur voor het automatiseren van productieprocessen. Het aandeel steeg 3% in waarde gedurende de
verslagperiode doordat de resultaten in het eerste kwartaal positief waren. De significante overweging in
Keyence droeg positief bij aan het resultaat.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,7%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 3,9%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 3,0% (ultimo 2015: 3,0%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 79%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over sectoren en ondernemingen gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Azië Aandelenpool,
belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Azië. De ontwikkeling van de valutakoersen waarin
de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het fonds. Het valutarisico wordt
geaccepteerd, vreemde valuta’s worden niet afgedekt in euro’s.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid omdat minimaal 85% van de waarde van het fonds belegd wordt in
bedrijven die deel uitmaken van de benchmark. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.5 RZL AZIË AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Azië Aandelenfonds belegt, via participaties in Azië Aandelenpool, in aandelen van ondernemingen uit
beursgenoteerde ontwikkelde Aziatische landen zoals Japan, Australië en Hong Kong en ook in ondernemingen uit
opkomende Aziatische landen zoals China en India. Het fonds mag voor maximaal 15% beleggen in aandelen die
geen deel uitmaken van de benchmark. Het fonds mag voor maximaal 10% beleggen in beleggingsinstellingen die
beleggen in Azië. Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend in aandelenfutures, opties en
valutatermijncontracten. Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is
aan het rendement van de MSCI AC Asia Pacific IMI Net EUR, de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 9,2 -3,3% -4,0% -2,8% 0,30 23,33 23,29
2015 10,0 12,8% 12,9% 10,3% 0,15 24,64 24,41
2014 10,7 8,6% 9,7% 13,9% 0,15 21,95 21,76
2013 11,4 11,5% 11,5% 7,2% 0,15 20,29 20,19
2012 22,2 15,0% 15,5% 14,5% 0,15 18,33 18,25
2011 21,0 -15,7% -15,8% -12,5% 0,20 16,00 16,01
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Azië Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-4,0%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -2,8%.

De selectie van Chinese bedrijven en de onderweging en selectie van Zuid-Koreaanse bedrijven hadden een
negatieve invloed op het rendement. De selectie van Japanse bedrijven had de meeste impact, 47% van de
portefeuille bestaat uit Japanse bedrijven. De keuze voor bedrijven in de sectoren Massa Consumentengoederen
en Energie hadden eveneens een negatieve impact op het rendement. De negatieve bijdragen werden deels
gecompenseerd door een overweging van de sector Duurzame Consumentengoederen en de overweging en
selectie van bedrijven in de sector Telecommunicatie.

Portefeuillebeleid
Het vermogensbeheer van Azië Aandelenpool is uitbesteed aan Capital International. Capital International streeft
waardecreatie na op lange termijn, door uitgebreid fundamenteel onderzoek te doen naar individuele bedrijven
en daarbij aandelen met een aantrekkelijke relatieve waardering te identificeren. Binnen de portefeuille wordt
een actief beleid gevoerd, waarbij getracht wordt door middel van bottom-up aandelenselectie waarde toe te
voegen.

Negatieve bijdragen kwamen vooral van de volgende bedrijven. De koers van het aandeel van het Chinese Boer
Power daalde in de verslagperiode met 75% in waarde. Boer Power ontwerpt, fabriceert en verkoop elektrische
apparatuur en distributiesystemen voor elektriciteit. De daling was het gevolg van tegenvallende resultaten en
zorgen van beleggers vanwege vertrekkende bestuurders. Sumitomo Mitsui Financial Group is een Japanese
financiële dienstverlener. De aandelen van dit Japanse bedrijf daalde de eerste helft van 2016 met 35%. De winst
van Mitsui Financial Group daalde, net zoals bij andere grote Japanse banken. Beleggers vrezen dat de
beleidsstappen van de Japanse centrale bank de winsten verder onder druk zullen zetten. Het Japanse bedrijf
Murata Manufacturing maakt elektronische onderdelen, voornamelijk keramisch, voor consumentenelektronica. In
de verslagperiode daalde de koers van het aandeel met 35%. Murata is een cyclisch bedrijf dat afhankelijk is van
export. Door de economische globale economische vertraging en een verlies aan marktaandeel in de divisie
communnicatie verloor het aandeel een groot deel van zijn waarde.
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Ook het belang in Topcon, de Japanse fabrikant voor optische apparatuur droeg negatief bij. Nadat het bedrijf
teleurstellende resultaten presenteerde, daalde het aandeel met 51%. Orion daalde 19% gedurende de
verslagperiode. Deze Zuid-Koreaanse bakker behoort tot een van de drie grootste voedselproducenten van het
land. De verkopen in China, die ongeveer 50% van de winst uitmaken, vielen tegen. Ook de binnenlandse verkoop
viel tegen.

De negatieve bijdragen werden deels gecompenseerd door goede prestaties van de volgende bedrijven. Het
aandeel van MINTH Group, de Chinese producent van auto-onderdelen, steeg 67% gedurende de verslagperiode.
Analisten verhoogden de winstverwachtingen na zes jaar van krimp. Miura droeg eveneens bij aan het resultaat.
De Japanse producent van industriele boilers presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel steeg
33%. Het fonds had in de verslagperiode geen aandelen van Toyota Motor. Omdat het aandeel 32% van zijn waarde
verloor droeg deze keuze positief bij aan het relatieve rendement. Keyence ontwikkelt, produceert en verkoopt
meetapparatuur voor het automatiseren van productieprocessen. Het aandeel steeg 3% in waarde gedurende de
verslagperiode doordat de resultaten in het eerste kwartaal positief waren. De significante overweging in
Keyence droeg positief bij aan het resultaat.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,7%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 3,9%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 2,7% (ultimo 2015: 3,0%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 79%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over sectoren en ondernemingen gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Azië Aandelenpool,
belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Azië. De ontwikkeling van de valutakoersen waarin
de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het fonds. Het valutarisico wordt
geaccepteerd, vreemde valuta’s worden niet afgedekt in euro’s.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid omdat minimaal 85% van de waarde van het fonds belegd wordt in
bedrijven die deel uitmaken van de benchmark. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.6 SNS EURO AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Euro Aandelenfonds belegt, via participaties in Euro Aandelenpool, in aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. De fondsmanagers selecteren
alleen aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Aan alle ondernemingen in het
beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de
ESG-score van de benchmark. Om risico’s te spreiden worden beleggingen gespreid over landen, bedrijfstakken
en ondernemingen. Een belegging in een onderneming mag niet meer bedragen dan 10% van het fondsvermogen.
Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend in aandelenfutures en valutatermijncontracten.
Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de
MSCI Europe Index Net EUR, de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 67,5 -8,1% -6,6% -7,2% 1,00 25,95 25,62
2015 87,3 14,2% 13,3% 8,2% 0,95 28,85 28,95
2014 95,3 5,0% 4,9% 6,8% 0,52 26,28 26,16
2013 98,1 20,4% 20,7% 19,8% -- 25,55 25,42
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Euro Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-6,6%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -7,2%.

Het fonds realiseerde een outperformance ten opzichte van de benchmark. De aandelenselectie binnen financiële
waarden, gezondheidszorg en duurzame consumentengoederen droegen flink bij aan deze outperformance.

Op individueel aandeelniveau droeg de overweging in Tullow Oil (+41%) bij aan het fondsresultaat. Tullow Oil
profiteerde van de opgelopen olieprijzen. Een hogere olieprijs is voor Tullow Oil van extra belang om te kunnen
blijven voldoen aan de convenanten op uitstaande schulden. Windmolenfabrikant Gamesa (+12%) maakte een
flinke koerssprong nadat het bekend maakte gesprekken te voeren met Siemens over een mogelijke fusie met de
windmolendivisie van Siemens. Half juni kondigden beide partijen daadwerkelijk de fusie aan. Siemens krijgt een
belang van 59% in de nieuwe onderneming en door de fusie ontstaat ’s werelds grootste speler op het gebied van
windenergie. De onderweging in HSBC (-23%) droeg ook positief bij. HSBC presenteerde slechte jaarcijfers over
2015. Op basis hiervan hebben veel analisten hun winstverwachtingen voor 2016 fors naar beneden bijgesteld.
Eveneens staat het huidige dividendbeleid onder druk. In lijn met de Britse bankensector had HSBC tevens te
lijden onder de Brexit. De grootste negatieve bijdrage kwam van verzekeraar Aviva. Net als veel andere
verzekeraars stond de koers van Aviva (-32%) onder druk door de historisch lage rente en de Brexit. Daarnaast
was er bij beleggers lichte teleurstelling over het aangekondigde dividend. Ook de overweging in de Italiaanse
Bank Intesa Sanpaolo (-45%) kostte rendement. Veel slechte Italiaanse leningen zijn gestald bij regionale banken.
De Italiaanse overheid doet regelmatig een beroep op grote Italiaanse banken om de kleinere banken te
ondersteunen. Hierdoor kan ook de financiële gezondheid van grote Italiaanse banken onder druk komen te
staan.

Portefeuillebeleid
Het actieve beleggingsbeleid van SNS Euro Aandelenfonds is bottom-up georiënteerd, waarbij aandelen worden
geselecteerd op basis van vijf factoren: momentum, waardering, reality check, neerwaarts risico en omvang van
het bedrijf. Op basis van deze factoren worden beslissingen over de samenstelling van de portefeuille genomen.

De pijler momentum is een combinatie van winst- en prijsmomentum. Het gebruikte winstmomentum van een
aandeel is gebaseerd op de bijstelling van de winstverwachting van analisten over de afgelopen drie maanden.
Het prijsmomentum is gebaseerd op het rendement op een aandeel over de afgelopen zes maanden. De pijler
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waardering kijkt met name naar de verwachte winst per aandeel in verhouding tot de koers. De reality check
betreft een kwalitatieve analyse van aandelen waarbij wordt achterhaald of de scores op momentum en
waardering betrouwbaar zijn. Deze check is gebaseerd op fundamentele ontwikkelingen bij een bedrijf,
waaronder die van variabelen die bepalend zijn voor de winstontwikkeling van een bedrijf. De factor neerwaarts-
risico is een kwantitatieve factor die het historisch waargenomen risico op een grote koersdaling weergeeft. De
voorkeur wordt gegeven aan aandelen waarvan het risico op een grote koersdaling niet zeer groot is. De factor
omvang heeft ten slotte betrekking op de marktwaarde van een bedrijf. Relatief kleine bedrijven hebben
daarbij de voorkeur.

De neutrale positionering (tussen defensieve en cyclische sectoren) van de portefeuille versus de benchmark is
het eerste halfjaar van 2016 niet gewijzigd. Wel hebben de wegingen van de diverse sectoren gevarieerd
gedurende het halfjaar. Een belangrijk deel van de aan- en verkopen van het fonds stond in het teken van de
vernieuwde aanpak waarmee de ESG-aspecten in het fondsbeheer worden geïntegreerd. Door het loslaten van het
verantwoorde beleggingsuniversum en het sturen op de ESG-score van het fonds kwamen er meerdere aandelen
voor belegging in aanmerking. De grote onderweging in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is onder meer
teruggebracht. Zo zijn Barclays, Roche en Sika aangekocht. De belangen in Imperial Tobacco en Anglo American
zijn geheel verkocht, dit omdat deze bedrijven bijzonder slecht scoren op maatschappelijke thema’s zoals
gezondheid en CO2-uitstoot.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,7%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 3,8%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,7% (ultimo 2015: 1,5%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 62%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s omdat ook buiten de eurozone wordt belegd. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het
fonds.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Er wordt belegd in Europese ondernemingen met een grote
marktkapitalisatie en een hoge mate van liquiditeit. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de
verslagperiode hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom
van het fonds was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.7 RZL EURO AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Euro Aandelenfonds belegt, via participaties in Euro Aandelenpool, in aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. De fondsmanagers selecteren
alleen aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Aan alle ondernemingen in het
beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de
ESG-score van de benchmark. Om risico’s te spreiden worden beleggingen gespreid over landen, bedrijfstakken
en ondernemingen. Een belegging in een onderneming mag niet meer bedragen dan 10% van het fondsvermogen.
Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend in aandelenfutures en valutatermijncontracten.
Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de
MSCI Europe Index Net EUR, de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 322,1 -8,3% -6,8% -7,2% 0,85 27,40 27,05
2015 362,2 13,7% 12,7% 8,2% 0,90 30,32 30,42
2014 395,1 4,5% 4,5% 6,8% 0,55 27,66 27,52
2013 425,7 20,5% 20,6% 19,8% 0,65 27,01 26,88
2012 475,0 20,3% 19,7% 17,3% 0,35 23,02 22,92
2011 266,6 -11,9% -10,7% -8,1% 0,40 19,54 19,36
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Euro Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-6,8%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -7,2%.

Het fonds realiseerde een outperformance ten opzichte van de benchmark. De aandelenselectie binnen financiële
aarden, gezondheidszorg en duurzame consumentengoederen droegen flink bij aan deze outperformance.

Op individueel aandeelniveau droeg de overweging in Tullow Oil (+41%) bij aan het fondsresultaat. Tullow Oil
profiteerde van de opgelopen olieprijzen. Een hogere olieprijs is voor Tullow Oil van extra belang om te kunnen
blijven voldoen aan de convenanten op uitstaande schulden. Windmolenfabrikant Gamesa (+12%) maakte een
flinke koerssprong nadat het bekend maakte gesprekken te voeren met Siemens over een mogelijke fusie met de
windmolendivisie van Siemens. Half juni kondigden beide partijen daadwerkelijk de fusie aan. Siemens krijgt een
belang van 59% in de nieuwe onderneming en door de fusie ontstaat ’s werelds grootste speler op het gebied van
windenergie. De onderweging in HSBC (-23%) droeg ook positief bij. HSBC presenteerde slechte jaarcijfers over
2015. Op basis hiervan hebben veel analisten hun winstverwachtingen voor 2016 fors naar beneden bijgesteld.
veneens staat het huidige dividendbeleid onder druk. In lijn met de Britse bankensector had HSBC tevens te
lijden onder de Brexit. De grootste negatieve bijdrage kwam van verzekeraar Aviva. Net als veel andere
verzekeraars stond de koers van Aviva (-32%) onder druk door de historisch lage rente en de Brexit. Daarnaast
was er bij beleggers lichte teleurstelling over het aangekondigde dividend. Ook de overweging in de Italiaanse
Bank Intesa Sanpaolo (-45%) kostte rendement. Veel slechte Italiaanse leningen zijn gestald bij regionale banken.
De Italiaanse overheid doet regelmatig een beroep op grote Italiaanse banken om de kleinere banken te
ondersteunen. Hierdoor kan ook de financiëe gezondheid van grote Italiaanse banken onder druk komen te staan.

Portefeuillebeleid
Het actieve beleggingsbeleid van RZL Euro Aandelenfonds is bottom-up georiënteerd, waarbij aandelen worden
geselecteerd op basis van vijf factoren: momentum, waardering, reality check, neerwaarts risico en omvang van
het bedrijf. Op basis van deze factoren worden beslissingen over de samenstelling van de portefeuille genomen.
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De pijler momentum is een combinatie van winst- en prijsmomentum. Het gebruikte winstmomentum van een
andeel is gebaseerd op de bijstelling van de winstverwachting van analisten over de afgelopen drie maanden. Het
prijsmomentum is gebaseerd op het rendement op een aandeel over de afgelopen zes maanden. De pijler
waardering kijkt met name naar de verwachte winst per aandeel in verhouding tot de koers. De reality check
betreft een kwalitatieve analyse van aandelen waarbij wordt achterhaald of de scores op momentum en
waardering betrouwbaar zijn. Deze check is gebaseerd op fundamentele ontwikkelingen bij een bedrijf,
waaronder die van variabelen die bepalend zijn voor de winstontwikkeling van een bedrijf. De factor neerwaarts-
risico is een kwantitatieve factor die het historisch waargenomen risico op een grote koersdaling weergeeft. De
voorkeur wordt gegeven aan aandelen waarvan het risico op een grote koersdaling niet zeer groot is. De factor
omvang heeft ten slotte betrekking op de marktwaarde van een bedrijf. Relatief kleine bedrijven hebben daarbij
de voorkeur.

De neutrale positionering (tussen defensieve en cyclische sectoren) van de portefeuille versus de benchmark is
het eerste halfjaar van 2016 niet gewijzigd. Wel hebben de wegingen van de diverse sectoren gevarieerd
gedurende het halfjaar. Een belangrijk deel van de aan- en verkopen van het fonds stond in het teken van de
vernieuwde aanpak waarmee de ESG-aspecten in het fondsbeheer worden geïntegreerd. Door het loslaten van het
verantwoorde beleggingsuniversum en het sturen op de ESG-score van het fonds kwamen er meerdere aandelen
voor belegging in aanmerking. De grote onderweging in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is onder meer
teruggebracht. Zo zijn Barclays, Roche en Sika aangekocht. De belangen in Imperial Tobacco en Anglo American
zijn geheel verkocht, dit omdat deze bedrijven bijzonder slecht scoren op maatschappelijke thema’s zoals
gezondheid en CO2-uitstoot.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,7%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 3,8%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,9% (ultimo 2015: 1,5%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 62%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s omdat ook buiten de eurozone wordt belegd. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het
fonds.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Er wordt belegd in Europese ondernemingen met een grote
marktkapitalisatie en een hoge mate van liquiditeit. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de
verslagperiode hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom
van het fonds was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.8 SNS EURO LIQUIDITEITENFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Euro Liquiditeitenfonds belegt, via participaties in Euro Liquiditeitenpool, in geldmarktinstrumenten
genoteerd in euro met een hoge kredietwaardigheid. Dit betekent dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s,
Moody’s of Fitch de geldmarktinstrumenten waardeert met een gemiddelde minimale rating van A-. Maximaal 30%
van het fonds mag worden belegd in leningen met onderpand (bijvoorbeeld hypotheken of creditcardschulden),
waarbij de minimale gemiddelde waardering van de lening AA- dient te bedragen. De gewogen gemiddelde
looptijd per lening is maximaal 1,05 jaar. De gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille bedraagt
maximaal 6 maanden. Het fonds mag in geval van staatsleningen maximaal 10% van zijn vermogen in één
overheid beleggen. Het fonds mag in geval van ondernemingen maximaal 5% van zijn vermogen in één debiteur
beleggen. Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend in renteswaps, rentefutures,
renteopties en credit default swaps. Het beleggingsdoel is gericht op kapitaalbehoud. De benchmark van het
fonds is de Euro OverNight Index Average (‘EONIA’).

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 8,8 -0,3% -0,2% -0,2% 0,30 23,86 23,85
2015 9,6 -0,3% -0,3% -0,1% 0,50 24,20 24,21
2014 10,6 0,2% 0,1% 0,1% 0,26 24,77 24,78
2013 11,5 -0,1% -0,1% 0,6% -- 25,00 24,99
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Euro Liquiditeitenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-0,2%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode was het rendement van de benchmark eveneens -0,2%.

Het negatieve absolute rendement is het gevolg van de negatieve rentes op kortlopende (staats)leningen. De
oorzaak van de extreem lage rente is het stimuleringspakket van de Europese Centrale Bank (ECB). Het pakket
van maatregelen werd in maart zelfs nog verder uitgebreid. Ook de uitkomst van het Brits referendum voor een
Brexit drukte de korte rentes. De driemaands interbancaire rente in de eurozone (Euribor) en het 1 daags
interbancaire rentetarief (EONIA), zakten daardoor nog verder onder de nul procent naar -0,29%. Actief beheer
leverde een kleine positieve bijdrage op en daardoor kon het fonds na aftrek van kosten de benchmark evenaren.
De allocatie naar bedrijfsobligaties hebben hier voornamelijk aan bijgedragen.

Portefeuillebeleid
Het strategische beleid van SNS Euro Liquiditeitenfonds is qua renterisicoprofiel een gewogen gemiddelde
looptijd van maximaal drie maanden aan te houden waarbij beperkte actieve kredietrisicoposities worden
ingenomen. Daarbij luidt het uitgangspunt dat alleen in liquide vastrentende waarden wordt belegd en
daarbinnen voor een groot gedeelte in liquide staatsobligaties.

Het fonds belegt in staatsobligaties, bedrijfsobligaties, obligaties met onderpand en obligaties van financiële
instellingen met een variabele coupon. De laatste twee categorieën blijven na aankoop veelal tot aflossing in de
portefeuille zitten, waardoor geprofiteerd wordt van de hogere rentevergoeding in vergelijking met de
benchmark. Deze strategie past in het kader van risico-rendementsverhouding goed bij het fonds. Lossingen en
coupons werden onder meer herbelegd in staatsobligaties en in leningen van bedrijven als ING Bank en GE
Capital.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 0,03%. De standaarddeviatie ultimo verslagperiode bedroeg ook 0,03%.
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In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 0,1% (ultimo 2015: 0,1%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Bij de beleggingen in vastrentende waarden is er duidelijk sprake van renterisico. De rente heeft
invloed op de koers en op de langere termijn op de opbrengsten van het fonds. In de verslagperiode werden
transacties gedaan om de rentegevoeligheid van het fonds maximaal 6 maanden te laten afwijken van die van de
benchmark en de renterisico’s beperkt te houden. De modified duration aan het einde van de verslagperiode
bedroeg 0,3 (2015: 0,3). Dit betekent dat een 1% rentedaling (stijging) tot gevolg heeft dat de koersen bij
benadering met 0,3% stijgen (dalen) als de overige omstandigheden gelijk blijven. Het renterisico wordt
geaccepteerd, renterisico's worden niet afgedekt.

Valutarisico: Voor het fonds wordt alleen belegd in vermogenstitels luidend in euro. Het innemen van actieve
valutaposities die niet samenhangen met onderliggende beleggingen is niet toegestaan; op grond daarvan is er
geen sprake van valutarisico.

Kredietrisico: De kredietwaardigheid kan zich positief en negatief ontwikkelen. Bij een negatieve ontwikkeling
kan een debiteur geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven (hij kan niet aan zijn rente- en/of
aflossingsverplichtingen voldoen). Het is ook mogelijk dat de positie van de debiteur zodanig verslechtert dat het
resultaat en/of de vermogenspositie negatieve gevolgen ondervinden. 

Het kredietrisico in de portefeuille wordt verkleind door beleggingen te spreiden over diverse landen, sectoren
en ondernemingen. Daarnaast zijn er in het mandaat strikte grenzen gesteld aan de kredietkwaliteit van de
debiteuren in portefeuille. Het fonds belegt in vermogenstitels uitgegeven door debiteuren met een minimum
kredietkwaliteit van A-, wat neerkomt op een goede kwaliteit. Bij de beoordeling van de kwaliteit van
debiteuren en vermogenstitels wordt gebruik gemaakt van de waardering van de toonaangevende ‘rating
agencies’, Standard & Poor’s, Moody’s en/of Fitch. Ultimo verslagperiode had 66% van de beleggingen een AAA
rating. Er is in de portefeuille derhalve sprake van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Het liquiditeitsrisico is zeer beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.9 RZL EURO LIQUIDITEITENFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Euro Liquiditeitenfonds belegt, via participaties in Euro Liquiditeitenpool, in geldmarktinstrumenten
genoteerd in euro met een hoge kredietwaardigheid. Dit betekent dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s,
Moody’s of Fitch de geldmarktinstrumenten waardeert met een gemiddelde minimale rating van A-. Maximaal 30%
van het fonds mag worden belegd in leningen met onderpand (bijvoorbeeld hypotheken of creditcardschulden),
waarbij de minimale gemiddelde waardering van de lening AA- dient te bedragen. De gewogen gemiddelde
looptijd per lening is maximaal 1,05 jaar. De gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille bedraagt
maximaal 6 maanden. Het fonds mag in geval van staatsleningen maximaal 10% van zijn vermogen in één
overheid beleggen. Het fonds mag in geval van ondernemingen maximaal 5% van zijn vermogen in één debiteur
beleggen. Het fonds kan ook beleggen in afgeleide producten, uitsluitend in renteswaps, rentefutures,
renteopties en credit default swaps. Het beleggingsdoel is gericht op kapitaalbehoud. De benchmark van het
fonds is de Euro OverNight Index Average (‘EONIA’).

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 90,1 -0,2% -0,3% -0,2% 0,25 20,98 20,99
2015 95,3 -0,5% -0,5% -0,1% 0,35 21,29 21,28
2014 106,7 -0,1% -0,1% 0,1% 0,23 21,74 21,73
2013 118,0 -0,1% -0,2% 0,6% 0,40 21,98 21,98
2012 148,4 1,2% 1,2% 0,9% 0,25 22,42 22,40
2011 170,8 0,8% 0,9% 1,3% 0,30 22,41 22,39
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Euro Liquiditeitenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-0,3%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode was het rendement van de benchmark -0,2%.

Het negatieve absolute rendement is het gevolg van de negatieve rentes op kortlopende (staats)leningen. De
oorzaak van de extreem lage rente is het stimuleringspakket van de Europese Centrale Bank (ECB). Het pakket
van maatregelen werd in maart zelfs nog verder uitgebreid. Ook de uitkomst van het Brits referendum voor een
Brexit drukte de korte rentes. De driemaands interbancaire rente in de eurozone (Euribor) en het 1 daags
interbancaire rentetarief (EONIA), zakten daardoor nog verder onder de nul procent naar -0,29%. Actief beheer
leverde een kleine positieve bijdrage op en daardoor kon het fonds na aftrek van kosten de benchmark evenaren.
De allocatie naar bedrijfsobligaties hebben hier voornamelijk aan bijgedragen.

Portefeuillebeleid
Het strategische beleid van RZL Euro Liquiditeitenfonds is qua renterisicoprofiel een gewogen gemiddelde
looptijd van maximaal drie maanden aan te houden waarbij beperkte actieve kredietrisicoposities worden
ingenomen. Daarbij luidt het uitgangspunt dat alleen in liquide vastrentende waarden wordt belegd en
daarbinnen voor een groot gedeelte in liquide staatsobligaties.

Het fonds belegt in staatsobligaties, bedrijfsobligaties, obligaties met onderpand en obligaties van financiële
instellingen met een variabele coupon. De laatste twee categorieën blijven na aankoop veelal tot aflossing in de
portefeuille zitten, waardoor geprofiteerd wordt van de hogere rentevergoeding in vergelijking met de
benchmark. Deze strategie past in het kader van risico-rendementsverhouding goed bij het fonds. Lossingen en
coupons werden onder meer herbelegd in staatsobligaties en in leningen van bedrijven als ING Bank en GE
Capital.
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Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 0,1%. Deze is gedurende de verslagperiode niet sterk veranderd en bedroeg
ultimo 2015 0,02%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 0,1% (ultimo 2015: 0,1%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Bij de beleggingen in vastrentende waarden is er duidelijk sprake van renterisico. De rente heeft
invloed op de koers en op de langere termijn op de opbrengsten van het fonds. In de verslagperiode werden
transacties gedaan om de rentegevoeligheid van het fonds maximaal 6 maanden te laten afwijken van die van de
benchmark en de renterisico’s beperkt te houden. De modified duration aan het einde van de verslagperiode
bedroeg 0,3 (2015: 0,3). Dit betekent dat een 1% rentedaling (stijging) tot gevolg heeft dat de koersen bij
benadering met 0,3% stijgen (dalen) als de overige omstandigheden gelijk blijven. Het renterisico wordt
geaccepteerd, renterisico's worden niet afgedekt.

Valutarisico: Voor het fonds wordt alleen belegd in vermogenstitels luidend in euro. Het innemen van actieve
valutaposities die niet samenhangen met onderliggende beleggingen is niet toegestaan; op grond daarvan is er
geen sprake van valutarisico.

Kredietrisico: De kredietwaardigheid kan zich positief en negatief ontwikkelen. Bij een negatieve ontwikkeling
kan een debiteur geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven (hij kan niet aan zijn rente- en/of
aflossingsverplichtingen voldoen). Het is ook mogelijk dat de positie van de debiteur zodanig verslechtert dat het
resultaat en/of de vermogenspositie negatieve gevolgen ondervinden.
Het kredietrisico in de portefeuille wordt verkleind door beleggingen te spreiden over diverse landen, sectoren
en ondernemingen. Daarnaast zijn er in het mandaat strikte grenzen gesteld aan de kredietkwaliteit van de
debiteuren in portefeuille. Het fonds belegt in vermogenstitels uitgegeven door debiteuren met een minimum
kredietkwaliteit van A-, wat neerkomt op een goede kwaliteit. Bij de beoordeling van de kwaliteit van
debiteuren en vermogenstitels wordt gebruik gemaakt van de waardering van de toonaangevende ‘rating
agencies’, Standard & Poor’s, Moody’s en/of Fitch. Ultimo verslagperiode hadden 66% van de beleggingen een
AAA rating. Er is in de portefeuille derhalve sprake van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Het liquiditeitsrisico is zeer beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.10 SNS EURO MIXFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Euro Mixfonds belegt, via participaties in Euro Obligatiepool en Euro Aandelenpool, in beursgenoteerde
obligaties en overige verhandelbare schuldbewijzen genoteerd in euro en in beursgenoteerde aandelen van
lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. De standaardverdeling van het fonds is 50% Euro
Aandelenpool en 50% Euro Obligatiepool. Op basis van marktverwachtingen kan hiervan maximaal plus of min 5
procentpunten worden afgeweken. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan
dat van de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit 50% MSCI Europe Index Net EUR en 50% iBoxx € Overall
Index (TR).

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 165,8 -1,9% -1,0% -1,2% 0,75 26,83 26,61
2015 184,1 7,8% 7,4% 4,9% 0,90 27,86 27,89
2014 196,3 8,2% 8,2% 9,0% 0,57 26,77 26,69
2013 196,9 11,0% 11,3% 10,7% -- 25,29 25,21
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Euro Mixfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -1,0%, na
aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -1,2%.

In de verslagperiode overtrof de waardedaling van de aandelenportefeuille de stijging van de
obligatieportefeuille.  In vergelijking met de benchmark werd er een outperformance gerealiseerd. Dit is te
danken aan de relatief sterke performance van SNS Euro Aandelenfonds. Het tactisch asset allocatiebeleid met
per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover obligaties kostte licht aan rendement. Euro
obligaties presteerden in het eerste halfjaar beter dan Europese aandelen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over SNS Euro Obligatiefonds en SNS Euro
Aandelenfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het beleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorieën aandelen en obligaties komt overeen met het
beleid zoals gevoerd voor respectievelijk SNS Euro Aandelenfonds en SNS Euro Obligatiefonds.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Euro Mixfonds kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen van aandelen
tegenover obligaties afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting omtrent gelopen risico’s
betreffende de onderliggende beleggingscategorieën wordt verwezen naar de risicobeheerparagraaf bij SNS Euro
Obligatiefonds en SNS Euro Aandelenfonds.
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Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt, neemt de
intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 2,1%. Deze is gedurende de verslagperiode nagenoeg gelijk gebleven.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 0,8% (ultimo 2015: 0,8%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden.

Voor een nadere toelichting omtrent gelopen risico’s betreffende de onderliggende beleggingscategorieën wordt
verwezen naar de risicobeheerparagraaf bij SNS Euro Obligatiefonds en SNS Euro Aandelenfonds.
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2.11 RZL EURO MIXFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Euro Mixfonds belegt, via participaties in Euro Obligatiepool en Euro Aandelenpool, in beursgenoteerde
obligaties en overige verhandelbare schuldbewijzen genoteerd in euro en in beursgenoteerde aandelen van
lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen. De standaardverdeling van het fonds is 50% Euro
Aandelenpool en 50% Euro Obligatiepool. Op basis van marktverwachtingen kan hiervan maximaal plus of min 5
procentpunten worden afgeweken. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan
dat van de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit 50% MSCI Europe Index Net EUR en 50% iBoxx € Overall
Index (TR).

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 1.460,9 -2,1% -1,2% -1,2% 0,75 31,25 30,99
2015 1.595,7 7,3% 6,9% 4,9% 0,90 32,40 32,42
2014 1.708,1 7,7% 7,7% 9,0% 0,67 31,13 31,03
2013 1.729,9 11,1% 11,1% 10,7% 0,80 29,54 29,46
2012 1.865,9 15,9% 15,6% 14,4% 0,30 27,35 27,29
2011 1.751,6 -4,8% -4,2% -2,2% 0,70 23,94 23,82
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Euro Mixfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -1,2%, na
aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark eveneens uit op -1,2%.

In de verslagperiode overtrof de waardedaling van de aandelenportefeuille de stijging van de
obligatieportefeuille. In vergelijking met de benchmark werd er een outperformance gerealiseerd. Dit is te
danken aan de relatief sterke performance van RZL Euro Aandelenfonds. Het tactisch asset allocatiebeleid met
per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover obligaties kostte licht aan rendement. Euro
obligaties presteerden in het eerste halfjaar beter dan Europese aandelen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over RZL Euro Obligatiefonds en RZL Euro
Aandelenfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het beleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorieën aandelen en obligaties komt overeen met het
beleid zoals gevoerd voor respectievelijk RZL Euro Aandelenfonds en RZL Euro Obligatiefonds.

ALGEMEEN 50



Risicobeheer
Het rendement van RZL Euro Mixfonds kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen van aandelen
tegenover obligaties afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting omtrent gelopen risico’s
betreffende de onderliggende beleggingscategorieën wordt verwezen naar de risicobeheerparagraaf bij RZL Euro
Obligatiefonds en RZL Euro Aandelenfonds.

Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt, neemt de
intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 2,1%. Deze is gedurende de verslagperiode nagenoeg gelijk gebleven.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,0% (ultimo 2015: 0,8%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Voor een nadere
toelichting omtrent gelopen risico’s betreffende de onderliggende beleggingscategorieën wordt verwezen naar de
risicobeheerparagraaf bij RZL Euro Obligatiefonds en RZL Euro Aandelenfonds.
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2.12 SNS EURO OBLIGATIEFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Euro Obligatiefonds belegt, via participaties in Euro Obligatiepool, in beursgenoteerde obligaties en overige
verhandelbare schuldbewijzen genoteerd in euro van overheden en ondernemingen die kredietbeoordelaars
Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch een waardering toekennen van gemiddeld minimaal BBB-. De gewogen
gemiddelde waardering voor alle beleggingen dient minimaal A- te bedragen. De gewogen gemiddelde looptijd
van de portefeuille mag maximaal 1 jaar afwijken van die van de benchmark. Het fonds kan ook beleggen in
afgeleide producten, uitsluitend in swaps, rentefutures en renteopties. Het beleggingsdoel van het fonds is een
rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de iBoxx € Overall Index (TR), de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 105,5 4,3% 4,5% 4,9% 0,65 26,93 26,86
2015 116,5 0,5% 0,5% 1,0% 0,85 26,41 26,38
2014 137,4 11,5% 11,5% 11,1% 0,71 27,13 27,10
2013 133,4 1,6% 1,8% 2,2% -- 25,02 24,99
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Euro Obligatiefonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
4,5%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 4,9%.

Het positieve absolute rendement is te danken aan het lagere algemene renteniveau, waardoor obligaties in
waarde toenamen. Wel liep het renteverschil (spread) tussen Duitsland en de andere landen binnen de eurozone
op, wat een drukkend effect op het rendement had. De spreadverandering van credits was van beperkte
positieve invloed.

In vergelijking met de benchmark bleef het fondsrendement achter. De per saldo short duration positie die
gedurende de verslagperiode werd aangehouden kostte het meeste relatieve rendement. Ook het landenbeleid
met een onderwogen positie in Duitsland droeg negatief bij. De wisselende posities in Italië leverden wel een
positieve bijdrage. De selectie binnen credits had nagenoeg geen impact op het fondsrendement. Positief waren
de posities in obligaties met onderpand en semi-overheden.

Portefeuillebeleid
Binnen SNS Euro Obligatiefonds wordt beoogd waarde toe te voegen door het voeren van actief beleid. Actief
durationbeleid, categorie-allocatie, landenselectie, sector onder- en overwegingen en debiteurenselectie zijn
voorbeelden hiervan.

Het fonds startte het jaar met een lagere duration in vergelijking met de benchmark. Op basis van fundamentele
argumenten waren deze short duration posities opgezet om te kunnen profiteren van een hogere
kapitaalmarktrente. Deze verwachting kwam echter niet uit en met dank aan de ingestelde stop-losses werden de
verliezen hierop beperkt. Het gehanteerde rentemodel zorgde tussentijds voor een long duratie positie waardoor
het fonds profiteerde van de ingezette rentedaling. Ook eind juni nam het fonds door het rentemodel een kleine
long duration positie in.

De visie op de landenspreads was aan het begin van het nieuwe jaar positief. Vooral de wetenschap dat de ECB
met haar omvangrijke opkoopprogramma tot in 2017 actief blijft speelde daarbij een rol. Allereerst werd de
overweging in Ierland via een nieuwe emissie verder vergroot. Later in het kwartaal werd de overwogen positie in
Ierland verder opgehoogd ten koste van België. Eind februari werd de totale risicopositie afgebouwd vanwege
toegenomen spanningen rond de vluchtelingenproblematiek, de toegenomen onzekerheid over de stand van de
economie én een mogelijke Brexit. In het tweede kwartaal werd in Oostenrijk tijdelijk een onderwogen positie
ingenomen. Dit vanwege de onaantrekkelijke spreadvergoeding ten opzichte van Duitsland. Na de
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presidentsverkiezingen in Oostenrijk is deze positie weer naar neutraal gebracht. Nadat de spreads door de
Brexit fors waren opgelopen is Italië bijgekocht en werd de overwogen positie verhoogd. Eind juni namen Ierland,
Italië en België een overwogen positie in en waren Frankrijk en Nederland onderwogen.

Binnen credits is in februari een gedeelte van de senior positie gedraaid naar achtergestelde leningen. Na een
fraaie rally in spreads in de tweede helft van februari en de eerste weken van maart is dit weer afgebouwd. Ook
is de fondsbeheerder in deze maand zeer actief geweest om de portefeuille te verduurzamen. Daartoe is een
aantal namen verkocht en geruild naar debiteuren met een beter ESG-profiel. In het tweede kwartaal is het risico
van het fonds stapsgewijs verder teruggebracht. De belangrijkste reden hiervoor was de steeds verder inkomende
spreadvergoeding, waardoor er weinig compensatie tegenover de risico’s stond. Daarnaast werd door de markt
een mogelijke Brexit steeds minder waarschijnlijk geacht. Ook de fondsbeheerder verwachtte geen Brexit, maar
heeft in de weken voorafgaand aan het referendum desondanks wat risico in het Verenigd Koninkrijk afgebouwd.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 0,1%. Deze is gedurende de verslagperiode nagenoeg gelijk gebleven.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 0,3% (ultimo 2015: 0,3%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden.

Om de marktrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Bij de beleggingen in vastrentende waarden is er duidelijk sprake van renterisico. De rente heeft
invloed op de koers en op de langere termijn op de opbrengsten van het fonds. De modified duration aan het
einde van de verslagperiode bedroeg 6,9 (2015: 6,4). Dit betekent dat een 1% rentedaling (stijging) tot gevolg
heeft dat de koersen bij benadering met 6,9% stijgen (dalen) als de overige omstandigheden gelijk blijven. De
duration van de portefeuille mag maximaal 1 jaar afwijken ten opzichte van de benchmark. In de verslagperiode
is beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De duration van de portefeuille week gedurende het jaar
maximaal 0,4 jaar af van de duration van de benchmark. Het renterisico wordt geaccepteerd, renterisico's
worden niet afgedekt.

Valutarisico: Voor het fonds wordt alleen belegd in vermogenstitels luidend in euro. Het innemen van actieve
valutaposities die niet samenhangen met onderliggende beleggingen is niet toegestaan; op grond daarvan is er
geen sprake van valutarisico.

Kredietrisico: De kredietwaardigheid kan zich positief en negatief ontwikkelen. Bij een negatieve ontwikkeling
kan een debiteur geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven (hij kan niet aan zijn rente- en/of
aflossingsverplichtingen voldoen). Het is ook mogelijk dat de positie van de debiteur zodanig verslechtert dat het
resultaat en/of de vermogenspositie negatieve gevolgen ondervinden. 

Het kredietrisico in de portefeuille wordt verkleind door beleggingen te spreiden over diverse landen, sectoren
en ondernemingen. Daarnaast zijn er in het mandaat strikte grenzen gesteld aan de kredietkwaliteit van de
debiteuren in portefeuille. Het fonds belegt in vermogenstitels uitgegeven door debiteuren met een minimum
kredietkwaliteit van BBB-, wat neerkomt op ‘investment grade’ kwaliteit. Bij de beoordeling van de kwaliteit van
debiteuren en vermogenstitels wordt gebruik gemaakt van de waardering van de toonaangevende ‘rating
agencies’, Standard & Poor’s, Moody’s en/of Fitch. Er is in de portefeuille derhalve sprake van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode hebben
zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds was in de
verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

ALGEMEEN 53



GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP

Fonds
Benchmark

30
-j

un
-1

1

30
-s

ep
-1

1

31
-d

ec
-1

1

31
-m

aa
-1

2

30
-j

un
-1

2

30
-s

ep
-1

2

31
-d

ec
-1

2

31
-m

aa
-1

3

30
-j

un
-1

3

30
-s

ep
-1

3

31
-d

ec
-1

3

31
-m

aa
-1

4

30
-j

un
-1

4

30
-s

ep
-1

4

31
-d

ec
-1

4

31
-m

aa
-1

5

30
-j

un
-1

5

30
-s

ep
-1

5

31
-d

ec
-1

5

31
-m

aa
-1

6

30
-j

un
-1

6

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

LOOPTIJDVERDELING

Aflossing binnen
één jaar

Aflossing tussen
één en vijf jaar

Aflossing tussen
vijf en tien
jaar

Aflossing na
tien jaar

RATINGS

AAA

AA+

AAAA-
A+

A
A-

BBB+

BBB
BBB-

BB+

SECTOREN

Staat(sgegarandeerd)

Financiële
conglomeraten

Banken
Nutsbedrijven

Kapitaalgoederen
Overige

ALGEMEEN 54



2.13 RZL EURO OBLIGATIEFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Euro Obligatiefonds belegt, via participaties in Euro Obligatiepool, in beursgenoteerde obligaties en overige
verhandelbare schuldbewijzen genoteerd in euro van overheden en ondernemingen die kredietbeoordelaars
Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch een waardering toekennen van gemiddeld minimaal BBB -. De gewogen
gemiddelde waardering voor alle beleggingen dient minimaal A- te bedragen. De gewogen gemiddelde looptijd
van de portefeuille mag maximaal 1 jaar afwijken van die van de benchmark. Het fonds kan ook beleggen in
afgeleide producten, uitsluitend in swaps, rentefutures en renteopties. Het beleggingsdoel van het fonds is een
rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de iBoxx € Overall Index (TR), de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 699,4 4,3% 4,3% 4,9% 0,55 28,43 28,41
2015 702,5 0,2% 0,2% 1,0% 0,75 27,80 27,77
2014 781,2 11,1% 11,1% 11,1% 0,75 28,50 28,47
2013 770,2 1,7% 1,7% 2,2% 0,75 26,37 26,35
2012 968,4 11,2% 11,2% 11,2% 0,70 26,66 26,65
2011 861,1 2,4% 2,6% 3,3% 0,85 24,64 24,63
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Euro Obligatiefonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
4,3%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 4,9%.

Het positieve absolute rendement is te danken aan het lagere algemene renteniveau, waardoor obligaties in
waarde toenamen. Wel liep het renteverschil (spread) tussen Duitsland en de andere landen binnen de eurozone
op, wat een drukkend effect op het rendement had. De spreadverandering van credits was van beperkte
positieve invloed.

In vergelijking met de benchmark bleef het fondsrendement achter. De per saldo short duration positie die
gedurende de verslagperiode werd aangehouden kostte het meeste relatieve rendement. Ook het landenbeleid
met een onderwogen positie in Duitsland droeg negatief bij. De wisselende posities in Italië leverden wel een
positieve bijdrage. De selectie binnen credits had nagenoeg geen impact op het fondsrendement. Positief waren
de posities in obligaties met onderpand en semi-overheden.

Portefeuillebeleid
Binnen RZL Euro Obligatiefonds wordt beoogd waarde toe te voegen door het voeren van actief beleid. Actief
durationbeleid, categorie-allocatie, landenselectie, sector onder- en overwegingen en debiteurenselectie zijn
voorbeelden hiervan.

Het fonds startte het jaar met een lagere duration in vergelijking met de benchmark. Op basis van fundamentele
argumenten waren deze short duration posities opgezet om te kunnen profiteren van een hogere
kapitaalmarktrente. Deze verwachting kwam echter niet uit en met dank aan de ingestelde stop-losses werden de
verliezen hierop beperkt. Het gehanteerde rentemodel zorgde tussentijds voor een long duratie positie waardoor
het fonds profiteerde van de ingezette rentedaling. Ook eind juni nam het fonds door het rentemodel een kleine
long duration positie in.

De visie op de landenspreads was aan het begin van het nieuwe jaar positief. Vooral de wetenschap dat de ECB
met haar omvangrijke opkoopprogramma tot in 2017 actief blijft speelde daarbij een rol. Allereerst werd de
overweging in Ierland via een nieuwe emissie verder vergroot. Later in het kwartaal werd de overwogen positie in
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Ierland verder opgehoogd ten koste van België. Eind februari werd de totale risicopositie afgebouwd vanwege
toegenomen spanningen rond de vluchtelingenproblematiek, de toegenomen onzekerheid over de stand van de
economie én een mogelijke Brexit. In het tweede kwartaal werd in Oostenrijk tijdelijk een onderwogen positie
ingenomen. Dit vanwege de onaantrekkelijke spreadvergoeding ten opzichte van Duitsland. Na de
presidentsverkiezingen in Oostenrijk is deze positie weer naar neutraal gebracht. Nadat de spreads door de
Brexit fors waren opgelopen is Italië bijgekocht en werd de overwogen positie verhoogd. Eind juni namen Ierland,
Italië en België een overwogen positie in en waren Frankrijk en Nederland onderwogen.

Binnen credits is in februari een gedeelte van de senior positie gedraaid naar achtergestelde leningen. Na een
fraaie rally in spreads in de tweede helft van februari en de eerste weken van maart is dit weer afgebouwd. Ook
is de fondsbeheerder in deze maand zeer actief geweest om de portefeuille te verduurzamen. Daartoe is een
aantal namen verkocht en geruild naar debiteuren met een beter ESG-profiel. In het tweede kwartaal is het risico
van het fonds stapsgewijs verder teruggebracht. De belangrijkste reden hiervoor was de steeds verder inkomende
spreadvergoeding, waardoor er weinig compensatie tegenover de risico’s stond. Daarnaast werd door de markt
een mogelijke Brexit steeds minder waarschijnlijk geacht. Ook de fondsbeheerder verwachtte geen Brexit, maar
heeft in de weken voorafgaand aan het referendum desondanks wat risico in het Verenigd Koninkrijk afgebouwd.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 0,1%. Deze is gedurende de verslagperiode licht gestegen tot 0,15%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 0,5% (ultimo 2015: 0,3%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden.

Om de marktrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Bij de beleggingen in vastrentende waarden is er duidelijk sprake van renterisico. De rente heeft
invloed op de koers en op de langere termijn op de opbrengsten van het fonds. De modified duration aan het
einde van de verslagperiode bedroeg 6,9 (2015: 6,4). Dit betekent dat een 1% rentedaling (stijging) tot gevolg
heeft dat de koersen bij benadering met 6,9% stijgen (dalen) als de overige omstandigheden gelijk blijven. De
duration van de portefeuille mag maximaal 1 jaar afwijken ten opzichte van de benchmark. In de verslagperiode
is beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De duration van de portefeuille week gedurende het jaar
maximaal 0,4 jaar af van de duration van de benchmark. Het renterisico wordt geaccepteerd, renterisico's
worden niet afgedekt.

Valutarisico: Voor het fonds wordt alleen belegd in vermogenstitels luidend in euro. Het innemen van actieve
valutaposities die niet samenhangen met onderliggende beleggingen is niet toegestaan; op grond daarvan is er
geen sprake van valutarisico.

Kredietrisico: De kredietwaardigheid kan zich positief en negatief ontwikkelen. Bij een negatieve ontwikkeling
kan een debiteur geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven (hij kan niet aan zijn rente- en/of
aflossingsverplichtingen voldoen). Het is ook mogelijk dat de positie van de debiteur zodanig verslechtert dat het
resultaat en/of de vermogenspositie negatieve gevolgen ondervinden.
Het kredietrisico in de portefeuille wordt verkleind door beleggingen te spreiden over diverse landen, sectoren
en ondernemingen. Daarnaast zijn er in het mandaat strikte grenzen gesteld aan de kredietkwaliteit van de
debiteuren in portefeuille. Het fonds belegt in vermogenstitels uitgegeven door debiteuren met een minimum
kredietkwaliteit van BBB-, wat neerkomt op ‘investment grade’ kwaliteit. Bij de beoordeling van de kwaliteit van
debiteuren en vermogenstitels wordt gebruik gemaakt van de waardering van de toonaangevende ‘rating
agencies’, Standard & Poor’s, Moody’s en/of Fitch. Er is in de portefeuille derhalve sprake van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode hebben
zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds was in de
verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.14 SNS EURO VASTGOEDFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Euro Vastgoedfonds belegt, via participaties in Euro Vastgoedfondsenpool, in beursgenoteerde aandelen van
Europese vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed. Het fonds belegt minimaal in 25
vastgoedondernemingen. Het belang in elke afzonderlijke vastgoedonderneming mag maximaal 5 procent
afwijken van het gewicht van die onderneming in de benchmark. Het fonds mag een weging in vermogenstitels in
vreemde valuta (niet zijnde de euro) aanhouden van ten hoogste het benchmarkgewicht van de betreffende
valuta vermeerderd met 10%. Dit geldt alleen voor de volgende valuta: Britse pond, Zwitserse frank, Poolse zloty,
Zweedse kroon, Noorse kroon, Deense kroon, Turkse lira en Amerikaanse dollar. Maximaal 10% van vermogen van
het fonds mag worden belegd in vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed die geen deel
uitmaken van de benchmark. Het fonds belegt niet in afgeleide instrumenten. Het beleggingsdoel van het fonds is
een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de herwogen benchmark. Deze is gebaseerd op Global
Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 23,2 1,4% 2,2% -1,1% 1,44 33,18 32,96
2015 28,9 17,8% 17,0% 16,6% 1,10 33,87 33,93
2014 30,3 26,1% 25,5% 23,1% 1,05 29,93 29,78
2013 25,6 4,8% 5,7% 6,0% -- 24,81 24,56
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Euro Vastgoedfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 2,2%
na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -1,1%. Een
uitgebreide toelichting op het rendement is opgenomen in de volgende paragraaf.

Portefeuillebeleid
Na een sterk 2015 is de performance van Europese vastgoedaandelen in het eerste halfjaar van 2016
achtergebleven bij de globale vastgoedaandelen, dit omdat de onzekerheden in aanloop tot en het resultaat van
het EU referendum in het Verenigd Koninkrijk het sentiment negatief beïnvloedde. Vastgoedaandelen in
Continentaal Europa hadden in de regio een beter rendement dan de bredere markt, in het Verenigd Koninkrijk
bleven de vastgoed aandelen achter bij de bredere markt.

In Continentaal Europa zijn de financiële condities verbeterd na de additionele stimuleringsmaatregelen die de
ECB in maart trof, maar liet de economie in de aanloop naar het referendum een beperkte groei zien. Zweden en
Spanje laten op dit moment de beste economische groeiverwachtingen zien. De basis voor vastgoedaandelen in
de regio blijft gezond met stijgende bezettingsgraden en effectieve huurstijgingen in markten met vastgoed van
de hoogste kwaliteit en beperkt aanbod. Het “Brexit” resultaat kan in het Continent leiden tot wat
verslechtering van deze basis, maar sommige financiële centra in de EU zouden op den duur kunnen profiteren
van herverdeling van de Londense financiële dienstverlening.

In het Verenigd Koninkrijk waren de economische data al aan het verzwakken in aanloop naar het referendum.
Door de “Brexit” uitkomst kan het ondernemers- en consumentenvertrouwen en -activiteiten afgenomen zijn en
is de kans op een recessie toegenomen. De operationele basis voor vastgoed waren in al aan het verzwakken,
maar bleef voor het referendum goed voor kantoor- en winkelvastgoed van hoge kwaliteit door de lage
beschikbaarheid en stabiele vraag. Onzekerheden door de uitslag kunnen negatief zijn voor de bezettingsvraag in
de regio, maar deze onzekerheid kan ook tot vertraging van nieuw aanbod leiden. Ondanks dat er veel
onzekerheid is, laten de huidige financiële condities en de houding van beleggers geen extreme daling zien in de
waardes van vastgoed in het Verenigd Koninkrijk.
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De grootste positieve bijdrage aan het relatieve resultaat kwam van de belegging in British Land (divers vastgoed,
Verenigd Koninkrijk, -29,6%). British Land had in 2016 tot aan het referendum een redelijk vlakke performance,
maar de koers daalde aanzienlijk na de “Brexit” uitkomst en droeg door de onderwogen positie bij aan het
resultaat. Het fonds is het op een na grootse beursgenoteerde vastgoedbedrijf in het Verenigd Koninkrijk en de
portefeuille bestaat uit 60% winkelvastgoed en 40% kantorenvastgoed (voornamelijk de Londense wijken West-
End en City). Onzekerheden met betrekking tot de toekomst van de Londense kantorenmarkt na de uittreding uit
de EU had een negatieve impact op de performance. Daarnaast heeft de onderneming in vergelijking tot haar
sectorgenoten en hoge leverage en zijn beleggers meer risico-avers gaan beleggen na de referendumuitslag. De
relatieve onderwogen positie in Merlin Properties (kantoren, Spanje, -17,6%) droeg ook bij aan het resultaat. Dit
fonds deed het slechter dan de markt nadat het teleurstellende resultaten over 2015 rapporteerde met
tegenvallende autonome groeicijfers. Daarnaast had de politieke instabiliteit in Spanje een negatieve invloed op
Spaanse aandelen: men is er na de verkiezingen van december 2015 nog steeds niet in geslaagd een regering te
vormen en het ziet er naar uit dat de uitslag van de tweede verkiezingsronde in juni niet tot een snelle oplossing
zal leiden. Ook de relatieve onderwogen positie ten opzicht van de benchmark in Capital & Counties (divers
vastgoed, Verenigd Koninkrijk, -40,3%) droeg bij aan het relatieve resultaat. Capco heeft grote blootstelling aan
de Londense huizenmarkt en deed het in het begin van 2016 slechter dan de markt aangezien de vooruitzichten
voor de Londense huizenmarkt verslechterden. De uitkomst van het referendum heeft deze vooruitzichten alleen
maar verslechterd waardoor de underperformance toenam. Daarnaast heeft de depreciatie na de
referendumuitslag van de Britse Pond ten opzichte van de Euro een negatieve invloed gehad aangezien het Euro
Vastgoedfonds in Euro’s gerapporteerd wordt. De relatieve overweging in Ado Properties (woningen, Duitsland,
+32,0%) droeg bij aan het relatieve resultaat aangezien het fonds haar opmars van de tweede helft van 2015
voortzette. Beleggers blijven enthousiast over de kwalitatief hoogstaande portefeuille (een van de beste in de
sector) in combinatie met moderniserend ondernemerschap. Dit vond zijn weerslag in de gerapporteerde
resultaten over 2015 die boven de verwachtingen van de markt uitkwamen. De relatieve overweging in Gecina
(kantoren, Frankrijk, +11,7%) droeg positief bij aan het resultaat aangezien het aandeel het beter dan markt
deed nadat het bedrijf aankondigde dat ze haar non-core gezondheidszorgvastgoed met een flinke boekwinst
verkocht had.

De grootste negatieve bijdrage aan het rendement kwam van de relatieve overweging in Derwent London
(kantoren, Verenigd Koninkrijk, -36,5%). Derwent is een specialist op de Londense kantorenmarkt en opereert
voornamelijk in de Londense wijk West-End en heeft daarnaast veel ontwikkelingsprojecten lopen. Het aandeel
daalde flink na de “Brexit” uitkomst aangezien de toekomst voor de Londense kantorenmarkt onzeker werd. Ook
Land Securities (divers vastgoed, Verenigd Koninkrijk, -20,7%) had een koersdaling na het referendum waardoor
de relatieve overweging in het fonds negatief bijdroeg. Land Securities is het grootste beursgenoteerde vastgoed
bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en heeft een relatief lagere leverage, waardoor de koersdaling iets minder
hevig was. Toch kon dit aandeel zich niet aan het Brexit malaise onttrekken door haar blootstelling aan de
Engelse economie, daarnaast is het aandeel gezien de grote marktkapitalisatie en liquiditeit niet alleen in
handen van specialisten maar ook van generalisten en deze laatste groep reduceerden massaal hun blootstelling
aan de Engelse vastgoedsector wat tot een verkoopgolf in Land Securities leidde. Swiss Prime Site (divers
vastgoed, Zwitserland, +17,1%) droeg door de relatieve onderweging negatief bij. Het aandeel deed het beter
dan markt aangezien bij toenemende volatiliteit beleggers naar Zwitserse aandelen overstappen omdat dit land
als “safe haven” wordt gezien. Castellum (kantoren, Zweden, +16,3%) herstelde in het begin van 2016 van de
underperformance in 2015, daarnaast steeg de koers verder door aangezien beleggers in april positief reageerden
op de acquisitie van een grote portefeuille. Door de relatieve onderweging droeg de positie negatief bij aan het
rendement. Hammerson (winkelcentra, Verenigd Koninkrijk, -19,0%) is een van de grootste relatieve
overwegingen van de portefeuille in het Verenigd Koninkrijk en dit aandeel daalde na de “Brexit”-stem door haar
blootstelling aan de Engelse economie en de relatief hogere leverage.

Gedurende de verslagperiode zijn er een aantal portefeuille wijzigingen doorgevoerd. De positie in Klépierre
(winkelcentra, Frankrijk) is van een relatieve overweging naar een relatieve onderweging gebracht, dit op basis
van de waardering ten opzichte van haar sectorgenoten aangezien winkelcentra van hogere kwaliteit (dan die van
Klépierre) de voorkeur genieten. Op basis van de waardering hebben we de positie in Klépierre verlaagd en
daarmee de positie in het Zweedse Hufvudstaden vergroot nadat dit fonds in de benchmark opgenomen werd om
de relatieve overweging in de portefeuille te behouden. In het Duitse woningensegment is de relatieve
onderweging in Deutsche Wohnen en de relatieve overweging die de portefeuille had in Vonovia omgewisseld.
Deutsche Wohnen had in de afgelopen periode een mindere performance dan Vonovia en heeft daardoor een
attractievere waardering. In de tweede helft van 2015 was er een relatieve onderweging in Deutsche Wohnen
omdat dit fonds meer neerwaarts risico had in de (vijandige) overname golf in de Duitse woningensector en nu dit
is genormaliseerd is er meer koerspotentieel in het aandeel Deutsche Wohnen. Gedurende de verslagperiode is de
relatieve overweging in het Zweedse Fabege verhoogd. Het aandeel heeft een attractieve waardering aangezien
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het wat achtergebleven was bij de markt. De verwachting is dat dit ingelopen zal worden door de grote
blootstelling van het bedrijf aan de zeer attractieve kantorenmarkt van Stockholm. Fabege is een van de grootste
Zweedse vastgoedfondsen en heeft een 100% focus op Stockholm en investeert voornamelijk in kantoorpanden.
Aan het einde van de verslagperiode is Merlin Properties aan de portefeuille toegevoegd. Door de
underperformance van Spaanse aandelen in de eerste helft van 2016 is er opwaarts potentieel op basis van de
attractieve waardering. Toen het aandeel aangekocht werd kondigde het bedrijf een fusie met sectorgenoot
Metrovacesa.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 4,0%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 4,2%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,8% (ultimo 2015: 1,8%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Om de
beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over landen en ondernemingen gespreid.

Renterisico: Er is geen sprake van direct renterisico omdat SNS Euro Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde
aandelen van Europese vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Euro
Vastgoedfondsenpool, belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen buiten de eurozone. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het
fonds. In het beleid zijn restricties vastgelegd met betrekking tot de blootstelling van het fonds aan vreemde
valuta. In de verslagperiode is het fonds binnen de gestelde grenzen gebleven.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Er wordt belegd in redelijk liquide vastgoedondernemingen met een grote marktkapitalisatie.
Er is derhalve sprake van een beperkt liquiditeitsrisico. Gedurende de verslagperiode hebben zich geen
problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds was in de
verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.15 RZL EURO VASTGOEDFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Euro Vastgoedfonds belegt, via participaties in Euro Vastgoedfondsenpool, in beursgenoteerde aandelen van
Europese vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed. Het fonds belegt minimaal in 25
vastgoedondernemingen. Het belang in elke afzonderlijke vastgoedonderneming mag maximaal 5 procent
afwijken van het gewicht van die onderneming in de benchmark. Het fonds mag een weging in vermogenstitels in
vreemde valuta (niet zijnde de euro) aanhouden van ten hoogste het benchmarkgewicht van de betreffende
valuta vermeerderd met 10%. Dit geldt alleen voor de volgende valuta: Britse pond, Zwitserse frank, Poolse zloty,
Zweedse kroon, Noorse kroon, Deense kroon, Turkse lira en Amerikaanse dollar. Maximaal 10% van vermogen van
het fonds mag worden belegd in vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed die geen deel
uitmaken van de benchmark. Het fonds belegt niet in afgeleide instrumenten. Het beleggingsdoel van het fonds is
een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de herwogen benchmark. Deze is gebaseerd op Global
Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 26,4 1,0% 1,9% -1,1% 1,60 44,61 44,31
2015 27,5 17,1% 16,2% 16,6% 1,40 45,35 45,44
2014 26,9 25,4% 24,8% 23,1% 1,72 40,26 40,05
2013 25,5 4,5% 5,6% 6,0% 2,30 33,84 33,50
2012 62,3 25,4% 23,1% 25,3% 1,20 34,26 34,29
2011 56,1 -14,2% -13,0% -13,5% 1,35 28,92 28,40
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Euro Vastgoedfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
1,9%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -1,1%. Een
uitgebreide toelichting op het rendement is opgenomen in de volgende paragraaf.

Portefeuillebeleid
Na een sterk 2015 is de performance van Europese vastgoedaandelen in het eerste halfjaar van 2016
achtergebleven bij de globale vastgoedaandelen, dit omdat de onzekerheden in aanloop tot en het resultaat van
het EU referendum in het Verenigd Koninkrijk het sentiment negatief beïnvloedde. Vastgoedaandelen in
Continentaal Europa hadden in de regio een beter rendement dan de bredere markt, in het Verenigd Koninkrijk
bleven de vastgoed aandelen achter bij de bredere markt.

In Continentaal Europa zijn de financiële condities verbeterd na de additionele stimuleringsmaatregelen die de
ECB in maart trof, maar liet de economie in de aanloop naar het referendum een beperkte groei zien. Zweden en
Spanje laten op dit moment de beste economische groeiverwachtingen zien. De basis voor vastgoedaandelen inde
regio blijft gezond met stijgende bezettingsgraden en effectieve huurstijgingen in markten met vastgoed van de
hoogste kwaliteit en beperkt aanbod. Het “Brexit” resultaat kan in het Continent leiden tot wat verslechtering
van deze basis, maar sommige financiëe centra in de EU zouden op den duur kunnen profiteren van herverdeling
van de Londense financiëe dienstverlening.

In het Verenigd Koninkrijk waren de economische data al aan het verzwakken in aanloop naar het referendum.
Door de “Brexit” uitkomst kan het ondernemers- en consumentenvertrouwen en -activiteiten afgenomen zijn en
is de kans op een recessie toegenomen. De operationele basis voor vastgoed waren in al aan het verzwakken,
maar bleef voor het referendum goed voor kantoor- en winkelvastgoed van hoge kwaliteit door de lage
beschikbaarheid en stabiele vraag. Onzekerheden door de uitslag kunnen negatief zijn voor de bezettingsvraag in
de regio, maar deze onzekerheid kan ook tot vertraging van nieuw aanbod leiden. Ondanks dat er veel
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onzekerheid is, laten de huidige financiëe condities en de houding van beleggers geen extreme daling zien in de
waardes van vastgoed in het Verenigd Koninkrijk.

De grootste positieve bijdrage aan het relatieve resultaat kwam van de belegging in British Land (divers vastgoed,
Verenigd Koninkrijk, -29,6%). British Land had in 2016 tot aan het referendum een redelijk vlakke performance,
maar de koers daalde aanzienlijk na de “Brexit” uitkomst en droeg door de onderwogen positie bij aan het
resultaat. Het fonds is het op een na grootse beursgenoteerde vastgoedbedrijf in het Verenigd Koninkrijk en de
portefeuille bestaat uit 60% winkelvastgoed en 40% kantorenvastgoed (voornamelijk de Londense wijken West-
End en City). Onzekerheden met betrekking tot de toekomst van de Londense kantorenmarkt na de uittreding uit
de EU had een negatieve impact op de performance. Daarnaast heeft de onderneming in vergelijking tot haar
sectorgenoten en hoge leverage en zijn beleggers meer risico-avers gaan beleggen na de referendumuitslag. De
relatieve onderwogen positie in Merlin Properties (kantoren, Spanje, -17,6%) droeg ook bij aan het resultaat. Dit
fonds deed het slechter dan de markt nadat het teleurstellende resultaten over 2015 rapporteerde met
tegenvallende autonome groeicijfers. Daarnaast had de politieke instabiliteit in Spanje een negatieve invloed op
Spaanse aandelen: men is er na de verkiezingen van december 2015 nog steeds niet in geslaagd een regering te
vormen en het ziet er naar uit dat de uitslag van de tweede verkiezingsronde in juni niet tot een snelle oplossing
zal leiden. Ook de relatieve onderwogen positie ten opzicht van de benchmark in Capital & Counties (divers
vastgoed, Verenigd Koninkrijk, -40,3%) droeg bij aan het relatieve resultaat. Capco heeft grote blootstelling aan
de Londense huizenmarkt en deed het in het begin van 2016 slechter dan de markt aangezien de vooruitzichten
voor de Londense huizenmarkt verslechterden. De uitkomst van het referendum heeft deze vooruitzichten alleen
maar verslechterd waardoor de underperformance toenam. Daarnaast heeft de depreciatie na de
referendumuitslag van de Britse Pond ten opzichte van de Euro een negatieve invloed gehad aangezien het Euro
Vastgoedfonds in Euro’s gerapporteerd wordt. De relatieve overweging in Ado Properties (woningen, Duitsland,
+32,0%) droeg bij aan het relatieve resultaat aangezien het fonds haar opmars van de tweede helft van 2015
voortzette. Beleggers blijven enthousiast over de kwalitatief hoogstaande portefeuille (een van de beste in de
sector) in combinatie met moderniserend ondernemerschap. Dit vond zijn weerslag in de gerapporteerde
resultaten over 2015 die boven de verwachtingen van de markt uitkwamen. De relatieve overweging in Gecina
(kantoren, Frankrijk, +11,7%) droeg positief bij aan het resultaat aangezien het aandeel het beter dan markt
deed nadat het bedrijf aankondigde dat ze haar non-core gezondheidszorgvastgoed met een flinke boekwinst
verkocht had.

De grootste negatieve bijdrage aan het rendement kwam van de relatieve overweging in Derwent London
(kantoren, Verenigd Koninkrijk, -36,5%). Derwent is een specialist op de Londense kantorenmarkt en opereert
voornamelijk in de Londense wijk West-End en heeft daarnaast veel ontwikkelingsprojecten lopen. Het aandeel
daalde flink na de “Brexit” uitkomst aangezien de toekomst voor de Londense kantorenmarkt onzeker werd. Ook
Land Securities (divers vastgoed, Verenigd Koninkrijk, -20,7%) had een koersdaling na het referendum waardoor
de relatieve overweging in het fonds negatief bijdroeg. Land Securities is het grootste beursgenoteerde vastgoed
bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en heeft een relatief lagere leverage, waardoor de koersdaling iets minder
hevig was. Toch kon dit aandeel zich niet aan het Brexit malaise onttrekken door haar blootstelling aan de

Engelse economie, daarnaast is het aandeel gezien de grote marktkapitalisatie en liquiditeit niet alleen in
handen van specialisten maar ook van generalisten en deze laatste groep reduceerden massaal hun blootstelling
aan de Engelse vastgoedsector wat tot een verkoopgolf in Land Securities leidde. Swiss Prime Site (divers
vastgoed, Zwitserland, +17,1%) droeg door de relatieve onderweging negatief bij. Het aandeel deed het beter
dan de markt aangezien bij toenemende volatiliteit beleggers naar Zwitserse aandelen overstappen omdat dit
land als “safe haven” wordt gezien. Castellum (kantoren, Zweden, +16,3%) herstelde in het begin van 2016 van
de underperformance in 2015, daarnaast steeg de koers verder door aangezien beleggers in april positief
reageerden op de acquisitie van een grote portefeuille. Door de relatieve onderweging droeg de positie negatief
bij aan het rendement. Hammerson (winkelcentra, Verenigd Koninkrijk, -19,0%) is een van de grootste relatieve
overwegingen van de portefeuille in het Verenigd Koninkrijk en dit aandeel daalde na de “Brexit”-stem door haar
blootstelling aan de Engelse economie en de relatief hogere leverage.

Gedurende de verslagperiode zijn er een aantal portefeuille wijzigingen doorgevoerd. De positie in Klépierre
(winkelcentra, Frankrijk) is van een relatieve overweging naar een relatieve onderweging gebracht, dit op basis
van de waardering ten opzichte van haar sectorgenoten aangezien winkelcentra van hogere kwaliteit (dan die van
Klépierre) de voorkeur genieten. Op basis van de waardering hebben we de positie in Klépierre verlaagd en
daarmee de positie in het Zweedse Hufvudstaden vergroot nadat dit fonds in de benchmark opgenomen werd om
de relatieve overweging in de portefeuille te behouden. In het Duitse woningensegment is de relatieve
onderweging in Deutsche Wohnen en de relatieve overweging die de portefeuille had in Vonovia omgewisseld.
Deutsche Wohnen had in de afgelopen periode een mindere performance dan Vonovia en heeft daardoor een
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attractievere waardering. In de tweede helft van 2015 was er een relatieve onderweging in Deutsche Wohnen
omdat dit fonds meer neerwaarts risico had in de (vijandige) overname golf in de Duitse woningensector en nu dit
is genormaliseerd is er meer koerspotentieel in het aandeel Deutsche Wohnen. Gedurende de verslagperiode is de
relatieve overweging in het Zweedse Fabege verhoogd. Het aandeel heeft een attractieve waardering aangezien
het wat achtergebleven was bij de markt. De verwachting is dat dit ingelopen zal worden door de grote
blootstelling van het bedrijf aan de zeer attractieve kantorenmarkt van Stockholm. Fabege is een van de grootste
Zweedse vastgoedfondsen en heeft een 100% focus op Stockholm en investeert voornamelijk in kantoorpanden.
Aan het einde van de verslagperiode is Merlin Properties aan de portefeuille toegevoegd. Door de
underperformance van Spaanse aandelen in de eerste helft van 2016 is er opwaarts potentieel op basis van de
attractieve waardering. Toen het aandeel aangekocht werd kondigde het bedrijf een fusie met sectorgenoot
Metrovacesa.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 4,0%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 4,2%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 2,1% (ultimo 2015: 1,8%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Om de
beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over landen en ondernemingen gespreid.

Renterisico: Er is geen sprake van direct renterisico omdat RZL Euro Vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde
aandelen van Europese vastgoedondernemingen of beleggingsmaatschappijen in vastgoed.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Euro
Vastgoedfondsenpool, belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen buiten de eurozone. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het
fonds. In het beleid zijn restricties vastgelegd met betrekking tot de blootstelling van het fonds aan vreemde
valuta. In de verslagperiode is het fonds binnen de gestelde grenzen gebleven.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Er wordt belegd in redelijk liquide vastgoedondernemingen met een grote marktkapitalisatie.
Er is derhalve sprake van een beperkt liquiditeitsrisico. Gedurende de verslagperiode hebben zich geen
problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds was in de
verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.16 SNS EUROPA AANDELENFONDS (VOORHEEN SNS NEDERLANDS AANDELENFONDS)

FONDSPROFIEL

Gedurende de verslagperiode belegde SNS Europa Aandelenfonds (in de verslagperiode SNS Nederlands
Aandelenfonds genaamd), via participaties in Europa Aandelenpool (in de verslagperiode Aandelenpool Nederland
genaamd), in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Minimaal 80% van de waarde van de
portefeuille bestond uit aandelen die zijn opgenomen in de AEX-index. Het fonds kan ook beleggen in afgeleide
producten, uitsluitend in aandelenfutures. In de verslagperiode was het beleggingsdoel van het fonds om een
rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de AEX herbeleggingsindex, de benchmark.

Het beleggingsbeleid van Aandelenpool Nederland is met met ingang van 2 augustus 2016 gewijzigd. Als gevolg
van de wijziging van het beleggingsbeleid is de naam van het fonds en Aandelenpool Nederland ook aangepast.
Meer informatie over de wijziging leest u in paragraaf 2.1.2.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 48,9 -2,2% 0,2% 1,0% 1,00 27,47 27,05
2015 60,4 8,7% 6,9% 7,4% 0,90 28,45 28,68
2014 67,2 9,0% 9,2% 8,7% 0,54 27,40 27,18
2013 67,2 18,8% 19,3% 20,7% -- 25,62 25,46
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
Het fonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 0,2%, na aftrek
van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,0%.

De performance werd beïnvloed door diverse specifieke gebeurtenissen. Een belangrijke bijdrage kwam door de
beslissing om op basis van duurzaamheidsgronden niet meer in het staalbedrijf ArcelorMittal te beleggen. De
reden voor deze beslissing is de betrokkenheid van een dochterbedrijf bij projecten waarbij het landschap
extreem werd aangetast. De koers van het bedrijf liet echter na een lange periode van koersdaling de grootste
koersstijging van de AEX over het eerste halfjaar zien. Het bedrijf verbeterde zijn financiële positie door nieuwe
aandelen uit te geven en de financiële markten lijken te geloven in een structureel herstel van de staalsector.

Ondanks het minimale positieve rendement is het verloop van de AEX allesbehalve stabiel geweest. De AEX
presteerde echter in vergelijking met zowel Europese aandelen (-7%) als wereldwijde aandelen (-2%) veel beter.
De ontwikkeling van de olieprijs, het verder uitbreiden van het stimuleringspakket van de ECB en de nieuwsflow
omtrent het Brexit-referendum zorgde voor een bewegelijke markt. Belangrijke positieve bijdrages aan de
relatieve performance kwamen van de onderwogen posities in NN Group en de positionering in ING Groep. Beide
bedrijven hebben te maken met margedruk vanwege de lage rente als gevolg van de acties van de ECB. De
onderwogen positie in Randstad pakte positief uit. Het aandeel was een van de grootste slachtoffers van het
sombere beurssentiment veroorzaakt door negatieve economische impact van de wil van de Engelse bevolking om
de EU te verlaten. De onderwogen positie in Royal Dutch Shell pakte in het begin van de periode door een steeds
lagere olieprijs positief uit, maar met het stijgen van de olieprijs verbeterde de vooruitzichten van het bedrijf en
werd de onderweging in het aandeel verlaagd. De bijdrage van het aandeel (+21%) aan de absolute performance
was positief, maar negatief voor de relatieve performance gezien de onderwogen positie. De relatieve
performance werd verder negatief beïnvloed door de overwogen posities in de midkapaandelen OCI en
Wereldhave. Het in Amsterdam genoteerde Egyptische bedrijf OCI had last van het afblazen van een
miljardendeal met het Amerikaanse CF Industries.

Portefeuillebeleid
Het beleid van het fonds was gedurende de verslagperiode bottom-up georiënteerd. Aandelen werden
geselecteerd op basis van de factoren koers- en winstmomentum, waardering, nieuwsscore en technische
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factoren. Door het selectieproces heeft de factor waardering een grote overweging in de portefeuille. Daarnaast
werd nagestreefd de wegingen van bedrijven met goede scores op momentum en nieuws te verhogen.

Het aantal namen buiten de AEX-index werd gedurende het jaar teruggebracht naar zes aandelen. Deze
voornamelijk kleinere bedrijven hadden last van het huidige beursklimaat, maar hebben een relatief gunstige
waardering ten opzichte van de grotere AEX-bedrijven. Over het algemeen hebben deze aandelen negatief
bijgedragen aan het rendement van de portefeuille. In het eerste kwartaal was er een positie ingenomen in Air
France-KLM vanwege de ontwikkelingen van de impact van de lage olieprijs en de lage waardering van het
aandeel. Het aandeel is een aantal weken later op hogere niveaus verkocht.

Op sectorniveau is het fonds ultimo juni licht overwogen in cyclische sectoren en vastgoedaandelen en
onderwogen in energiegerelateerde aandelen. De grootste overwogen posities op individueel aandelenniveau zijn
Philips, Unilever en KPN. De belangrijkste onderwogen posities zijn ArcelorMittal, Royal Dutch Shell en ASML.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 4,1%. Deze is gedurende de verslagperiode gedaald tot 4,0%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 0,8% (ultimo 2015: 0,9%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 9%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid. 

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Voor het fonds is in de verslagperiode alleen belegd in vermogenstitels luidend in euro. Het
innemen van actieve valutaposities die niet samenhangen met onderliggende beleggingen is niet toegestaan; op
grond daarvan is er geen sprake van valutarisico. Bij de beleggingen in de portefeuille kan er sprake zijn van
indirect valutarisico omdat betreffende bedrijven internationaal opereren. Bij de selectie van beleggingen wordt
rekening gehouden met indirect valutarisico.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid omdat gedurende de verslagperiode minimaal 80% van de portefeuille
belegd werd in liquide aandelen uit de AEX-index. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.17 RZL EUROPA AANDELENFONDS (VOORHEEN RZL NEDERLANDS AANDELENFONDS)

FONDSPROFIEL

Gedurende de verslagperiode belegde RZL Europa Aandelenfonds (in de verslagperiode RZL Nederlands
Aandelenfonds genaamd), via participaties in Europa Aandelenpool (in de verslagperiode Aandelenpool Nederland
genaamd), in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Minimaal 80% van de waarde van de
portefeuille bestond uit aandelen die zijn opgenomen in de AEX-index. Het fonds kan ook beleggen in afgeleide
producten, uitsluitend in aandelenfutures. In de verslagperiode was het beleggingsdoel van het fonds om een
rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de AEX herbeleggingsindex, de benchmark.

Het beleggingsbeleid van Aandelenpool Nederland is met met ingang van 2 augustus 2016 gewijzigd. Als gevolg
van de wijziging van het beleggingsbeleid is de naam van het fonds en Aandelenpool Nederland ook aangepast.
Meer informatie over de wijziging leest u in paragraaf 2.1.2.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 238,1 -2,4% -0,1% 1,0% 1,20 45,07 44,37
2015 260,7 8,1% 6,4% 7,4% 1,20 46,35 46,72
2014 281,3 8,5% 8,7% 8,7% 0,92 44,63 44,28
2013 286,3 18,7% 19,0% 20,7% 1,80 41,97 41,72
2012 343,7 11,6% 11,2% 14,1% 0,70 37,01 36,88
2011 359,9 -12,8% -11,9% -8,8% 1,00 33,98 33,72
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
Het fonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -0,1%, na aftrek
van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,0%.

De performance werd beïnvloed door diverse specifieke gebeurtenissen. Een belangrijke bijdrage kwam door de
beslissing om op basis van duurzaamheidsgronden niet meer in het staalbedrijf ArcelorMittal te beleggen. De
reden voor deze beslissing is de betrokkenheid van een dochterbedrijf bij projecten waarbij het landschap
extreem werd aangetast. De koers van het bedrijf liet echter na een lange periode van koersdaling de grootste
koersstijging van de AEX over het eerste halfjaar zien. Het bedrijf verbeterde zijn financiële positie door nieuwe
aandelen uit te geven en de financiële markten lijken te geloven in een structureel herstel van de staalsector.

Ondanks het minimale positieve rendement is het verloop van de AEX allesbehalve stabiel geweest. De AEX
presteerde echter in vergelijking met zowel Europese aandelen (-7%) als wereldwijde aandelen (-2%) veel beter.
De ontwikkeling van de olieprijs, het verder uitbreiden van het stimuleringspakket van de ECB en de nieuwsflow
omtrent het Brexitreferendum zorgde voor een bewegelijke markt. Belangrijke positieve bijdrages aan de
relatieve performance kwamen van de onderwogen posities in NN Group en de positionering in ING Groep. Beide
bedrijven hebben te maken met margedruk vanwege de lage rente als gevolg van de acties van de ECB. De
onderwogen positie in Randstad pakte positief uit. Het aandeel was een van de grootste slachtoffers van het
sombere beurssentiment veroorzaakt door negatieve economische impact van de wil van de Engelse bevolking om
de EU te verlaten. De onderwogen positie in Royal Dutch Shell pakte in het begin van de periode door een steeds
lagere olieprijs positief uit, maar met het stijgen van de olieprijs verbeterde de vooruitzichten van het bedrijf en
werd de onderweging in het aandeel verlaagd. De bijdrage van het aandeel (+21%) aan de absolute performance
was positief, maar negatief voor de relatieve performance gezien de onderwogen positie. De relatieve
performance werd verder negatief beïnvloed door de overwogen posities in de midkapaandelen OCI en
Wereldhave. Het in Amsterdam genoteerde Egyptische bedrijf OCI had last van het afblazen van een
miljardendeal met het Amerikaanse CF Industries.
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Portefeuillebeleid
Het beleid van het fonds was gedurende de verslagperiode bottom-up georiënteerd. Aandelen werden
geselecteerd op basis van de factoren koers- en winstmomentum, waardering, nieuwsscore en technische
factoren. Door het selectieproces heeft de factor waardering een grote overweging in de portefeuille. Daarnaast
werd nagestreefd de wegingen van bedrijven met goede scores op momentum en nieuws te verhogen.

Het aantal namen buiten de AEX-index werd gedurende het jaar teruggebracht naar zes aandelen. Deze
voornamelijk kleinere bedrijven hadden last van het huidige beursklimaat, maar hebben een relatief gunstige
waardering ten opzichte van de grotere AEX-bedrijven. Over het algemeen hebben deze aandelen negatief
bijgedragen aan het rendement van de portefeuille. In het eerste kwartaal was er een positie ingenomen in Air
France-KLM vanwege de ontwikkelingen van de impact van de lage olieprijs en de lage waardering van het
aandeel. Het aandeel is een aantal weken later op hogere niveaus verkocht.

Op sectorniveau is het fonds ultimo juni licht overwogen in cyclische sectoren en vastgoedaandelen en
onderwogen in energiegerelateerde aandelen. De grootste overwogen posities op individueel aandelenniveau zijn
Philips, Unilever en KPN. De belangrijkste onderwogen posities zijn ArcelorMittal, Royal Dutch Shell en ASML.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 4,1%. Deze is gedurende de verslagperiode gedaald tot 4,0%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,2% (ultimo 2015: 0,9%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 9%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Voor het fonds is in de verslagperiode alleen belegd in vermogenstitels luidend in euro. Het
innemen van actieve valutaposities die niet samenhangen met onderliggende beleggingen is niet toegestaan; op
grond daarvan is er geen sprake van valutarisico. Bij de beleggingen in de portefeuille kan er sprake zijn van
indirect valutarisico omdat betreffende bedrijven internationaal opereren. Bij de selectie van beleggingen wordt
rekening gehouden met indirect valutarisico.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid omdat gedurende de verslagperiode minimaal 80% van de portefeuille
belegd werd in liquide aandelen uit de AEX-index. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode
hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds
was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.18 SNS OPKOMENDE LANDEN AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Opkomende Landen Aandelenfonds belegt, via participaties in Global Emerging Markets Equity Pool, in het
door Schroders Investment Management Luxembourg S.A. beheerde Schroder International Selection Fund
Emerging Markets I EUR Acc. Deze beleggingsinstelling is een open-end beleggingsinstelling die belegt in een
gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van beursgenoteerde
ondernemingen uit opkomende landen. De beleggingsinstelling is beursgenoteerd in Luxemburg, alwaar het onder
toezicht staat. De betreffende beleggingsinstelling heeft een mededeling gedaan conform artikel 2:72 van de Wft
en is in het register conform artikel 1:108 van de Wft opgenomen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tijdelijk te
beleggen in het door Vanguard Group (Ireland) Limited beheerde Vanguard Emerging Markets ETF (VWO US). Deze
beleggingsinstelling is een open-end beleggingsinstelling die zoveel als mogelijk haar index volgt en belegt in een
gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen die
beursgenoteerd zijn in opkomende landen. Het fonds staat niet onder Nederlands toezicht. Het fonds dekt geen
valutarisico’s af. De onderliggende beleggingsinstelling kan eventueel valutarisico’s afdekken. Het fonds belegt
niet in afgeleide producten. De onderliggende beleggingsinstelling kan eventueel wel beleggen in afgeleide
producten. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de MSCI Emerging
Markets Index Net EUR, de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 3,2 2,2% 1,9% 4,1% -- 27,42 27,35
2015 3,9 -2,2% -2,1% -5,2% -- 26,91 26,75
2014 5,1 11,6% 11,3% 11,4% 0,10 27,48 27,35
2013 5,4 -7,9% -6,6% -6,8% -- 24,80 24,61
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke
waarde van 1,9%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op
4,1%.

Het postieve absolute rendement in de eerste helft van 2016 volgde na een uitdagend 2015 waarin opkomende
markten werden geconfronteerd met de grootste kapitaalvlucht uit de geschiedenis en de langste periode van
negatieve performance ten opzichte van ontwikkelde markten sinds de jaren '90.

Het rendement bleef achter bij de benchmark. De landenselectie, en in mindere mate de aandelenselectie
zorgden voor het negatieve relatieve rendement. De overweging van China en de onderwegingen van Indonesië
en Zuid-Afrika pakten negatief uit. Aandelenselectie In China was positief maar kon de negatieve
aandelenselectie in de andere landen niet compenseren.

Portefeuillebeleid
Schroders belegt in een gebalanceerde aandelenportefeuille van tussen de 90 en 130 aandelen. De fondsmanager
streeft ernaar met actief beheer een beter rendement te halen dan dat van de benchmark; tegelijkertijd heeft
de fondsmanager oog voor de mate van afwijking ten opzichte van de benchmark. De aanpak van deze
fondsmanager is een combinatie van het kiezen van de optimale landenweging (zogenaamde top-down allocatie)
enerzijds en de selectie van de meest kansrijke aandelen binnen die landen (bottom-up selectie) anderzijds.
Eerst wordt de landenverdeling bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kwantitatief model, waarin
bijvoorbeeld factoren als waardering, winstgroei, valutarisico en momentum zijn opgenomen. De
beleggingsruimte in de landen wordt vervolgens ingevuld met de aandelen die door circa 30 lokaal aanwezige
analisten zowel op fundamentele aspecten als op lange termijn aandeelhouderswaarde en houdbaar
concurrentievoordeel zijn geselecteerd.
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Aandelen in opkomende markten presteerden goed in de eerste helft van 2016. De MSCI Emerging Markets index
presteerde beter dan de MSCI World. De daling van de Amerikaanse dollar had een positief effect op koersen van
lokale valuta en grondstoffen.

Latijns-Amerikaanse en Peruaanse aandelen presteerden goed. Ook in Brazilië waren rendementen hoger naar
aanleiding van politieke hervormingen die het vertrouwen van beleggers deed verhogen. De Braziliaanse real
steeg met 23,4%. De olieprijs steeg in de verslagperiode van $ 36 tot $ 50 per vat, met een dieptepunt van $ 28 in
januari en een top van iets meer dan $ 52 in juni. Deze stijging heeft een positieve invloed op de Russische
economie en de Russische roebel die 15,1% steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Aandelen van bedrijven
actief in de oliesector behaalden positieve rendementen.

Zuid-Afrika, profiterend van de zwakke Amerikaanse dollar, presteerde beter gezien het hoge tekort op de
lopende rekening van het land. Korea presteerde daarentegen minder goed door zwakkere mondiale
groeivooruitzichten. Door hogere grondstofprijzen vertraagde de hervorming en economische herstel in India. De
stimuleringsmaatregelen in China hebben niet kunnen voorkomen dat de aandelenkoersen van in het land
gevestigde bedrijven achter bleef. De yuan verloor 2,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en onzekerheid
omtrent het monetaire beleid blijft aanwezig. Ook Griekenland en Polen bleven achter bij de benchmark.

De belangen in de volgende bedrijven hadden een sterke invloed op het rendement:

De Russische bank Sberbank of Russia (+46%) presenteerde in de verslagperiode een recordwinst aan zijn
aandeelhouders. Sberbank of Russia profiteert van lagere kosten voor financiering en wist daardoor de winst te
verhogen. De in Brazilië gevestigde bank Itau Unibanco (+46%) overtrof de verwachtingen van analisten door een
hogere winst per aandeel te presenteren. De koers van olieproducent China Petroleum (+18%) steeg door het
verbeterde sentiment in de energie sector. De resultaten van JD.Com (-38%), een Chinese webwinkel, waren
teleurstellend. Verkoopaantallen liepen terug waarop de koers van het aandeel daalde.

Terwijl de koers van LG Chemical (-21%) in 2015 sterk steeg, daalde het in de eerste helft van 2016. LG, actief in
de petrochemische industrie, had last van ongunstige marktomstandigheden. Daarnaast had de overweging van
autofabrikant Maruti Suzuki (-13%) een negatieve impact op het rendement. Suzuki heeft te maken met
krimpende marges.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 4,1%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 4,3%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 3,2% (ultimo 2015: 3,5%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 64%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid. 

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Global Emerging
Markets Equity Pool, volledig belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de onderliggende beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de
beleggingen in het fonds. Het valutarisico wordt geaccepteerd, vreemde valuta’s worden niet afgedekt naar
euro’s. In het beleid zijn restricties vastgelegd over de regio’s waarin het fonds belegt. In de verslagperiode is
het fonds binnen de gestelde grenzen gebleven.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.
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Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode hebben
zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds was in de
verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.19 RZL OPKOMENDE LANDEN AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Opkomende Landen Aandelenfonds belegt, via participaties in Global Emerging Markets Equity Pool, in het
door Schroders Investment Management Luxembourg S.A. beheerde Schroder International Selection Fund
Emerging Markets I EUR Acc. Deze beleggingsinstelling is een open-end beleggingsinstelling die belegt in een
gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van beursgenoteerde
ondernemingen uit opkomende landen. De beleggingsinstelling is beursgenoteerd in Luxemburg, alwaar het onder
toezicht staat. De betreffende beleggingsinstelling heeft een mededeling gedaan conform artikel 2:72 van de Wft
en is in het register conform artikel 1:108 van de Wft opgenomen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tijdelijk te
beleggen in het door Vanguard Group (Ireland) Limited beheerde Vanguard Emerging Markets ETF (VWO US). Deze
beleggingsinstelling is een open-end beleggingsinstelling die zoveel als mogelijk haar index volgt en belegt in een
gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen die
beursgenoteerd zijn in opkomende landen. Het fonds staat niet onder Nederlands toezicht. Het fonds dekt geen
valutarisico’s af. De onderliggende beleggingsinstelling kan eventueel valutarisico’s afdekken. Het fonds belegt
niet in afgeleide producten. De onderliggende beleggingsinstelling kan eventueel wel beleggen in afgeleide
producten. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de MSCI Emerging
Markets Index Net EUR, de benchmark.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 3,1 1,8% 1,5% 4,1% -- 23,81 23,75
2015 3,1 -3,2% -3,1% -5,2% -- 23,46 23,32
2014 3,9 10,5% 10,3% 11,4% 0,10 24,20 24,08
2013 4,2 -6,9% -6,8% -6,8% 0,10 22,05 21,89
2012 13,9 8,1% 9,7% 16,4% 0,10 23,75 23,61
2011 14,7 -17,1% -17,9% -15,7% 0,05 21,75 21,94
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke
waarde van 1,5%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op
4,1%.

Het postieve absolute rendement in de eerste helft van 2016 volgde na een uitdagend 2015 waarin opkomende
markten werden geconfronteerd met de grootste kapitaalvlucht uit de geschiedenis en de langste periode van
negatieve performance ten opzichte van ontwikkelde markten sinds de jaren '90.

Het rendement bleef achter bij de benchmark. De landenselectie, en in mindere mate de aandelenselectie
zorgden voor het negatieve relatieve rendement. De overweging van China en de onderwegingen van Indonesië
en Zuid-Afrika pakten negatief uit. Aandelenselectie In China was positief maar kon de negatieve
aandelenselectie in de andere landen niet compenseren.

Portefeuillebeleid
Schroders belegt in een gebalanceerde aandelenportefeuille van tussen de 90 en 130 aandelen. De fondsmanager
streeft ernaar met actief beheer een beter rendement te halen dan dat van de benchmark; tegelijkertijd heeft
de fondsmanager oog voor de mate van afwijking ten opzichte van de benchmark. De aanpak van deze
fondsmanager is een combinatie van het kiezen van de optimale landenweging (zogenaamde top-down allocatie)
enerzijds en de selectie van de meest kansrijke aandelen binnen die landen (bottom-up selectie) anderzijds.
Eerst wordt de landenverdeling bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kwantitatief model, waarin
bijvoorbeeld factoren als waardering, winstgroei, valutarisico en momentum zijn opgenomen. De
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beleggingsruimte in de landen wordt vervolgens ingevuld met de aandelen die door circa 30 lokaal aanwezige
analisten zowel op fundamentele aspecten als op lange termijn aandeelhouderswaarde en houdbaar
concurrentievoordeel zijn geselecteerd.

Aandelen in opkomende markten presteerden goed in de eerste helft van 2016. De MSCI Emerging Markets index
presteerde beter dan de MSCI World. De daling van de Amerikaanse dollar had een positief effect op koersen van
lokale valuta en grondstoffen.

Latijns-Amerikaanse en Peruaanse aandelen presteerden goed. Ook in Brazilië waren rendementen hoger naar
aanleiding van politieke hervormingen die het vertrouwen van beleggers deed verhogen. De Braziliaanse real
steeg met 23,4%. De olieprijs steeg in de verslagperiode van $ 36 tot $ 50 per vat, met een dieptepunt van $ 28 in
januari en een top van iets meer dan $ 52 in juni. Deze stijging heeft een positieve invloed op de Russische
economie en de Russische roebel die 15,1% steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Aandelen van bedrijven
actief in de oliesector behaalden positieve rendementen.

Zuid-Afrika, profiterend van de zwakke Amerikaanse dollar, presteerde beter gezien het hoge tekort op de
lopende rekening van het land. Korea presteerde daarentegen minder goed door zwakkere mondiale
groeivooruitzichten. Door hogere grondstofprijzen vertraagde de hervorming en economische herstel in India. De
stimuleringsmaatregelen in China hebben niet kunnen voorkomen dat de aandelenkoersen van in het land
gevestigde bedrijven achter bleef. De yuan verloor 2,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar en onzekerheid
omtrent het monetaire beleid blijft aanwezig. Ook Griekenland en Polen bleven achter bij de benchmark.

De belangen in de volgende bedrijven hadden een sterke invloed op het rendement:

De Russische bank Sberbank of Russia (+46%) presenteerde in de verslagperiode een recordwinst aan zijn
aandeelhouders. Sberbank of Russia profiteert van lagere kosten voor financiering en wist daardoor de winst te
verhogen. De in Brazilië gevestigde bank Itau Unibanco (+46%) overtrof de verwachtingen van analisten door een
hogere winst per aandeel te presenteren. De koers van olieproducent China Petroleum (+18%) steeg door het
verbeterde sentiment in de energie sector. De resultaten van JD.Com (-38%), een Chinese webwinkel, waren
teleurstellend. Verkoopaantallen liepen terug waarop de koers van het aandeel daalde.

Terwijl de koers van LG Chemical (-21%) in 2015 sterk steeg, daalde het in de eerste helft van 2016. LG, actief in
de petrochemische industrie, had last van ongunstige marktomstandigheden. Daarnaast had de overweging van
autofabrikant Maruti Suzuki (-13%) een negatieve impact op het rendement. Suzuki heeft te maken met
krimpende marges.

Risicobeheer
Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 4,1%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 4,3%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 3,3% (ultimo 2015: 3,5%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 64%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn.

Om de beleggingsrisico’s te beperken worden de beleggingen over diverse landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s doordat het, via participaties in Global Emerging
Markets Equity Pool, volledig belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de onderliggende beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de
beleggingen in het fonds. Het valutarisico wordt geaccepteerd, vreemde valuta’s worden niet afgedekt in euro’s.
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In het beleid zijn restricties vastgelegd over de regio’s waarin het fonds belegt. In de verslagperiode is het fonds
binnen de gestelde grenzen gebleven.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode hebben
zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds was in de
verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.

VALUTA'S

Hong Kong dollar

Amerikaanse
dollar

Zuid-Koreaanse
won

Taiwanese dollar

Indiase roepie

Braziliaanse
real

Overige
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2.20 SNS OPTIMAAL BLAUW

FONDSPROFIEL

SNS Optimaal Blauw belegt via participaties in Euro Liquiditeitenpool, Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool
en Euro Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro liquiditeiten (50%), Euro obligaties (42%), aandelen
wereldwijd (5%) en Europese vastgoedondernemingen (3%). Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de
verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan
de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit: 50% Euro OverNight Index Average (‘EONIA’), 42% iBoxx € Overall
Index (TR), 5% de samengestelde benchmark van SNS Wereld Aandelenfonds en 3% Global Property Research 250
Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 1,1 1,7% 1,7% 1,8% 0,60 25,75 25,74
2015 1,2 1,2% 1,4% 1,4% 0,45 25,92 25,90
2014 1,5 6,3% 6,2% 6,1% 0,55 26,01 26,03
2013 1,3 2,0% 1,8% 2,2% -- 25,02 25,03
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Optimaal Blauw behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 1,7%, na
aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,8%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. SNS Euro Vastgoedfonds behaalde
in het halfjaar een sterk relatief resultaat. SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro Liquiditeitenfonds presteerden
vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmarks, terwijl SNS Euro Obligatiefonds underperformance realiseerde.
Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover obligaties
kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De actieve
regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra
rendement op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over SNS Euro
Liquiditeitenfonds, SNS Euro Obligatiefonds, SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van SNS Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
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Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan
bij dat van SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds, SNS Opkomende
Landen Aandelenfonds, SNS Euro Liquiditeitenfonds, SNS Euro Obligatiefonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Optimaal Blauw kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië
Aandelenfonds, SNS Opkomende Landen Aandelenfonds, SNS Euro Liquiditeitenfonds, SNS Euro Obligatiefonds en
SNS Euro Vastgoedfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.21 RZL OPTIMAAL BLAUW

FONDSPROFIEL

RZL Optimaal Blauw belegt via participaties in Euro Liquiditeitenpool, Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool
en Euro Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro liquiditeiten (50%), Euro obligaties (42%), aandelen
wereldwijd (5%) en Europese vastgoedondernemingen (3%). Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de
verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan
de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit: 50% Euro OverNight Index Average (‘EONIA’), 42% iBoxx € Overall
Index (TR), 5% de samengestelde benchmark van RZL Wereld Aandelenfonds en 3% Global Property Research 250
Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 22,7 1,5% 1,5% 1,8% 0,45 27,57 27,55
2015 15,6 1,0% 1,0% 1,4% 0,50 27,62 27,60
2014 18,5 5,9% 5,8% 6,1% 0,47 27,84 27,82
2013 18,1 1,7% 1,8% 2,2% 0,70 26,76 26,73
2012 21,0 6,8% 6,7% 6,5% 0,30 26,99 26,98
2011 21,8 0,5% 0,7% 1,5% 0,25 25,57 25,55
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Optimaal Blauw behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 1,5%,
na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,8%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. RZL Euro Vastgoedfonds behaalde
in het halfjaar een sterk relatief resultaat. RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro Liquiditeitenfonds
presteerden vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmarks, terwijl RZL Euro Obligatiefonds underperformance
realiseerde. Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover
obligaties kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De
actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië
leverde extra rendement op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over RZL Euro
Liquiditeitenfonds, RZL Euro Obligatiefonds, RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.
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Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van RZL Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieë sluit aan bij
dat van RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL AziëAandelenfonds, RZL Opkomende Landen
Aandelenfonds, RZL Euro Liquiditeitenfonds, RZL Euro Obligatiefonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van RZL Optimaal Blauw kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië
Aandelenfonds, RZL Opkomende Landen Aandelenfonds, RZL Euro Liquiditeitenfonds, RZL Euro Obligatiefonds en
RZL Euro Vastgoedfonds.
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2.22 SNS OPTIMAAL GEEL

FONDSPROFIEL

SNS Optimaal Geel belegt via participaties in Euro Liquiditeitenpool, Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en
Euro Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro liquiditeiten (15%), Euro obligaties (65%), aandelen
wereldwijd (15%) en Europese vastgoedondernemingen (5%). Het fonds streeft naar een optimale verdeling van
de verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is
aan de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit: 15% Euro OverNight Index Average (‘EONIA’), 65% iBoxx
€ Overall Index (TR), 15% de samengestelde benchmark van SNS Wereld Aandelenfonds en 5% Global Property
Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 16,1 2,3% 2,6% 2,8% 0,70 27,46 27,36
2015 20,0 3,1% 3,2% 2,9% 0,70 27,46 27,44
2014 23,4 11,1% 10,8% 10,7% 0,45 27,28 27,30
2013 23,1 3,9% 4,1% 4,3% -- 25,07 25,01
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Optimaal Geel behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 2,6%, na
aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 2,8%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. SNS Euro Vastgoedfonds behaalde
in het halfjaar een sterk relatief resultaat. SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro Liquiditeitenfonds presteerden
vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmarks, terwijl SNS Euro Obligatiefonds underperformance realiseerde.
Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover obligaties
kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De actieve
regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra
rendement op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over SNS Euro
Liquiditeitenfonds, SNS Euro Obligatiefonds, SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van SNS Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
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Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan
bij dat van SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds, SNS Opkomende
Landen Aandelenfonds, SNS Euro Liquiditeitenfonds, SNS Euro Obligatiefonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Optimaal Geel kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij SNS Euro Liquiditeitenfonds, SNS Euro Obligatiefonds, SNS Wereld
Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.23 RZL OPTIMAAL GEEL

FONDSPROFIEL

RZL Optimaal Geel belegt via participaties in Euro Liquiditeitenpool, Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en
Euro Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro liquiditeiten (15%), Euro obligaties (65%), aandelen
wereldwijd (15%) en Europese vastgoedondernemingen (5%). Het fonds streeft naar een optimale verdeling van
de verschillende beleggingscategorieën. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is
aan de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit: 15% Euro OverNight Index Average (‘EONIA’), 65% iBoxx
€ Overall Index (TR), 15% de samengestelde benchmark van RZL Wereld Aandelenfonds en 5% Global Property
Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 77,9 2,2% 2,3% 2,8% 0,65 33,76 33,71
2015 76,3 2,8% 2,7% 2,9% 0,65 33,64 33,63
2014 87,6 10,3% 10,2% 10,7% 0,53 33,39 33,35
2013 85,7 4,0% 4,0% 4,3% 0,65 30,81 30,74
2012 90,0 10,9% 10,9% 10,9% 0,55 30,26 30,19
2011 76,0 -0,2% 0,0% 1,1% 0,50 27,79 27,75
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Optimaal Geel behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 2,3%, na
aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 2,8%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. RZL Euro Vastgoedfonds behaalde
in het halfjaar een sterk relatief resultaat. RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro Liquiditeitenfonds
presteerden vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmarks, terwijl RZL Euro Obligatiefonds underperformance
realiseerde. Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover
obligaties kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De
actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië
leverde extra rendement op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over RZL Euro
Liquiditeitenfonds, RZL Euro Obligatiefonds, RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.
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Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van RZL Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan bij
dat van RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië Aandelenfonds, RZL Opkomende Landen
Aandelenfonds, RZL Euro Liquiditeitenfonds, RZL Euro Obligatiefonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van RZL Optimaal Geel kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij RZL Euro Liquiditeitenfonds, RZL Euro Obligatiefonds, RZL Wereld
Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.24 SNS OPTIMAAL ORANJE

FONDSPROFIEL

SNS Optimaal Oranje belegt via participaties in Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en Euro
Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro obligaties (55%), aandelen wereldwijd (40%) en Europese
vastgoedondernemingen (5%). SNS Optimaal Oranje kan ook beleggen in Euro Liquiditeitenpool, de neutrale
weging is 0%. Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze
bestaat uit: 55% iBoxx € Overall Index (TR), 40% de samengestelde benchmark van SNS Wereld Aandelenfonds en
5% Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 62,6 1,0% 1,6% 1,8% 0,75 28,82 28,65
2015 71,9 6,5% 6,4% 5,1% 0,65 29,14 29,12
2014 77,2 13,6% 13,4% 13,8% 0,50 28,00 27,96
2013 69,7 8,3% 8,5% 8,3% -- 25,18 25,09
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Optimaal Oranje behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 1,6%,
na aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,8%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. SNS Euro Vastgoedfonds behaalde
in het halfjaar een sterk relatief resultaat. SNS Wereld Aandelenfonds presteerde vrijwel in lijn met de
bijbehorende benchmark, terwijl SNS Euro Obligatiefonds underperformance realiseerde. Het tactisch asset
allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover obligaties kostte licht aan
rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De actieve regioallocatie
werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra rendement
op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over SNS Euro
Obligatiefonds, SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van SNS Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
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Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan bij
dat van SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds, SNS Opkomende Landen
Aandelenfonds, SNS Euro Obligatiefonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Optimaal Oranje kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten
opzichte van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het
risicobeheer wordt verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij SNS Euro Obligatiefonds, SNS Wereld
Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.
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2.25 RZL OPTIMAAL ORANJE

FONDSPROFIEL

RZL Optimaal Oranje belegt via participaties in Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en Euro
Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro obligaties (55%), aandelen wereldwijd (40%) en Europese
vastgoedondernemingen (5%). RZL Optimaal Oranje kan ook beleggen in Euro Liquiditeitenpool, de neutrale
weging is 0%. Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze
bestaat uit: 55% iBoxx € Overall Index (TR), 40% de samengestelde benchmark van RZL Wereld Aandelenfonds en
5% Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 307,7 0,7% 1,3% 1,8% 0,75 40,95 40,71
2015 320,1 5,9% 5,8% 5,1% 0,80 41,19 41,18
2014 333,7 13,0% 12,8% 13,8% 0,71 39,69 39,62
2013 322,2 8,4% 8,3% 8,3% 0,80 35,88 35,76
2012 374,6 13,4% 13,8% 13,6% 0,60 33,90 33,75
2011 358,3 -2,3% -1,9% -0,4% 0,70 30,35 30,31
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Optimaal Oranje behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 1,3%,
na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,8%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. RZL Euro Vastgoedfonds behaalde
in het halfjaar een sterk relatief resultaat. RZL Wereld Aandelenfonds presteerde vrijwel in lijn met de
bijbehorende benchmark, terwijl RZL Euro Obligatiefonds underperformance realiseerde. Het tactisch asset
allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover obligaties kostte licht aan
rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De actieve regioallocatie
werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra rendement
op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over RZL Euro
Obligatiefonds, RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.
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Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van RZL Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan bij
dat van RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië Aandelenfonds, RZL Opkomende Landen
Aandelenfonds, RZL Euro Obligatiefonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van RZL Optimaal Oranje kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten
opzichte van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het
risicobeheer wordt verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij RZL Euro Obligatiefonds, RZL Wereld
Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP

Fonds
Benchmark

30
-j

un
-1

1

30
-s

ep
-1

1

31
-d

ec
-1

1

31
-m

aa
-1

2

30
-j

un
-1

2

30
-s

ep
-1

2

31
-d

ec
-1

2

31
-m

aa
-1

3

30
-j

un
-1

3

30
-s

ep
-1

3

31
-d

ec
-1

3

31
-m

aa
-1

4

30
-j

un
-1

4

30
-s

ep
-1

4

31
-d

ec
-1

4

31
-m

aa
-1

5

30
-j

un
-1

5

30
-s

ep
-1

5

31
-d

ec
-1

5

31
-m

aa
-1

6

30
-j

un
-1

6

90

100

110

120

130

140

150

160

ALGEMEEN 89



2.26 SNS OPTIMAAL PAARS

FONDSPROFIEL

RZL Optimaal Paars belegt via participaties in Global Equity Mixpool en Euro Vastgoedfondsenpool in
beursgenoteerde aandelen wereldwijd (90%) en Europese vastgoedondernemingen (10%). RZL Optimaal Paars kan
ook beleggen in Euro Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool, de neutrale weging van deze twee beleggingen is
0%. Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze
bestaat uit: 90% de samengestelde benchmark van SNS Wereld Aandelenfonds en 10% Global Property Research
250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 88,6 -3,1% -2,1% -2,2% 0,75 30,60 30,29
2015 95,4 12,9% 12,6% 9,6% 0,60 32,04 32,06
2014 91,8 16,1% 15,6% 17,0% 0,29 28,98 28,91
2013 82,6 16,7% 16,9% 16,3% -- 25,36 25,19
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Optimaal Paars behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -2,1%,
na aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -2,2%.

Het negatieve absolute rendement is toe te rekenen aan de beleggingscategorie aandelen. SNS Euro
Vastgoedfonds behaalde in het halfjaar een sterk relatief resultaat en daardoor ook in absolute termen. SNS
Wereld Aandelenfonds presteerde vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmark. De actieve regioallocatie
werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra rendement
op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over SNS Wereld
Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
In de gehele verslagperiode werd er een neutrale positie aangehouden van aandelen en indirect vastgoed. Het
gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van SNS Wereld Aandelenfonds. 

Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen. De eurozone blijft op het
pad van lage, maar stabiele groei.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan bij
dat van SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds, SNS Opkomende Landen
Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.
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Risicobeheer
Het rendement van SNS Optimaal Paars kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP

Fonds
Benchmark

30
-j

un
-1

1

30
-s

ep
-1

1

31
-d

ec
-1

1

31
-m

aa
-1

2

30
-j

un
-1

2

30
-s

ep
-1

2

31
-d

ec
-1

2

31
-m

aa
-1

3

30
-j

un
-1

3

30
-s

ep
-1

3

31
-d

ec
-1

3

31
-m

aa
-1

4

30
-j

un
-1

4

30
-s

ep
-1

4

31
-d

ec
-1

4

31
-m

aa
-1

5

30
-j

un
-1

5

30
-s

ep
-1

5

31
-d

ec
-1

5

31
-m

aa
-1

6

30
-j

un
-1

6

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

ALGEMEEN 91



2.27 RZL OPTIMAAL PAARS

FONDSPROFIEL

RZL Optimaal Paars belegt via participaties in Global Equity Mixpool en Euro Vastgoedfondsenpool in
beursgenoteerde aandelen wereldwijd (90%) en Europese vastgoedondernemingen (10%). RZL Optimaal Paars kan
ook beleggen in Euro Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool, de neutrale weging van deze twee beleggingen is
0%. Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze
bestaat uit: 90% de samengestelde benchmark van RZL Wereld Aandelenfonds en 10% Global Property Research
250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 187,5 -3,4% -2,3% -2,2% 0,60 20,67 20,47
2015 217,8 12,3% 12,0% 9,6% 0,35 21,80 21,82
2014 281,9 15,4% 14,9% 15,7% 0,20 19,78 19,73
2013 280,5 17,0% 16,7% 16,3% 0,25 17,41 17,29
2012 301,2 15,6% 16,9% 16,4% 0,10 15,15 15,01
2011 240,3 -7,5% -7,2% -5,0% 0,15 13,06 13,07
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Optimaal Paars behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -2,3%,
na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -2,2%.

Het negatieve absolute rendement is toe te rekenen aan de beleggingscategorie aandelen. RZL Euro
Vastgoedfonds behaalde in het halfjaar een sterk relatief resultaat en daardoor ook in absolute termen. RZL
Wereld Aandelenfonds presteerde vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmark. De actieve regioallocatie
werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra rendement
op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over RZL Wereld
Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
In de gehele verslagperiode werd er een neutrale positie aangehouden van aandelen en indirect vastgoed. Het
gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van RZL Wereld Aandelenfonds. 

Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen. De eurozone blijft op het
pad van lage, maar stabiele groei.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan bij
dat van RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië Aandelenfonds, RZL Opkomende Landen
Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.
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Risicobeheer
Het rendement van RZL Optimaal Paars kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.28 SNS OPTIMAAL ROOD

FONDSPROFIEL

SNS Optimaal Rood belegt via participaties in Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en Euro
Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro obligaties (25%), aandelen wereldwijd (65%) en Europese
vastgoedondernemingen (10%). SNS Optimaal Rood kan ook beleggen in Euro Liquiditeitenpool, de neutrale
weging is 0%. Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze
bestaat uit: 25% iBoxx € Overall Index (TR), 65% de samengestelde benchmark van SNS Wereld Aandelenfonds en
10% Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 54,2 -1,1% -0,3% -0,3% 0,75 29,97 29,72
2015 59,2 10,1% 10,2% 7,8% 0,65 30,83 30,84
2014 60,2 15,7% 14,8% 15,7% 0,40 28,56 28,60
2013 55,1 12,9% 12,8% 12,4% -- 25,26 25,12
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Optimaal Rood behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -0,3%, na
aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -0,3%.

Het beperkte negatieve absolute rendement is toe te rekenen aan de beleggingscategorie aandelen. Het
rendement op de categorie obligaties was wel positief. SNS Euro Vastgoedfonds behaalde in het halfjaar een sterk
relatief resultaat. SNS Wereld Aandelenfonds presteerde vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmark, terwijl
SNS Euro Obligatiefonds underperformance realiseerde. Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein
overwogen positie in aandelen tegenover obligaties kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de
verslagperiode beter dan aandelen. De actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met
name de onderwogen positie in Azië leverde extra rendement op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over SNS Euro
Obligatiefonds, SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van SNS Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
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onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan
bij dat van SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds, SNS Opkomende
Landen Aandelenfonds, SNS Euro Obligatiefonds en SNS Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Optimaal Rood kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij SNS Euro Obligatiefonds, SNS Wereld Aandelenfonds en SNS Euro
Vastgoedfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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2.29 RZL OPTIMAAL ROOD

FONDSPROFIEL

RZL Optimaal Rood belegt via participaties in Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en Euro
Vastgoedfondsenpool in beursgenoteerde Euro obligaties (25%), aandelen wereldwijd (65%) en Europese
vastgoedondernemingen (10%). RZL Optimaal Rood kan ook beleggen in Euro Liquiditeitenpool, de neutrale
weging is 0%. Het fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze
bestaat uit: 25% iBoxx € Overall Index (TR), 65% de samengestelde benchmark van RZL Wereld Aandelenfonds en
10% Global Property Research 250 Europe Index, UK 20%, UCITS.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 99,5 -1,4% -0,6% -0,3% 0,95 45,12 44,75
2015 105,3 9,8% 9,5% 7,8% 0,70 46,36 46,38
2014 113,5 14,1% 14,2% 15,7% 0,56 42,96 42,87
2013 101,0 13,2% 12,6% 12,4% 0,70 38,17 38,09
2012 132,0 14,8% 15,7% 15,4% 0,35 34,55 34,31
2011 112,8 -5,1% -4,9% -3,1% 0,45 30,19 30,21
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Optimaal Rood behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -0,6%, na
aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -0,3%.

Het negatieve absolute rendement is toe te rekenen aan de beleggingscategorie aandelen. Het rendement op de
categorie obligaties was wel positief. SNS Euro Vastgoedfonds behaalde in het halfjaar een sterk relatief
resultaat. SNS Wereld Aandelenfonds presteerde vrijwel in lijn met de bijbehorende benchmark, terwijl SNS Euro
Obligatiefonds underperformance realiseerde. Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein
overwogen positie in aandelen tegenover obligaties kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de
verslagperiode beter dan aandelen. De actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met
name de onderwogen positie in Azië leverde extra rendement op.

Voor een nadere toelichting op het rendement wordt verwezen naar de tekst in dit verslag over RZL Euro
Obligatiefonds, RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van RZL Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.

ALGEMEEN 96



Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke regio’s en beleggingscategorieën sluit aan
bij dat van RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië Aandelenfonds, RZL Opkomende
Landen Aandelenfonds, RZL Euro Obligatiefonds en RZL Euro Vastgoedfonds.

Risicobeheer
Het rendement van RZL Optimaal Rood kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op het risicobeheer wordt
verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij RZL Euro Obligatiefonds, RZL Wereld Aandelenfonds en RZL Euro
Vastgoedfonds.
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2.30 SNS PROFIEL BLAUW

FONDSPROFIEL

SNS Profiel Blauw belegt in een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde euro liquiditeiten (50% Euro
Liquiditeitenpool) en obligaties (42% Euro Obligatiepool) en in aandelen van passief beheerde
beleggingsinstellingen (8% Wereld Index Mixpool). De uitgangsverdeling van Wereld Index Mixpool is als volgt: 35%
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe (ARIFE EU), 35% ACTIAM Responsible Index Fund Equity North
America (ARIFE NA), 15% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific (ARIFE Pacific) en 15% Vanguard Emerging
Markets Stock Index Fund. Het fonds dekt geen valutarisico’s af. De onderliggende beleggingsinstellingen kunnen
eventueel valutarisico’s afdekken. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan
de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit: 50% Euro OverNight Index Average (‘EONIA’), 42% iBoxx € Overall
(TR) en 8% van de samengestelde benchmark van Wereld Index Mixpool. Deze bestaat uit: 35% MSCI Europe
Standard Net Total Return Index, 35% MSCI North America Standard Net Total Return Index, 15% MSCI Pacific
Standard Net Total Return Index en 15% MSCI Emerging Markets Index.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 21,5 1,6% 1,6% 1,8% 0,05 27,37 27,35
2015 12,5 0,9% 1,1% 1,1% 0,40 26,99 26,98
2014 4,5 6,1% 6,0% 5,8% 0,03 27,10 27,13
2013 2,9 2,4% 2,4% 2,4% -- 25,59 25,60
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Profiel Blauw behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 1,6%, na
aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,8%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. De onderliggende beleggingen in
aandelen behaalden positieve relatieve rendementen, terwijl de beleggingen in obligaties achterbleven bij de
benchmark. Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover
obligaties kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De
actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië
leverde extra rendement op.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Het gevoerde beleid voor regionale asset allocatie binnen aandelen is in lijn met dat van SNS Wereld
Aandelenfonds. Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau.
Zo werd bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een
belangrijke reden voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen.
Ook is het kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor
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Pacific en Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar
onderwogen. De gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio
Pacific. De Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt
zich in de laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het beleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorieën liquiditeiten en obligaties komt overeen met het
beleid zoals gevoerd voor, respectievelijk, SNS Euro Liquiditeitenfonds en SNS Euro Obligatiefonds. Het
beleid zoals gevoerd binnen de beleggingscategorie aandelen komt overeen met het beleid van de passief
beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Profiel Blauw kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op de risico’s inzake
Europese liquiditeiten wordt verwezen naar SNS Euro Liquiditeitenfonds, inzake obligaties wordt verwezen naar
SNS Euro Obligatiefonds. Het aandelenbelang wordt, via participaties in Wereld Index Mixpool, belegd in
aandelen van passief beheerde beleggingsinstellingen. Deze passief beheerde beleggingsinstellingen maken geen
onderdeel uit van SNS Beleggingsfondsen N.V.

De risico’s inzake aandelen zijn als volgt:

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. Omdat de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd
wordt, is het relatieve marktrisico van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in
een relatief zeer lage tracking error.

Valutarisico: Voor de portefeuilles van de passief beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool is
sprake van valutarisico omdat wereldwijd belegd wordt. Valutarisico’s worden niet afgedekt.

Renterisico: Op grond van de beleggingen in aandelen is er geen sprake van renterisico. Bij de beleggingen in
vastrentende waarden is duidelijk sprake van renterisico.

Kredietrisico: Voor de beleggingen in aandelen is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op
vorderingen en liquide middelen. Bij de beleggingen in vastrentende waarden is duidelijk sprake van
kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. In onderliggende fondsen wordt uitsluitend belegd in aandelen uit de
verschillende MSCI Standard Net Total Return Indices. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de
verslagperiode hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom
van het fonds was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.31 SNS PROFIEL GEEL

FONDSPROFIEL

SNS Profiel Geel belegt in een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde euro liquiditeiten (15% Euro
Liquiditeitenpool) en obligaties (65% Euro Obligatiepool) en in aandelen van passief beheerde
beleggingsinstellingen (20% Wereld Index Mixpool). De uitgangsverdeling van Wereld Index Mixpool is als volgt:
35% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe (ARIFE EU), 35% ACTIAM Responsible Index Fund Equity North
America (ARIFE NA), 15% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific (ARIFE Pacific) en 15% Vanguard Emerging
Markets Stock Index Fund. Het fonds dekt geen valutarisico’s af. De onderliggende beleggingsinstellingen kunnen
eventueel valutarisico’s afdekken. Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat het rendement van de
samengestelde benchmark evenaart. Deze bestaat uit: 15% Euro OverNight Index Average (‘EONIA’), 65% iBoxx
€ Overall (TR) en 20% van de samengestelde benchmark van Wereld Index Mixpool. Deze bestaat uit: 35% MSCI
Europe Standard Net Total Return Index, 35% MSCI North America Standard Net Total Return Index, 15% MSCI
Pacific Standard Net Total Return Index en 15% MSCI Emerging Markets Index.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 45,3 2,1% 2,5% 2,7% 0,15 29,30 29,23
2015 31,5 2,7% 2,4% 2,4% 0,55 28,73 28,78
2014 16,2 10,4% 10,6% 10,2% 0,24 28,60 28,57
2013 12,8 4,4% 4,4% 4,3% -- 26,10 26,11
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Profiel Geel behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van 2,5%, na
aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark eveneens uit op 2,7%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. De onderliggende beleggingen in
aandelen behaalden positieve relatieve rendementen, terwijl de beleggingen in obligaties achterbleven bij de
benchmark. Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover
obligaties kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De
actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië
leverde extra rendement op.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
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gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het beleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorieën liquiditeiten en obligaties komt overeen met het
beleid zoals gevoerd voor, respectievelijk, SNS Euro Liquiditeitenfonds en SNS Euro Obligatiefonds. Het
beleid zoals gevoerd binnen de beleggingscategorie aandelen komt overeen met het beleid van de passief
beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Profiel Geel kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte van
de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op de risico’s inzake Europese
liquiditeiten wordt verwezen naar SNS Euro Liquiditeitenfonds, inzake obligaties wordt verwezen naar SNS Euro
Obligatiefonds. Het aandelenbelang wordt, via participaties in Wereld Index Mixpool, belegd in aandelen van
passief beheerde beleggingsinstellingen. Deze passief beheerde beleggingsinstellingen maken geen onderdeel uit
van SNS Beleggingsfondsen N.V.

De risico’s inzake aandelen zijn als volgt:

Marktrisico: Door risico’s van fluctuaties van de onderliggende aandelen in de portefeuilles van de passief
beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool is gedurende de verslagperiode sprake geweest van
marktrisico. Omdat de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd wordt, is het relatieve marktrisico van de
portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in een relatief zeer lage tracking error.

Valutarisico: Voor de portefeuilles van de passief beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool is
sprake van valutarisico omdat wereldwijd belegd wordt. Valutarisico’s worden niet afgedekt.

Renterisico: Op grond van de beleggingen in aandelen is er geen sprake van renterisico. Bij de beleggingen in
vastrentende waarden is duidelijk sprake van renterisico.

Kredietrisico: Voor de beleggingen in aandelen is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op
vorderingen en liquide middelen. Bij de beleggingen in vastrentende waarden is duidelijk sprake van
kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Omdat uitsluitend belegd wordt in aandelen uit de verschillende MSCI Standard Net Total
Return Indices die per definitie vrij liquide zijn, is sprake van een beperkt liquiditeitsrisico.
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2.32 SNS PROFIEL ORANJE

FONDSPROFIEL

SNS Profiel Oranje belegt in een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde euro obligaties (55%) en in
aandelen van passief beheerde beleggingsinstellingen (45% Wereld Index Mixpool). De uitgangsverdeling van
Wereld Index Mixpool is als volgt: 35% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe (ARIFE EU), 35% ACTIAM
Responsible Index Fund Equity North America (ARIFE NA), 15% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
(ARIFE Pacific) en 15% Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. Het fonds dekt geen valutarisico’s af. De
onderliggende beleggingsinstellingen kunnen eventueel valutarisico’s afdekken. Het beleggingsdoel is een
rendement te behalen dat het rendement van de samengestelde benchmark evenaart. Deze bestaat uit: 55%
iBoxx € Overall (TR) en 45% van de samengestelde benchmark van Wereld Index Mixpool. Deze bestaat uit: 35%
MSCI Europe Standard Net Total Return Index, 35% MSCI North America Standard Net Total Return Index, 15% MSCI
Pacific Standard Net Total Return Index en 15% MSCI Emerging Markets Index.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 63,9 0,8% 1,6% 1,7% 0,30 30,82 30,67
2015 47,5 4,6% 4,4% 4,4% 0,65 30,64 30,74
2014 33,5 13,8% 13,3% 13,0% 0,37 29,95 29,99
2013 33,8 6,8% 7,2% 7,1% -- 26,79 26,71
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Profiel Oranje behaalde in 2015 een rendement op basis van intrinsieke waarde van 1,6%, na aftrek van
kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op 1,7%.

Het positieve absolute rendement is toe te schrijven aan de beleggingscategorie obligaties. De categorie
aandelen had aan de andere kant een drukkend effect op het fondsrendement. De onderliggende beleggingen in
aandelen behaalden positieve relatieve rendementen, terwijl de beleggingen in obligaties achterbleven bij de
benchmark. Het tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover
obligaties kostte licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De
actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië
leverde extra rendement op.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
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Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het beleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorie obligaties komt overeen met het beleid zoals
gevoerd voor SNS Euro Obligatiefonds. Het beleid zoals gevoerd binnen de beleggingscategorie aandelen komt
overeen met het beleid van de passief beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Profiel Oranje kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op de risico’s inzake
obligaties wordt verwezen naar SNS Euro Obligatiefonds. Het aandelenbelang wordt, via participaties in Wereld
Index Mixpool, belegd in aandelen van passief beheerde beleggingsinstellingen. Deze passief beheerde
beleggingsinstellingen maken geen onderdeel uit van SNS Beleggingsfondsen N.V.

De risico’s inzake aandelen zijn als volgt:

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. Omdat de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd
wordt, is het relatieve marktrisico van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in
een relatief zeer lage tracking error.

Renterisico: Op grond van de beleggingen in aandelen is er geen sprake van renterisico. Bij de beleggingen in
vastrentende waarden is duidelijk sprake van renterisico.

Kredietrisico: Voor de beleggingen in aandelen is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op
vorderingen en liquide middelen. Bij de beleggingen in vastrentende waarden is duidelijk sprake van
kredietrisico.

Kredietrisico: Voor de beleggingen in aandelen is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op
vorderingen en liquide middelen. Bij de beleggingen in vastrentende waarden is duidelijk sprake van
kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. In onderliggende fondsen wordt uitsluitend belegd in aandelen uit de
verschillende MSCI Standard Net Total Return Indices. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de
verslagperiode hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom
van het fonds was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.33 SNS PROFIEL PAARS

FONDSPROFIEL

SNS Profiel Paars belegt in aandelen van passief beheerde beleggingsinstellingen via Wereld Index Mixpool. De
uitgangsverdeling is als volgt: 35% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe (ARIFE EU), 35% ACTIAM
Responsible Index Fund Equity North America (ARIFE NA), 15% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
(ARIFE Pacific) en 15% Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. Het fonds dekt geen valutarisico’s af. De
onderliggende beleggingsinstellingen kunnen eventueel valutarisico’s afdekken. Het beleggingsdoel is een
rendement te behalen dat het rendement van de samengestelde benchmark van Wereld Index Mixpool evenaart.
Deze bestaat uit: 35% MSCI Europe Standard Net Total Return Index, 35% MSCI North America Standard Net Total
Return Index, 15% MSCI Pacific Standard Net Total Return Index en 15% MSCI Emerging Markets Index.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 11,9 -3,8% -2,0% -2,2% 0,45 32,79 32,38
2015 11,0 8,4% 7,7% 7,9% 0,40 33,94 34,14
2014 9,4 15,7% 15,1% 15,2% 0,31 31,87 31,86
2013 9,2 11,4% 12,0% 12,6% -- 27,99 27,84
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Profiel Paars behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -2,0%, na
aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -2,2%.

De onderliggende beleggingen in aandelen behaalden positieve relatieve rendementen. Ook de actieve
regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra
rendement op.

Portefeuillebeleid
Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen. De eurozone blijft op het
pad van lage, maar stabiele groei.

Het beleid zoals gevoerd binnen de regio’s komt overeen met het beleid van de passief beheerde
beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Profiel Paars kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Via participaties in Wereld Index Mixpool wordt belegd
in aandelen van passief beheerde beleggingsinstellingen. Deze passief beheerde beleggingsinstellingen maken
geen onderdeel uit van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. Omdat de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd
wordt, is het relatieve marktrisico van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in
een relatief zeer lage tracking error. Het rendement van SNS Profiel Paars kan als gevolg van het innemen van
over- en onderwegingen ten opzichte van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Het

ALGEMEEN 104



aandelenbelang wordt via participaties in Wereld Index Mixpool belegd in aandelen van passief beheerde
beleggingsinstellingen. Deze passief beheerde beleggingsinstellingen maken geen onderdeel uit van SNS
Beleggingsfondsen N.V.

Valutarisico: Voor de portefeuilles van de passief beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool is
sprake van valutarisico omdat wereldwijd belegd wordt. Valutarisico’s worden niet afgedekt.

Renterisico: Het fonds belegt in aandelen; op grond daarvan is er geen sprake van renterisico.

Kredietrisico: Er is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op vorderingen en liquide middelen.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. In onderliggende fondsen wordt uitsluitend belegd in aandelen uit de
verschillende MSCI Standard Net Total Return Indices. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de
verslagperiode hebben zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom
van het fonds was in de verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.34 SNS PROFIEL ROOD

FONDSPROFIEL

SNS Profiel Rood belegt in actief beheerde beursgenoteerde euro obligaties (25% Euro Obligatiepool) en in
aandelen van passief beheerde beleggingsinstellingen (75% Wereld Index Mixpool). De uitgangsverdeling van
Wereld Index Mixpool is als volgt: 35% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe (ARIFE EU), 35% ACTIAM
Responsible Index Fund Equity North America (ARIFE NA), 15% ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific
(ARIFE Pacific) en 15% Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund. Het fonds dekt geen valutarisico’s af. De
onderliggende beleggingsinstellingen kunnen eventueel valutarisico’s afdekken. Het beleggingsdoel is een
rendement te behalen dat het rendement van de samengestelde benchmark evenaart. Deze bestaat uit: 25%
iBoxx € Overall (TR) en 75% van de samengestelde benchmark van Wereld Index Mixpool. Deze bestaat uit: 35%
MSCI Europe Standard Net Total Return Index, 35% MSCI North America Standard Net Total Return Index, 15% MSCI
Pacific Standard Net Total Return Index en 15% MSCI Emerging Markets Index.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 25,2 -1,6% -0,4% -0,4% 0,55 31,70 31,45
2015 23,1 6,9% 6,3% 6,4% 0,55 32,39 32,54
2014 22,2 14,8% 14,3% 14,2% 0,37 30,96 30,95
2013 23,4 9,3% 9,8% 10,1% -- 27,45 27,33
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Profiel Rood behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van -0,4%, na
aftrek van kosten. In dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark eveneens uit op -0,4%.

Het beperkte negatieve absolute rendement is toe te rekenen aan de beleggingscategorie aandelen. Het
rendement op de categorie obligaties was wel positief. De onderliggende beleggingen in aandelen behaalden
positieve relatieve rendementen, terwijl de beleggingen in obligaties achterbleven bij de benchmark. Het
tactisch asset allocatiebeleid met per saldo een klein overwogen positie in aandelen tegenover obligaties kostte
licht aan rendement. Euro obligaties presteerden in de verslagperiode beter dan aandelen. De actieve
regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië leverde extra
rendement op.

Portefeuillebeleid
De wereldeconomie verkeert nog steeds in een groeimodus, maar wel minder overtuigend dan voorheen. De
leidende indicatoren voor veel landen gingen in de eerste maanden van het jaar de verkeerde kant op.
Voorzichtigheid was dan ook geboden. Dit was een belangrijke reden om na het forse herstel van de
aandelenmarkten in maart de overweging in aandelen terug te brengen naar een neutrale weging. In mei is een
kleine overweging in aandelen versus obligaties weer ingezet. De Amerikaanse economie won weer wat aan vaart
op grond van hogere consumptieve bestedingen. De eurozone blijft op het pad van lage maar stabiele groei. Het
Britse besluit om de Europese Unie te verlaten heeft zijn weerslag op de groei van de export, maar de
verwachting is dat de economie deze tegenslag kan opvangen en dat een recessie kan worden vermeden. De
Chinese economie blijft vaart verminderen, maar de afzwakking gaat langzaam. De vooruitzichten voor een
aantal andere opkomende landen zijn wat verbeterd, wat veelal samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen
uit het dal klimmen.

Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
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Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen.

Het beleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorie obligaties komt overeen met het beleid zoals
gevoerd voor SNS Euro Obligatiefonds. Het beleid zoals gevoerd binnen de beleggingscategorie aandelen komt
overeen met het beleid van de passief beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Profiel Rood kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen ten opzichte
van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting op de risico’s inzake
obligaties wordt verwezen naar SNS Euro Obligatiefonds. Het aandelenbelang wordt via participaties in Wereld
Index Mixpool belegd in aandelen van passief beheerde beleggingsinstellingen. Deze passief beheerde
beleggingsinstellingen maken geen onderdeel uit van SNS Beleggingsfondsen N.V.

De risico’s inzake aandelen zijn als volgt:

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. Omdat de index zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd
wordt, is het relatieve marktrisico van de portefeuille ten opzichte van de benchmark zeer laag, wat zich uit in
een relatief zeer lage tracking error.

Valutarisico: Voor de portefeuilles van de passief beheerde beleggingsinstellingen van Wereld Index Mixpool is
sprake van valutarisico omdat wereldwijd belegd wordt. Valutarisico’s worden niet afgedekt.

Renterisico: Op grond van de beleggingen in aandelen is er geen sprake van renterisico. Bij de beleggingen in
vastrentende waarden is duidelijk sprake van renterisico.

Kredietrisico: Voor de beleggingen in aandelen is geen sprake van kredietrisico, behalve kredietrisico op
vorderingen en liquide middelen. Bij de beleggingen in vastrentende waarden is duidelijk sprake van
kredietrisico.

Liquiditeitsrisico: Zowel het beleggingsfonds als de onderliggende beleggingstitels kennen een hoge mate van
liquiditeit, oftewel verhandelbaarheid. In onderliggende fondsen wordt belegd in aandelen uit de verschillende
MSCI Standard Net Total Return Indices. Het liquiditeitsrisico is beperkt. Gedurende de verslagperiode hebben
zich geen problemen voorgedaan met betrekking tot de verhandelbaarheid. De kasstroom van het fonds was in de
verslagperiode ruim voldoende om de in- en uitstroom van aandelen te beheren.
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2.35 SNS WERELD AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

SNS Wereld Aandelenfonds belegt via Amerika Aandelenpool, Euro Aandelenpool, Azië Aandelenpool en Global
Emerging Markets Equity Pool, in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Noord-
Amerika (37,5%), Europa (37,5%), Azië (15%) en opkomende landen (10%). Het fonds kan ook beleggen in
afgeleide producten, zoals in aandelenopties en termijncontracten. Het beleggingsdoel van het fonds is een
rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit: 37,5% S&P 500
Index (Net TR), 37,5% MSCI Europe Index Net EUR, 15% MSCI AC Asia Pacific IMI Net EUR en 10% MSCI Emerging
Markets Index Net EUR.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2016, 1e halfjaar 121,6 -3,5% -2,4% -2,3% 0,80 30,17 29,86
2015 138,2 12,4% 12,1% 8,7% 0,55 31,78 31,79
2014 141,7 15,1% 14,6% 16,3% 0,28 28,82 28,76
2013 131,2 18,5% 18,4% 17,5% -- 25,42 25,26
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.

Rendement
SNS Wereld Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-2,4%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -2,3%.

De actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië
leverde extra rendement op. Vergeleken met de benchmark presteerde Europa beter, terwijl andere regio’s
rendement lieten liggen ten opzichte van de onderliggende benchmarks.

Voor een nadere toelichting op de gerealiseerde rendementen in de afzonderlijke regio’s wordt verwezen naar de
tekst in dit verslag over SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds en SNS
Opkomende Landen Aandelenfonds.

Portefeuillebeleid
Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen. De eurozone blijft op het
pad van lage, maar stabiele groei. Het aandelenportefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke
regio’s komt overeen met dat van respectievelijk SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië
Aandelenfonds en SNS Opkomende Landen Aandelenfonds.

Risicobeheer
Het rendement van SNS Wereld Aandelenfonds kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen in de
vier regio’s afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting omtrent gelopen risico’s voor elk van de
onderliggende regio’s wordt verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika
Aandelenfonds, SNS Azië Aandelenfonds en SNS Opkomende Landen Aandelenfonds.

Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt, neemt de
intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
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standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,3%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 3,4%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,1% (ultimo 2015: 1,1%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 56%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn. De active share is berekend als een
gewogen gemiddelde van de actieve gewichten van de onderliggende regio's.

Voor een nadere toelichting omtrent gelopen risico’s voor elk van de onderliggende beleggingen (regio’s) wordt
verwezen naar de risicobeheerparagraaf bij SNS Euro Aandelenfonds, SNS Amerika Aandelenfonds, SNS Azië
Aandelenfonds en SNS Opkomende Landen Aandelenfonds.
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2.36 RZL WERELD AANDELENFONDS

FONDSPROFIEL

RZL Wereld Aandelenfonds belegt via Amerika Aandelenpool, Euro Aandelenpool, Azië Aandelenpool en Global
Emerging Markets Equity Pool, in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Noord-
Amerika (37,5%), Europa (37,5%), Azië (15%) en opkomende landen (10%). Het fonds kan ook beleggen in
afgeleide producten, zoals in aandelenopties en termijncontracten. Het beleggingsdoel van het fonds is een
rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark. Deze bestaat uit: 37,5% S&P 500
Index (Net TR), 37,5% MSCI Europe Index Net EUR, 15% MSCI AC Asia Pacific IMI Net EUR en 10% MSCI Emerging
Markets Index Net EUR.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND
PER AANDEEL

IN EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE

PER AANDEEL
IN EURO1

TRANSACTIE-
PRIJS PER

AANDEEL IN
EURO4

2016, 1e halfjaar 155,0 -3,7% -2,7% -2,3% 0,45 23,41 23,17
2015 168,1 11,8% 11,6% 8,7% 0,35 24,53 24,54
2014 163,6 14,6% 14,1% 16,3% 0,23 22,29 22,25
2013 160,5 18,8% 18,2% 17,5% 0,30 19,77 19,65
2012 219,4 15,1% 16,4% 15,5% 0,10 17,00 16,81
2011 187,6 -6,8% -6,2% -4,1% 0,20 14,69 14,69
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit is het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorgaande boekjaar.
4 Na 2013 is er geen sprake meer van een beurskoers, maar van een transactieprijs i.v.m. beëindiging van de beursnotering. De beurskoers resp. transactieprijs

gelden ultimo verslagperiode.

Rendement
RZL Wereld Aandelenfonds behaalde over de verslagperiode een rendement op basis van intrinsieke waarde van
-2,7%, na aftrek van kosten. Over dezelfde periode kwam het rendement van de benchmark uit op -2,3%.

De actieve regioallocatie werkte positief door in het fondsrendement. Met name de onderwogen positie in Azië
leverde extra rendement op. Vergeleken met de benchmark presteerde Europa beter, terwijl andere regio’s
rendement lieten liggen ten opzichte van de onderliggende benchmarks.

Voor een nadere toelichting op de gerealiseerde rendementen in de afzonderlijke regio’s wordt verwezen naar de
tekst in dit verslag over RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië Aandelenfonds en RZL
Opkomende Landen Aandelenfonds.

Portefeuillebeleid
Gedurende de verslagperiode zijn er diverse tactische wijzigingen doorgevoerd op regioniveau. Zo werd
bijvoorbeeld in april de onderweging van Emerging Markets gedraaid naar een overweging. Een belangrijke reden
voor deze wijziging is dat de groei-indicatoren van Emerging Markets in positieve zin verrassen. Ook is het
kwantitatieve model positiever geworden, dit dankzij een verbeterd momentum. De wegingen voor Pacific en
Verenigde Staten werden tegelijkertijd met de verhoging van Emerging Markets verlaagd naar onderwogen. De
gematigde economische ontwikkelingen in Japan en de sterke yen zijn negatief voor de regio Pacific. De
Amerikaanse economie profiteert tot op heden van hogere consumptieve bestedingen, maar bevindt zich in de
laat-cyclische fase. Europa werd per saldo opgehoogd van neutraal naar overwogen. De eurozone blijft op het
pad van lage, maar stabiele groei. Het aandelenportefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de afzonderlijke
regio’s komt overeen met dat van respectievelijk RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië
Aandelenfonds en RZL Opkomende Landen Aandelenfonds

Risicobeheer
Het rendement van RZL Wereld Aandelenfonds kan als gevolg van het innemen van over- en onderwegingen in de
vier regio’s afwijken van de benchmark. Voor een nadere toelichting omtrent gelopen risico’s voor elk van de
onderliggende regio’s wordt verwezen naar de risicobeheerparagrafen bij RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika
Aandelenfonds, RZL Azië Aandelenfonds en RZL Opkomende Landen Aandelenfonds.
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Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van onderliggende beleggingen daalt, neemt de
intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. De volatiliteit van het fonds wordt uitgedrukt in de
standaarddeviatie; deze wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. Ultimo december
2015 bedroeg de standaarddeviatie 3,3%. Deze is gedurende de verslagperiode gestegen tot 3,4%.

In aanvulling op het marktrisico kan het actieve beleid dat wordt gevoerd door de beheerder de volatiliteit van
het fonds beïnvloeden. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error. De tracking error bedraagt 1,1% (ultimo 2015: 1,1%). De tracking error is een
risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille afweek van het rendement van de
benchmark. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 36 maanden. De active share
bedroeg 56%. Active share wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100 en geeft aan in welke mate een fonds
afwijkt van de benchmark. Een lage active share betekent dat de portefeuille en de benchmark sterk op elkaar
lijken, een hoge active share betekent dat er weinig overeenkomsten zijn. De active share is berekend als een
gewogen gemiddelde van de actieve gewichten van de onderliggende regio's.

Voor een nadere toelichting omtrent gelopen risico’s voor elk van de onderliggende beleggingen (regio’s) wordt
verwezen naar de risicobeheerparagraaf bij RZL Euro Aandelenfonds, RZL Amerika Aandelenfonds, RZL Azië
Aandelenfonds en RZL Opkomende Landen Aandelenfonds.

GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP

Fonds
Benchmark

30
-j

un
-1

1

30
-s

ep
-1

1

31
-d

ec
-1

1

31
-m

aa
-1

2

30
-j

un
-1

2

30
-s

ep
-1

2

31
-d

ec
-1

2

31
-m

aa
-1

3

30
-j

un
-1

3

30
-s

ep
-1

3

31
-d

ec
-1

3

31
-m

aa
-1

4

30
-j

un
-1

4

30
-s

ep
-1

4

31
-d

ec
-1

4

31
-m

aa
-1

5

30
-j

un
-1

5

30
-s

ep
-1

5

31
-d

ec
-1

5

31
-m

aa
-1

6

30
-j

un
-1

6

80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

GEOGRAFISCHE SPREIDING

Aandelen Europa

Aandelen Noord-
Amerika

Aandelen Azië

Aandelen
opkomende landen

ALGEMEEN 111



HALFJAARCIJFERS 2016 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 112

 

 
3 Halfjaarcijfers 2016

SNS Beleggingsfondsen N.V.

112



BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 4.710.577 5.045.856

Vorderingen 2 45.024 28.995
Overige activa

Liquide middelen 3 -- 66
Kortlopende schulden 4 48.240 32.666
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -3.216 -3.605
Activa min kortlopende schulden 4.707.361 5.042.251

Eigen vermogen 5
Geplaatst kapitaal 7.881 8.216
Agio 3.628.336 3.824.001
Overige reserves 1.099.988 832.522
Onverdeeld resultaat -28.844 377.512

Totaal eigen vermogen 4.707.361 5.042.251

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -8.482 65.036
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -576 350.956
Som der bedrijfsopbrengsten -9.058 415.992

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 8 19.785 23.856
Overige bedrijfslasten 1 --

Som der bedrijfslasten 19.786 23.856

Resultaat -28.844 392.136

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -28.844 392.136

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8.482 -65.036
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 576 -350.956
Aankoop van beleggingen -281.620 -257.190
Verkoop van beleggingen 607.841 658.886

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -16.029 17.751
Kortlopende schulden 15.574 -17.685

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 305.980 377.906

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 216.115 208.694
Inkoop van aandelen -412.115 -451.891
Mutatie schulden aan kredietinstellingen -- -53
Uitgekeerd dividend -110.046 -134.585

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -306.046 -377.835

Mutatie liquide middelen -66 71
Liquide middelen begin van de verslagperiode 66 66
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- 137
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3.1 TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

ALGEMEEN

SNS Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd aan de
Graadt van Roggenweg 250 te Utrecht. De vennootschap is opgericht op 5 oktober 1995. De verslagperiode van de
vennootschap heeft betrekking op de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

SNS Beleggingsfondsen N.V. is een open-end beleggingsinstelling, die is ingericht als een zogenaamd
paraplufonds, waarbij de gewone aandelen van SNS Beleggingsfondsen N.V. zijn onderverdeeld in verschillende
series, de ‘fondsen’, waarin afzonderlijk kan worden belegd. SNS Beleggingsfondsen N.V. kan besluiten, indien
bijzondere omstandigheden daartoe noodzaken, de inkoop en/of uitgifte van aandelen tijdelijk op te schorten.
De SNS fondsen zijn fondsen zonder distributievergoeding (de zogenaamde zero rebate beleggingsfondsen) en zijn
genoteerd aan Euronext Amsterdam. De RZL beleggingsfondsen zijn niet beursgenoteerd en uitsluitend
beschikbaar via een verzekeringsproduct van Reaal of Zwitserleven.

Elk fonds heeft zijn eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Ook de administratie van elk fonds is
gescheiden door het gebruik van separate rekeningen. Het in een afzonderlijk fonds gestort kapitaal wordt
afzonderlijk belegd. Zowel de kosten als de opbrengsten worden per fonds afzonderlijk verantwoord.
Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een fonds komen ten goede aan of ten laste van de
houders van de desbetreffende serie aandelen. Conform de Wet op het financieel toezicht (Wft) is er sprake van
afgescheiden vermogens tussen de verschillende fondsen.

De fondsen als zodanig hebben geen rechtspersoonlijkheid; het vermogen is van één en dezelfde rechtspersoon,
SNS Beleggingsfondsen N.V. De fondsen beleggen het vermogen van SNS Beleggingsfondsen N.V. in besloten
fondsen voor gemene rekening, zogenaamde beleggingspools. In deze beleggingspools vindt de uitvoering van het
beleggingsbeleid plaats.

Aan de halfjaarcijfers 2016 van SNS Beleggingsfondsen N.V. zijn toegevoegd de halfjaarcijfers van de
afzonderlijke fondsen alsmede van de besloten fondsen voor gemene rekening (de beleggingspools), waarin de
vennootschap haar vermogen heeft belegd. Deze worden geacht onderdeel uit te maken van de toelichting op de
halfjaarcijfers van SNS Beleggingsfondsen N.V. Naar Nederlands recht zijn de beleggingspools geen rechtspersoon:
de juridische eigendom van het vermogen van de beleggingspools berust bij Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V.
ACTIAM N.V. (ACTIAM) fungeert als directie van Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V.

KAS Trust & Depositary Services B.V. te Amsterdam (KAS Trust) fungeert als bewaarder van SNS Beleggingsfondsen
N.V. en de beleggingspools. De bewaarder heeft de bewaarneming van financiële instrumenten volgens de
definitie van art 1.1 Wft gedelegeerd aan KAS BANK N.V.

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wft en
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Op onderdelen zijn in dit halfjaarbericht bewoordingen
gehanteerd die afwijken van de modellen voor beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in het Besluit
modellen jaarrekening, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven.

ACTIAM N.V. (ACTIAM) is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht en is een 100%-deelneming van VIVAT
N.V. (VIVAT) te Utrecht.

Bewaarder
De bewaarder is een onder wettelijk toezicht staande entiteit met als wettelijke taken onder andere het
monitoren van kasstromen, naleving van beleggingsbeleid en eigendomsverificatie ten aanzien van de financiële
activa van de beleggingsfondsen. KAS Trust is door ACTIAM aangesteld als bewaarder van de door ACTIAM
beheerde beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in duizenden euro’s en worden de in de balans opgenomen posten
gewaardeerd tegen marktwaarde.
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Vreemde valuta
De rapportage- en functionele valuta van de vennootschap is de euro. Activa en passiva in vreemde valuta zijn
omgerekend tegen de koersen ultimo verslagperiode.

De ultimo verslagperiode gehanteerde valutakoersen (World Market/Reuters closing spot rates) zijn als volgt:

Valutakoersen per €
30-06-2016 31-12-2015

Amerikaanse dollar 1,1110 1,0863
Australische dollar 1,4920 1,4931
Britse pond 0,8311 0,7370
Canadese dollar 1,4428 1,5090
Deense kroon 7,4398 7,4627
Euro 1,0000 1,0000
Filipijnse peso 52,2674 51,1158
Hong Kong dollar 8,6187 8,4190
Indonesische roepie 14.678,4269 14.974,6455
Japanse yen 113,9724 130,6765
Maleisische ringgit 4,4788 4,6640
Nieuw Zeelandse dollar 1,5599 1,5868
Noorse kroon 9,2964 9,6152
Singapore dollar 1,4952 1,5411
Taiwanese dollar 35,8381 35,6817
Thaise baht 39,0388 39,0905
Zuid-Koreaanse won 1.279,6500 1.273,7400
Zweedse kroon 9,4127 9,1582
Zwitserse frank 1,0823 1,0874

Voor aan- en verkopen gedurende de verslagperiode zijn de transactiekoersen gehanteerd. Voor posten van de
winst- en verliesrekening in vreemde valuta geldt eveneens de transactiekoers. Verschillen uit hoofde van de
valuta-omrekening worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Criteria opname in de balans
Een financieel instrument wordt in de balans opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat toekomstige
economische voordelen van het financiële instrument naar het beleggingsfonds of de beleggingspool zullen
toevloeien. De reële waarde van een financieel instrument bij eerste opname is gelijk aan de kostprijs van een
financieel instrument. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie
ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico’s met betrekking tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen.

Gebruik van schattingen
De opstelling van het halfjaarbericht vereist dat ACTIAM oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.

De waarderingsgrondslagen van de beleggingen zijn naar de mening van de beheerder het meest kritisch voor het
weergeven van de financiële positie, en vereisen schattingen en veronderstellingen. In de paragrafen hieronder
zijn de waarderingsgrondslagen van de beleggingen opgenomen.

Saldering van een actief en een verplichting
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen
indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en
gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met
de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en
rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen.
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Beleggingen
Transactiekosten
Aan de aan- en verkopen van participaties in de beleggingspools zijn geen kosten verbonden.

Participaties beleggingspools
De beleggingen van de fondsen bestaan uit participaties in de SNS beleggingspools. De participaties in de
beleggingspools worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde (ook wel bekend onder de term Net Asset
Value) per einde verslagperiode, hetgeen overeenkomt met de reële waarde. De participaties worden op dagbasis
aangekocht of verkocht tegen de vastgestelde intrinsieke waarde. De beleggingen zijn als liquide te beschouwen.
De intrinsieke waarde van alle SNS beleggingspools wordt één keer per jaar gecontroleerd door de externe
accountant in het kader van de jaarlijkse controle van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Indirecte beleggingen
Omdat SNS Beleggingsfondsen N.V. haar vermogen belegt in onderliggende beleggingspools, zijn in het kader van
het vereiste inzicht op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel
122 lid 1, onderdeel g, de halfjaarcijfers van de onderliggende pools opgenomen. Indien een beleggingsinstelling
85 procent of meer belegt in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123,
lid 1m, lid 5 en 6 en artikel 124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met
124 Bgfo vraagt een nadere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere
een beter inzicht in de beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van de pools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op het halfjaarbericht van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

Bepaling reële waarde beleggingen in de onderliggende beleggingspools
Transactiekosten
Transactiekosten bij aan- en verkoop van beleggingen worden als onderdeel van de gerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Transactiekosten bij aankoop
van beleggingen worden derhalve niet geactiveerd. Het totaalbedrag aan transactiekosten van beleggingen over
de verslagperiode, voor zover deze identificeerbaar en kwantificeerbaar zijn, wordt toegelicht in de
halfjaarcijfers van de pools.

Het totaalbedrag aan geïdentificeerde transactiekosten van beleggingen over de verslagperiode wordt toegelicht
in de halfjaarcijfers van de beleggingspools, omdat de aan- en verkopen van beleggingen plaatsvinden via de
beleggingspools. Transactiekosten voor vastrentende waarden zijn niet te bepalen daar zij in de aan- en
verkoopkoers zijn opgenomen en niet separaat worden vastgelegd. De totale hoogte van de transactiekosten voor
vastrentende waarden is derhalve niet met voldoende nauwkeurigheid vast te stellen. De omloopsnelheid van de
portefeuille, die in de halfjaarcijfers van elke beleggingspool wordt vermeld, is van invloed op de
transactiekosten.

Beleggingen met een beursnotering
Aandelen genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de meest
recente slotkoers in de verslagperiode. Beursgenoteerde derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde op
basis van de meest recente slotkoers. Als financiële instrumenten op verschillende effectenbeurzen zijn
genoteerd, bepaalt de beheerder van welke effectenbeurs de koers in aanmerking wordt genomen.

De vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde. Als er sprake is van een actieve markt wordt
gebruikgemaakt van de relevante biedkoersen of, als biedkoersen niet aanwezig zijn, van de relevante
middenkoersen of slotkoersen. Wanneer er geen actieve markt beschikbaar is voor een vastrentende belegging,
wordt gebruikgemaakt van een koers die is afgeleid van quoteringen van vergelijkbare beleggingen, of van een
koers op basis van een indicatieve quote die is verkregen van derde partijen die een markt onderhouden in de
betreffende beleggingen. Indien dit niet mogelijk is, wordt de koers modelmatig bepaald.

Beleggingen zonder beursnotering
Niet aan een effectenbeurs genoteerde of verhandelde beleggingen en eventuele incourante beleggingen worden
gewaardeerd op basis van een indicatieve waardering. Deze indicatieve waardering wordt ontvangen van externe
partijen. Als deze niet beschikbaar is, wordt de waardering modelmatig bepaald. De beheerder zal alles in het
werk stellen om een zo accuraat en recent mogelijke waardering toe te kennen. Dit betekent dat de waardering
gedateerd kan zijn. Als na vaststelling van de intrinsieke waarde van het fonds, maar voorafgaand aan publicatie
van het halfjaarbericht, informatie beschikbaar komt die leidt tot een materieel ander inzicht in de intrinsieke
waarde die in het halfjaarbericht wordt gepubliceerd, zal dit in het verslag worden verwerkt en toegelicht. De
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nadere informatie zal worden verwerkt bij de eerstvolgende vaststelling van de intrinsieke waarde. Van
waarderingen die modelmatig zijn bepaald, worden de uitkomsten van het model door een onafhankelijke
accountant getoetst.

Deposito’s
Deposito’s worden gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde is nagenoeg gelijk aan de nominale
waarde, omdat de deposito’s een korte looptijd hebben.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De nominale waarde is nagenoeg
gelijk aan de marktwaarde als gevolg van de korte looptijden van de betreffende posten.

Verwerking van plaatsing en inkoop van aandelen
De uit hoofde van plaatsing respectievelijk inkoop van aandelen ontvangen respectievelijk betaalde bedragen
worden geheel verwerkt in het geplaatst kapitaal en het agio van het desbetreffende fonds.

Aandelen als eigen vermogen
Aandeelhouders van de fondsen hebben het recht om hun aandeel terug te verkopen aan het fonds en de
aandelen van het fonds hebben daarmee een kenmerk van vreemd vermogen. De aandelen van het fonds worden
echter in de halfjaarcijfers als eigen vermogen verantwoord, omdat de aandelen aan de volgende kenmerken
voldoen:
■ de houder van het aandeel heeft recht op een pro-rata deel van de netto activa in het beleggingsfonds; en
■ het aandeel is achtergesteld ten opzichte van alle andere instrumenten.

Op- en afslagen bij toe- en uittredingen
Bij de uitgifte en inkoop van aandelen van het fonds worden de uitgifte- en inkoopprijs van de aandelen ten
opzichte van de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag respectievelijk verlaagd met een afslag.
De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het fonds. Deze op- en afslagen dienen met name ter dekking
van transactiekosten die bij het fonds in rekening worden gebracht over de beleggingstransacties van die pools.
De op- en afslagen worden jaarlijks door de beheerder vastgesteld op basis van de gemiddelde transactiekosten
die representatief zijn voor transacties op de financiële markten in de betreffende beleggingscategorie. Per
15 juli 2015 zijn de percentages voor afslagen bij het RZL Euro Aandelenfonds en het SNS Euro Aandelenfonds
gewijzigd. De beheerder kan het betreffende percentage aanpassen indien het lange termijn gemiddelde als
gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Het resultaat wordt voornamelijk bepaald door de (niet-)gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen
over de verslagperiode, onder aftrek van de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten.

Daarnaast bestaat het resultaat in de beleggingspools uit de directe beleggingsopbrengsten zoals interest en
dividend. Het dividend betreft het verdiende bruto contante dividend onder aftrek van provisie en niet-
terugvorderbare dividendbelasting. De opbrengsten in de vorm van stockdividend worden als aankoop tegen nihil
in de balans verwerkt. De interestbaten zijn de bruto ontvangen alsmede opgelopen rente op obligaties en
deposito’s onder aftrek van een eventuele provisie. De verdiende rente wordt verantwoord in de periode waarop
zij betrekking heeft.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen, die gedurende de verslagperiode
beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop deze zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar
beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten.
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt het
resultaat, door aanpassingen hierop, tot kasstromen herleid.

FISCALE ASPECTEN

Vennootschapsbelasting
De vennootschap heeft gekozen voor de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet
op de Vennootschapsbelasting 1969, zoals dit nader uitgewerkt is in het Besluit beleggingsinstellingen. Dit houdt
in dat de vennootschap geen vennootschapsbelasting verschuldigd is (0%-tarief) indien aan de in de wet en het
besluit genoemde voorwaarden wordt voldaan. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan vervalt de status van
fiscale beleggingsinstelling.

Op grond van deze voorwaarden worden er eisen gesteld op het gebied van de aandeelhoudersstructuur. Dit
houdt onder andere in dat het belang in de Vennootschap van één enkele natuurlijke persoon kleiner moet zijn
dan 25%. Als de directieleden en meer dan de helft van de leden van de raad van commissarissen van de
vennootschap ook bij een lichaam of meerdere verbonden lichamen in dienstbetrekking staan of commissaris
zijn, dan mag het belang van dat lichaam en de verbonden lichamen samen niet een belang van 25% of meer zijn.
Daarnaast mag ten hoogste 45% van het totaal aantal aandelen in handen zijn van één belastingplichtig lichaam
(of meerdere verbonden lichamen). Als de aandelen worden gehouden door tussenkomst van een buitenlands
fonds voor gemene rekening of een buitenlandse vennootschap, dan mag het belang niet voor 25% of meer bij een
in Nederland gevestigd lichaam berusten.

Een andere belangrijke voorwaarde voor de status van fiscale beleggingsinstelling is dat de Vennootschap de voor
uitdeling beschikbare winst, met inachtneming van de afrondingsreserve, binnen acht maanden na afloop van het
boekjaar aan de aandeelhouders uitkeert (de doorstootverplichting).

De beheerder zal erop toezien, voor zover dat in haar vermogen ligt, dat te allen tijde aan de voorwaarden voor
het verkrijgen en behouden van de status van fiscale beleggingsinstelling wordt voldaan. Indien het fonds op enig
moment niet aan één of meerdere voorwaarden voldoet, verliest het fonds met terugwerkende kracht tot het
begin van het betreffende boekjaar haar status van fiscale beleggingsinstelling. Indien niet (tijdig) wordt voldaan
aan de doorstootverplichting, verliest de vennootschap reeds met ingang van het jaar waarop de
doorstootverplichting betrekking heeft deze status. Het verlies van de status van fiscale beleggingsinstelling
heeft tot gevolg dat de vennootschap met ingang van het betreffende jaar normaal belastingplichtig wordt voor
toepassing van de Nederlandse vennootschapsbelasting.

Dividendbelasting
Op dividenduitkeringen aan haar aandeelhouders dient de vennootschap in beginsel 15% dividendbelasting in te
houden. De vennootschap kan op de door haar af te dragen dividendbelasting (die is ingehouden op
dividenduitkeringen door de vennootschap) een afdrachtvermindering toepassen. Deze afdrachtvermindering is in
beginsel de dividendbelasting/bronbelasting (tot aan het verdragstarief) die ten laste van haar is ingehouden op
ontvangen dividenduitkeringen.

Buitenlandse bronbelasting
Op dividenden uitgekeerd op buitenlandse beleggingen zal veelal een bronbelasting door het betreffende
bronland zijn ingehouden. Indien Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten
met het bronland, kan mogelijk het bronbelastingtarief op grond van het belastingverdrag worden verlaagd.
Afhankelijk van het betreffende belastingverdrag zal de Vennootschap in beginsel om een (gedeeltelijke)
teruggaaf van de ingehouden bronbelasting (bovenaan het verdragstarief) kunnen verzoeken bij de buitenlandse
belastingautoriteiten. Voor de resterende buitenlandse bronbelasting (tot het verdragstarief) kan gebruik worden
gemaakt van de afdrachtvermindering voor de dividendbelasting. De vennootschap mag de afdrachtvermindering
niet toepassen ter zake van buitenlandse bronbelasting voor zover er vrijgestelde entiteiten deelnemen in het
fonds, met uitzondering van vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI’s).

FINANCIËLE RISICO’S EN BEHEERSINGSMAATREGELEN

De activiteiten van SNS Beleggingsfondsen N.V. kunnen voor de vennootschap financiële risico’s van verscheidene
aard met zich meebrengen. Deze risico’s bestaan uit marktrisico, renterisico, valutarisico, concentratierisico,
actief rendementsrisico, inflatierisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationeel risico. De risico’s komen
voort uit het beheren van beleggingsportefeuilles. Het door ACTIAM gevoerde beleid ten aanzien van deze risico’s
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wordt hieronder uiteengezet. De hieronder aangegeven risico’s zullen nader worden uitgewerkt in de toelichting
op de halfjaarcijfers van de beleggingspools.

Marktrisico
Het marktrisico wordt gedefinieerd als het risico van schommelingen in de omvang en het rendement van de
fondsen als gevolg van waardeontwikkelingen van de financiële instrumenten waarin door de fondsen wordt
belegd.

De fondsen zijn via de onderliggende beleggingen in de pools blootgesteld aan marktschommelingen en risico’s
inherent aan het beleggen in financiële instrumenten. De waarde van de onderliggende beleggingen van de pools
kan fluctueren op basis van een groot aantal factoren, zoals verwachtingen ten aanzien van economische groei,
inflatie en prijsontwikkeling op diverse goederen en valutamarkten. Daarnaast kan de waarde van de beleggingen
fluctueren naar aanleiding van politieke en monetaire ontwikkelingen. Marktrisico’s verschillen per
beleggingscategorie en zijn mede afhankelijk van de mate van spreiding van beleggingen over regio’s en sectoren
en/of van de keuze van individuele beleggingen. Het is mogelijk dat beleggingen van de hele markt of van een
bepaalde regio ’s en/of sectoren dalen.

Door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen van het fonds wordt getracht om het
marktrisico te mitigeren. Met een actief beleid wordt vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in de markt om
zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. De beheerder kan de verdeling van de door hem
geselecteerde beleggingen over de diverse categorieën aanpassen op basis van de marktvooruitzichten.

In het verslag van de directie is in de paragraaf ‘Fondsprofiel’, waar relevant, een verdeling van de portefeuille
naar sector en/of land, evenals een overzicht van de tien grootste posities van het fonds opgenomen. Voor de
segmentatie van de beleggingen wordt verwezen naar de informatie zoals die is opgenomen in de halfjaarcijfers
van de pools, waarin de fondsen beleggen.

Renterisico
Een specifieke vorm van marktrisico is renterisico. Het renterisico is het risico van waardedaling of
waardefluctuaties van de fondsen als gevolg van renteontwikkelingen. De waarde van de beleggingen in
vastrentende fondsen fluctueert als gevolg van verandering in marktrentes. Dit geldt tevens voor de mixfondsen
die in vastrentende fondsen beleggen. Hierdoor zijn deze fondsen blootgesteld aan renterisico, zowel in absolute
zin als ten opzichte van de relevante benchmark.

Ter beperking van het renterisico ten opzichte van de benchmark geldt een vaste bandbreedte als toegestane
maximale afwijking van de gemiddeld gewogen looptijd van de vastrentende fondsen, de zogenoemde duration,
ten opzichte van de relevante benchmarks. Ook door spreiding van beleggingen over verschillende looptijden kan
het renterisico worden gemitigeerd. Het renterisico is het risico van verliezen als gevolg van
renteontwikkelingen. De waarde van de beleggingen in vastrentende fondsen fluctueert als gevolg van
verandering in marktrentes. Hierdoor zijn deze fondsen blootgesteld aan renterisico.

SNS Euro Obligatiefonds, SNS Euro Liquiditeitenfonds, SNS Euro Mixfonds, SNS Optimaal Blauw, SNS Optimaal
Geel, SNS Optimaal Oranje, SNS Optimaal Rood, SNS Profiel Blauw, SNS Profiel Geel, SNS Profiel Oranje, SNS
Profiel Rood, RZL Euro Obligatiefonds, RZL Euro Liquiditeitenfonds, RZL Euro Mixfonds, RZL Optimaal Blauw, RZL
Optimaal Geel, RZL Optimaal Oranje en RZL Optimaal Rood beleggen via de pools in vastrentende waarden en
staan dus indirect bloot aan een renterisico.

In het verslag van de directie is in de paragraaf ‘Fondsprofiel’ voor de vastrentende fondsen een overzicht van de
verdeling van verwachte cash flows in de tijd opgenomen. Daarnaast zijn de gemiddelde resterende looptijden,
het effectief rendement, het couponrendement en de modified duration opgenomen.

GEMIDDELD
RESTERENDE

LOOPTIJD

MODIFIED
DURATION

Euro Liquiditeitenpool 0,18 jaar 0,18
Euro Obligatiepool 8,15 jaar 6,88

Valutarisico
Een specifieke vorm van marktrisico is valutarisico of wisselkoersrisico. De waarde van beleggingen in financiële
instrumenten wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen waarin de betreffende beleggingen
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luiden, voor zover dit niet de euro betreft. Door spreiding van beleggingen over verschillende valuta kan het
valutarisico worden gemitigeerd. Ter beperking van het valutarisico ten opzichte van de benchmark geldt een
vaste bandbreedte als toegestane maximale afwijking van beleggingen in specifieke valuta ten opzichte van de
relevante benchmark.

Euro Aandelenpool, Amerika Aandelenpool, Azië Aandelenpool en Euro Vastgoedfondsenpool houden beleggingen
aan in vreemde valuta. Deze valutarisico’s worden in beginsel niet afgedekt. Actieve valutaposities die niet
voortvloeien uit onderliggende waarden, zijn niet toegestaan.

Blootstelling aan vreemde valuta (in duizenden euro’s)

in duizenden euro’s

BELEGGINGEN IN
EURO

BELEGGINGEN IN
VREEMDE VALUTA

(IN €)

TOTAAL
BELEGGINGEN VAN

DE
BELEGGINGSPOOL

Euro Liquiditeitenpool 189.922 -- 189.922
Euro Obligatiepool 1.946.851 -- 1.946.851
Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland) 284.451 -- 284.451
Euro Aandelenpool 756.427 785.993 1.542.420
Global Equity Mixpool 796.791 -- 796.791
Wereld Index Mixpool 73.352 -- 73.352
Amerika Aandelenpool -- 352.612 352.612
Azië Aandelenpool -- 123.731 123.731
Euro Vastgoedfondsenpool 71.814 45.002 116.816
Global Emerging Markets Equity Pool 89.710 -- 89.710

De fondsen zijn genoteerd in euro’s en lopen valutarisico via de pools waarin zij beleggen. In de overzichten van
de beleggingen bij de beleggingspools is aangegeven in welke valuta de verschillende beleggingen luiden.

Concentratierisico
Een nauw aan marktrisico gerelateerd risico is het concentratierisico. Dit is het risico van waardedaling of
waardefluctuaties van de fondsen als gevolg van een concentratie van de beleggingen in bepaalde financiële
instrumenten of markten. Het fonds kan zijn beleggingen concentreren in ondernemingen die opereren in
hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector of in specifieke ondernemingen. Het concentratierisico houdt in
dat specifieke gebeurtenissen van grotere invloed zijn op de waarde van de beleggingsportefeuille van het fonds
dan indien de mate van concentratie geringer is. De oorzaak van concentratie van de portefeuille kan het gevolg
zijn van marktontwikkelingen, het gevoerde beleggingsbeleid en de gehanteerde beleggingsrichtlijnen of van de
omvang en samenstelling van het voor belegging beschikbare beleggingsuniversum. Een kleiner
beleggingsuniversum leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum.

Actief rendementsrisico
Het actieve rendementsrisico is het risico dat het rendement van het fonds afwijkt van dat van de benchmark van
het fonds. De waardefluctuaties van de financiële instrumenten waarin door de fondsen wordt belegd kunnen in
positieve en negatieve zin afwijken van die opgenomen in de benchmark van het fonds. Ingeval sprake is van een
negatieve afwijking bestaat het risico dat de doelstelling van een fonds niet wordt gerealiseerd. Om dit risico te
beheersen hanteert de beheerder prestatienormen en beleggingsrestricties voor maximale afwijkingen ten
opzichte van de benchmarks. In het verslag van de directie is in de paragraaf ‘Fondsprofiel’ voor de fondsen de
tracking error opgenomen. De mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark wordt
weergegeven door de tracking error.

Inflatierisico
Een nauw aan marktrisico verbonden risico is het inflatierisico. Het inflatierisico houdt in dat de reële waarde
van beleggingen en beleggingsopbrengsten in negatieve zin wordt beïnvloed door inflatie. De reële waarde van
beleggingen en beleggingsopbrengsten wordt in dit kader gevormd door de nominale waarde na aftrek van het
effect van inflatie.

Kredietrisico
Het kredietrisico wordt gedefinieerd als het risico van schommelingen in de omvang en het rendement van de
fondsen als gevolg van de mogelijkheid dat een kredietnemer of tegenpartij een financiële of andere
contractuele verplichting niet nakomt. Hierin is tevens begrepen de mogelijkheid van beperkingen of
belemmeringen bij het overbrengen van tegoeden vanuit het buitenland.
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Credit spreadrisico
Een specifieke vorm van kredietrisico is het zogenaamde credit spreadrisico, oftewel het risico dat koersen van
vastrentende waarden fluctueren als gevolg van fluctuaties in de kredietrisicopremies die hierop van toepassing
zijn. Het credit spreadrisico heeft in het bijzonder betrekking op fondsen die beleggen in vastrentende waarden,
zoals obligaties en onderhandse leningen. De waarde van beleggingen in vastrentende waarden wordt beïnvloed
door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van ondernemingen, instellingen of
overheden die deze vastrentende waarden uitgeven, oftewel de debiteuren.

De kredietwaardigheid van debiteuren kan zich positief en negatief ontwikkelen, wat zich vertaalt in
schommelingen in de kredietrisicopremies van de financiële instrumenten waarin wordt belegd. Bij een negatieve
ontwikkeling neemt de kans toe dat een debiteur geheel of gedeeltelijk in gebreke zal blijven en niet aan zijn
rente en/of aflossingsverplichtingen zal voldoen. Hierdoor zal de kredietrisicopremie op financiële instrumenten
die door de debiteur zijn uitgegeven stijgen, wat zich vertaalt in een koersdaling van betreffende instrumenten.
De waarde van de beleggingen in vastrentende fondsen fluctueert als gevolg van verandering in
kredietrisicopremies. Dit geldt tevens voor de mixfondsen die in vastrentende fondsen beleggen. Hierdoor zijn
deze fondsen blootgesteld aan credit spreadrisico, zowel in absolute zin als ten opzichte van de relevante
benchmark.

Verschillende rating agencies beoordelen de kredietwaardigheid van ondernemingen, instellingen en overheden.
De inschatting van kredietwaardigheid wordt beïnvloed door zowel factoren die gelden voor een bepaalde
onderneming, instelling of overheid, als door factoren die op een bepaalde sector of regio van toepassing zijn.
Minder gunstige winstvooruitzichten voor een sector kunnen een negatieve invloed hebben op de inschatting van
de kredietwaardigheid van alle ondernemingen in die sector.

Ter beperking van het credit spreadrisico gelden restricties voor de samenstelling van de vastrentende
portefeuilles met betrekking tot geografische spreiding, verdeling over verschillende debiteurencategorieën, de
minimale kwaliteit van de debiteur (rating) en voor de omvang van de beleggingen per debiteur.

Faillissementsrisico
Een specifieke vorm van kredietrisico is het faillissementsrisico. Naast het credit spreadrisico, waarbij
ontwikkelingen in kredietrisicopremies de marktwaarde van beleggingen in vastrentende waarden beïnvloeden, is
het mogelijk dat een debiteur als het gevolg van specifieke factoren van toepassing op deze individuele debiteur
niet meer kan voldoen aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen, zonder dat dit adequaat in de marktwaarde is
verwerkt. Dit wordt faillissementsrisico genoemd. Dit kan leiden tot verlies van de gehele marktwaarde van het
financiële instrument.

Ter beperking van het faillissementsrisico gelden restricties voor de samenstelling van de vastrentende
portefeuilles met betrekking tot geografische spreiding, verdeling over verschillende debiteurencategorieën, de
minimale kwaliteit van de debiteur (rating) en voor de omvang van de beleggingen per debiteur.

Tegenpartijrisisco
Een specifieke vorm van kredietrisico is tegenpartijrisico, oftewel het risico dat een uitgevende instelling of een
tegenpartij bij transacties in financiële instrumenten in gebreke blijft. Tegenpartijrisico wordt onder meer
gelopen bij het afsluiten van transacties in afgeleide financiële instrumenten zoals valutatermijntransacties. Het
tegenpartijrisico wordt gemitigeerd door tegenpartijen met voldoende kredietwaardigheid te selecteren.
Transacties in afgeleide instrumenten worden alleen afgesloten om risico af te dekken. Zij worden enkel
afgesloten met tegenpartijen die beschikken over een rating van minimaal investment grade-kwaliteit, zoals
afgegeven door minimaal een van de drie toonaangevende credit rating agencies, Moody’s, Standard & Poor’s en
Fitch. Om het tegenpartijrisico te mitigeren worden ook met tegenpartijen via ISDA/CSA’s afspraken gemaakt
over het onderpand dat over en weer moet worden gestort.

Ultimo verslagperiode hebben de fondsen geen tegenpartijrisico uit hoofde van afgeleide financiële
instrumenten.

Betalingsrisico of settlementrisico
Een specifieke vorm van tegenpartijrisico is betalingsrisico of settlementrisico. Dit risico wordt gelopen bij
afwikkeling van transacties in financiële instrumenten. Het is het risico dat een afwikkeling via een
betaalsysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, doordat de betaling of levering van de verkochte, respectievelijk
gekochte, financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Bij
aan- en verkooptransacties met betrekking tot financiële instrumenten ontstaan over het algemeen slechts zeer

HALFJAARCIJFERS 2016 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 121



kortlopende vorderingen. Daardoor is het risico beperkt, ermee rekening houdend dat levering plaatsvindt tegen
vrijwel gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.

Overdrachtsrisico of transferrisico
Een specifieke vorm van kredietrisico is het overdrachtsrisico of het transferrisico. Dit is het risico van
waardedaling of waardefluctuaties van de fondsen als gevolg van beperkingen of belemmeringen bij het
overbrengen van tegoeden vanuit het buitenland. Ter beperking van dit risico gelden restricties voor de
samenstelling van de vastrentende portefeuilles met betrekking tot geografische spreiding.

Paraplurisico
Een specifieke vorm van kredietrisico is het paraplurisico dat betrekking heeft op beleggingsfondsen die deel
uitmaken van een paraplustructuur. De vennootschap opereert vanuit een paraplustructuur. Dit houdt in dat de
vennootschap is onderverdeeld in fondsen die binnen dezelfde juridische structuur vallen. De paraplu heeft een
onverdeeld vermogen waardoor een negatief vermogenssaldo van een fonds gevolgen kan hebben voor de andere
fondsen. Dit geldt met name bij uitkeringen en in geval van opheffingen of vereffening van een fonds, waarbij
een eventueel negatief vermogenssaldo wordt omgeslagen over de andere fondsen. Gezien de aard van de
beleggingen en gezien het feit dat de financiering van de beleggingen van elk fonds uitsluitend met eigen
vermogen geschiedt, is een dergelijke gebeurtenis in de praktijk nagenoeg uitgesloten.

Fondsen met kredietrisico
SNS Euro Obligatiefonds, SNS Euro Liquiditeitenfonds, SNS Euro Mixfonds, SNS Optimaal Blauw, SNS Optimaal
Geel, SNS Optimaal Oranje, SNS Optimaal Rood, SNS Profiel Blauw, SNS Profiel Geel, SNS Profiel Oranje, SNS
Profiel Rood, RZL Euro Obligatiefonds, RZL Euro Liquiditeitenfonds, RZL Euro Mixfonds, RZL Optimaal Blauw, RZL
Optimaal Geel, RZL Optimaal Oranje en RZL Optimaal Rood beleggen via de pools in vastrentende waarden en
staan dus indirect bloot aan een kredietrisico.

Voor alle fondsen geldt bovendien dat als gevolg van vooral verkooptransacties kortlopende vorderingen
ontstaan. Deze kortlopende vorderingen kennen een zeer laag risico omdat de onderliggende activa slechts
worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag.

Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van de beleggingen in vastrentende waarden,
vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico voor SNS Beleggingsfondsen N.V. bedraagt ultimo
verslagperiode € 2,36 miljard.

In het verslag van de directie van de vastrentende fondsen is in de paragraaf ‘Fondsprofiel’ de verdeling over
debiteurencategorieën en over categorieën van kredietwaardigheid (‘credit ratings’) aangegeven, inclusief het
gemiddelde voor de portefeuille. In de toelichting bij de beleggingspools is het maximale kredietrisico van de
pools aangegeven.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat niet tijdig kan worden beschikt over voldoende liquide middelen om
aan korte termijn financiële verplichtingen te voldoen, al dan niet onder normale omstandigheden of in tijden
van stress, zonder dat dit gepaard gaat met onaanvaardbare kosten of verliezen. Het kan voorkomen dat een
positie die voor een fonds is ingenomen niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht door gebrek aan
liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij aandelen van kleine
bedrijven of niet-beursgenoteerde bedrijven. Alle fondsen beleggen hoofdzakelijk in financiële instrumenten die
aan een officiële reglementeerde markt in financiële instrumenten zijn genoteerd, merendeels in zogenoemde
ontwikkelde landen. In het algemeen is dan ook sprake van een zodanige verhandelbaarheid van onderliggende
financiële instrumenten dat aan- en verkopen tijdig kunnen worden uitgevoerd. De mate van verhandelbaarheid
van de financiële instrumenten waarin wordt belegd, hangt onder meer samen met de transactievolumes op de
markt in financiële instrumenten. De verhandelbaarheid neemt toe naarmate deze volumes groter zijn. Bij
beleggingsbeslissingen wordt onder meer de omzet op de markt in financiële instrumenten meegewogen. Bij
beleggingen in aandelen wordt tevens de omvang van het vrij verhandelbare aandelenkapitaal (free float)
meegewogen. Bij beleggingen in obligaties wordt de omvang van de uitstaande lening meegewogen. Voor zover
de Fondsen mogen beleggen in niet-beursgenoteerde instrumenten, kan de verhandelbaarheid van de belegging
in het Fonds afnemen en bestaat het risico dat een positie niet tijdig of tegen een minder gunstige koers kan
worden verkocht. Ter beheersing van het liquiditeitsrisico wordt per fonds voor elke looptijdhorizon bewaakt dat
de beschikbare liquiditeit in beginsel voldoende is om aan liquiditeitsverplichtingen te kunnen voldoen en
uitstroom te kunnen faciliteren, zowel onder normale scenario’s als onder zogenaamde stress scenario’s. Op deze
manier wordt het risico dat beleggingen moeten worden verkocht tegen ongunstige voorwaarden beperkt.
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Risico's van derivaten en hefboomfinanciering
In het kader van het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer kan in bepaalde fondsen gebruik
worden gemaakt van derivaten. Derivaten zijn veelal complexe instrumenten. Verschillende factoren hebben
invloed op de waarde van een derivaat. De waarde van een derivaat kan sterk stijgen of dalen bij slechts een
kleine koersontwikkeling. Het gebruik van derivaten impliceert tevens dat risico ontstaat als gevolg van
hefboomfinanciering. Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht dat er geen negatieve waarde van de
beleggingsportefeuille kan ontstaan. Wanneer gebruik wordt gemaakt van ‘short’ posities in derivaten kan in
uitzonderlijke omstandigheden een negatieve waarde van het fonds ontstaan.

Het beleid van de beheerder betreffende hefboomfinanciering ziet enerzijds op het mitigeren van risico’s van
een negatieve waarde van een fonds en anderzijds op het voorkomen van significante ongewenste waarde
mutaties. Het beleggingsbeleid van de fondsen is dusdanig ingericht dat het risico op een negatieve waarde van
de fondsen is geminimaliseerd, omdat derivaten in beginsel enkel worden gebruikt om risico’s af te dekken.

Operationeel risico
Operationeel risico betreft het risico van schommelingen in de omvang en het rendement van de fondsen als
gevolg van ontoereikende of gebrekkige interne beheersing van processen en systemen.

Procesrisico
Een specifieke vorm van operationeel risico is procesrisico. Dit is het risico van directe of indirecte verliezen die
het gevolg zijn van ontoereikende of gebrekkige opzet, bestaan en werking van interne processen.

Systeemrisico
Een specifieke vorm van operationeel risico is systeemrisico. Dit is het risico van directe of indirecte verliezen
die het gevolg zijn van tekortkomingen in informatietechnologiesystemen ten behoeve van adequate en tijdige
informatieverwerking en communicatie. Het beschikken over adequate informatietechnologiesystemen is cruciaal
om de continuïteit en beheersbaarheid van de processen en dienstverlening ten behoeve van de fondsen te
kunnen waarborgen. Er zijn verschillende maatregelen van toepassing om systeemrisico’s te mitigeren,
waaronder het in geval van uitval beschikbaar hebben van adequate back up en recovery systemen en business
continuity planning.

Uitbestedingsrisico
Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet,
ondanks gemaakte afspraken zoals deze zijn vastgelegd in contracten met uitbestedingsrelaties. ACTIAM heeft
het vermogensbeheer van diverse fondsen uitbesteed aan verschillende vermogensbeheerders. Met deze partijen
is een vermogensbeheerovereenkomst gesloten, waarin onder andere de beleggingsrestricties zijn uitgewerkt en
afspraken zijn gemaakt over onder meer rapportages en beëindiging. De beleggingsrestricties zijn een
gedetailleerde en concrete uitwerking van het beleggingsbeleid. Uitbesteding van vermogensbeheer ontslaat
ACTIAM niet van haar eindverantwoordelijkheid jegens beleggers. De vermogensbeheerders bewaken op basis van
risicomanagementsystemen de beleggingsportefeuilles zodat deze steeds voldoen aan bedoelde restricties.

ACTIAM heeft uitbestedingsprocedures geïmplementeerd die onder meer toezien op het monitoren van de
uitbestede activiteiten. Monitoring vindt daarbij plaats op basis van de rapportages en ‘in-control statements’
van de vermogensbeheerders ten aanzien van de Assurance rapportages zoals ISAE 3402 rapporten worden
gebruikt om vast te stellen dat de interne risicobeheersingsprocedures van de betreffende vermogensbeheerders
adequaat zijn. Indien nodig kunnen additionele activiteiten worden uitgevoerd, zoals het uitvoeren van een Due
Diligence op de vermogensbeheerder. In de vermogensbeheerovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen met
betrekking tot aansprakelijkheden tussen ACTIAM en de betreffende vermogensbeheerder. ACTIAM is te allen
tijde bevoegd om de samenwerking met genoemde vermogensbeheerders te beëindigen en de taken uit te
besteden aan andere bevoegde instellingen, dan wel zelf ter hand te nemen.

Tenslotte ziet het ACTIAM beleid er ook op toe dat periodiek wordt gecontroleerd of het beleid voldoet aan wet-
en regelgeving.

Bewaarnemingsrisico
Bewaarnemingsrisico is het risico dat activa verloren gaan als gevolg van onder meer insolvabiliteit of fraude bij
de entiteit waar financiële instrumenten in bewaring zijn gegeven. Dit vindt plaats bij de custodian dan wel,
indien van toepassing, bij subcustodians die zijn aangesteld. Ter beperking van het bewaarnemingsrisico heeft de
custodian interne controle maatregelen getroffen.
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3.1.1 BALANS

1 Beleggingen

Verloopoverzicht participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 5.045.856 5.423.077
Aankopen 281.620 617.753
Verkopen -607.841 -1.418.534
Gerealiseerde waardeveranderingen -8.482 108.136
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -576 315.424
Stand ultimo periode 4.710.577 5.045.856

De toelichting, zoals voorgeschreven in art. 122 t/m 124 van Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen
Wft (Bgfo Wft) is gegeven door de opname van de halfjaarcijfers van de onderliggende pools.

Participaties in beleggingspools
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Euro Liquiditeitenpool 142.085 138.738
Euro Obligatiepool 1.969.400 2.061.720
Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland) 287.287 321.433
Global Equity Mixpool 796.791 876.887
Euro Aandelenpool 1.236.920 1.364.085
Amerika Aandelenpool 64.339 68.906
Azië Aandelenpool 17.813 20.777
Euro Vastgoedfondsenpool 117.613 127.948
Global Emerging Markets Equity Pool 6.282 6.996
Wereld Index Mixpool 72.045 58.366
Totaal 4.710.575 5.045.856

2 Vorderingen

Vorderingen
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 30.250 28.718
Te vorderen van beleggingspools 14.774 277
Totaal 45.024 28.995

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken. De liquide middelen staan
ter vrije beschikking.

4 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan beleggingspools 14.774 278
Te betalen aan aandeelhouders 30.250 28.714
Te betalen beheervergoeding 3.216 3.608
Overige schulden -- 66
Totaal 48.240 32.666

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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5 Eigen vermogen

Verdeling eigen vermogen over de fondsen
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

SNS Amerika Aandelenfonds 11.322 13.198
RZL Amerika Aandelenfonds 52.969 55.655
SNS Azië Aandelenfonds 8.552 10.713
RZL Azië Aandelenfonds 9.247 10.048
SNS Euro Aandelenfonds 67.538 87.256
RZL Euro Aandelenfonds 322.060 362.179
SNS Euro Liquiditeitenfonds 8.842 9.638
RZL Euro Liquiditeitenfonds 90.095 95.288
SNS Euro Mixfonds 165.772 184.108
RZL Euro Mixfonds 1.460.941 1.595.746
SNS Euro Obligatiefonds 105.463 116.523
RZL Euro Obligatiefonds 699.447 702.496
SNS Euro Vastgoedfonds 23.223 28.907
RZL Euro Vastgoedfonds 26.402 27.544
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 48.936 60.439
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) 238.135 260.748
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 3.194 3.881
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 3.081 3.107
SNS Optimaal Blauw 1.108 1.202
RZL Optimaal Blauw 22.731 15.621
SNS Optimaal Geel 16.098 19.981
RZL Optimaal Geel 77.855 76.334
SNS Optimaal Oranje 62.636 71.918
RZL Optimaal Oranje 307.675 320.129
SNS Optimaal Paars 88.611 95.403
RZL Optimaal Paars 187.489 217.782
SNS Optimaal Rood 54.171 59.216
RZL Optimaal Rood 99.523 105.266
SNS Profiel Blauw 21.499 12.483
SNS Profiel Geel 45.266 31.498
SNS Profiel Oranje 63.877 47.533
SNS Profiel Paars 11.864 10.997
SNS Profiel Rood 25.198 23.063
SNS Wereld Aandelenfonds 121.553 138.223
RZL Wereld Aandelenfonds 154.988 168.128
Totaal 4.707.361 5.042.251

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen.

Geplaatst aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 20.000.000,00 (31-12-2015: € 20.000.000,00)
verdeeld in één prioriteitsaandeel en zestig series gewone aandelen alle van nominaal € 0,05. Van de zestig series
zijn vijfendertig series actief.

Verloop in 2016 per serie van gewone aandelen en het prioriteitsaandeel
STAND PER
1 JANUARI

UITGEGEVEN
AANDELEN

INGEKOCHTE
AANDELEN

STAND PER 30 JUNI

SNS Amerika Aandelenfonds 355.290 18.207 -60.329 313.168
RZL Amerika Aandelenfonds 2.001.858 125.615 -175.099 1.952.374
SNS Azië Aandelenfonds 349.684 9.426 -62.448 296.662
RZL Azië Aandelenfonds 407.777 6.906 -18.399 396.284
SNS Euro Aandelenfonds 3.024.057 82.209 -503.517 2.602.749
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STAND PER
1 JANUARI

UITGEGEVEN
AANDELEN

INGEKOCHTE
AANDELEN

STAND PER 30 JUNI

RZL Euro Aandelenfonds 11.945.611 664.298 -853.738 11.756.171
SNS Euro Liquiditeitenfonds 398.187 9.233 -36.761 370.659
RZL Euro Liquiditeitenfonds 4.475.702 128.879 -309.475 4.295.106
SNS Euro Mixfonds 6.607.628 182.112 -610.597 6.179.143
RZL Euro Mixfonds 49.255.501 1.365.079 -3.863.223 46.757.357
SNS Euro Obligatiefonds 4.411.630 89.090 -584.836 3.915.884
RZL Euro Obligatiefonds 25.271.834 995.630 -1.664.308 24.603.156
SNS Euro Vastgoedfonds 853.377 29.791 -183.287 699.881
RZL Euro Vastgoedfonds 607.294 29.270 -44.692 591.872
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 2.124.068 91.047 -433.790 1.781.325
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) 5.625.600 196.662 -538.070 5.284.192
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 144.206 5.256 -32.973 116.489
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 132.453 3.013 -6.093 129.373
SNS Optimaal Blauw 46.356 13.943 -17.283 43.016
RZL Optimaal Blauw 565.607 311.035 -52.180 824.462
SNS Optimaal Geel 727.610 22.627 -163.935 586.302
RZL Optimaal Geel 2.269.047 217.618 -180.596 2.306.069
SNS Optimaal Oranje 2.468.293 72.648 -367.862 2.173.079
RZL Optimaal Oranje 7.771.791 178.203 -436.950 7.513.044
SNS Optimaal Paars 2.977.873 90.426 -172.768 2.895.531
RZL Optimaal Paars 9.988.811 494.112 -1.413.687 9.069.236
SNS Optimaal Rood 1.921.035 63.847 -177.140 1.807.742
RZL Optimaal Rood 2.270.544 75.145 -139.732 2.205.957
SNS Profiel Blauw 462.463 352.777 -29.841 785.399
SNS Profiel Geel 1.096.397 492.054 -43.461 1.544.990
SNS Profiel Oranje 1.551.564 562.415 -41.699 2.072.280
SNS Profiel Paars 324.052 63.911 -26.142 361.821
SNS Profiel Rood 711.968 128.086 -45.257 794.797
SNS Wereld Aandelenfonds 4.349.995 103.661 -424.503 4.029.153
RZL Wereld Aandelenfonds 6.852.951 180.473 -411.873 6.621.551

Prioriteitsaandeel 1 -- -- 1

Totaal 164.348.115 7.454.704 -14.126.544 157.676.275
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Verloopoverzicht eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 8.216 9.249
Uitgegeven aandelen 371 588
Ingekochte aandelen -706 -1.621
Stand ultimo periode 7.881 8.216

Agio
Stand per 1 januari 3.824.001 4.442.838
Uitgegeven aandelen 215.744 354.621
Ingekochte aandelen -411.409 -973.458
Stand ultimo periode 3.628.336 3.824.001

Overige reserves
Stand per 1 januari 832.522 459.458
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 267.466 373.064
Stand ultimo periode 1.099.988 832.522

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 377.512 507.648
Toevoeging aan overige reserves -267.466 -373.064
Uitgekeerd dividend -110.046 -134.584
Resultaat over de verslagperiode -28.844 377.512
Stand ultimo periode -28.844 377.512

Totaal eigen vermogen 4.707.361 5.042.251

3.1.2 WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
De gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst (inclusief verkoopkosten)
de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode dan wel de gemiddelde kostprijs van de aankopen
gedurende de verslagperiode in mindering te brengen.

Gerealiseerde waardeveranderingen per beleggingsfonds

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

SNS Amerika Aandelenfonds -95 237
RZL Amerika Aandelenfonds -162 1.173
SNS Azië Aandelenfonds -129 114
RZL Azië Aandelenfonds -33 148
SNS Euro Aandelenfonds -918 1.134
RZL Euro Aandelenfonds -1.641 8.866
SNS Euro Liquiditeitenfonds -- --
RZL Euro Liquiditeitenfonds -1 3
SNS Euro Mixfonds -249 2.436
RZL Euro Mixfonds -2.195 23.479
SNS Euro Obligatiefonds 283 96
RZL Euro Obligatiefonds 851 404
SNS Euro Vastgoedfonds -45 483
RZL Euro Vastgoedfonds 29 381
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) -281 818
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) -340 3.851
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds -42 221
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds -8 84
SNS Optimaal Blauw 2 12
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

RZL Optimaal Blauw 12 124
SNS Optimaal Geel 3 227
RZL Optimaal Geel 22 840
SNS Optimaal Oranje -157 941
RZL Optimaal Oranje -164 4.245
SNS Optimaal Paars -318 805
RZL Optimaal Paars -1.166 7.103
SNS Optimaal Rood -176 886
RZL Optimaal Rood -131 2.041
SNS Profiel Blauw 8 27
SNS Profiel Geel 15 132
SNS Profiel Oranje 5 377
SNS Profiel Paars -44 135
SNS Profiel Rood -34 421
SNS Wereld Aandelenfonds -783 1.196
RZL Wereld Aandelenfonds -600 1.596
Totaal -8.482 65.036

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden bepaald door op de balanswaarde ultimo verslagperiode de
balanswaarde aan het begin van de verslagperiode in mindering te brengen dan wel de gemiddelde kostprijs van
de aankopen gedurende de verslagperiode.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen per beleggingsfonds

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

SNS Amerika Aandelenfonds 80 1.215
RZL Amerika Aandelenfonds 441 5.189
SNS Azië Aandelenfonds -298 2.003
RZL Azië Aandelenfonds -327 1.876
SNS Euro Aandelenfonds -4.627 13.972
RZL Euro Aandelenfonds -21.375 54.496
SNS Euro Liquiditeitenfonds -8 5
RZL Euro Liquiditeitenfonds -75 55
SNS Euro Mixfonds -1.421 12.142
RZL Euro Mixfonds -12.221 103.924
SNS Euro Obligatiefonds 4.674 -1.645
RZL Euro Obligatiefonds 30.655 -10.725
SNS Euro Vastgoedfonds 568 2.666
RZL Euro Vastgoedfonds 635 2.365
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 179 8.036
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) 928 33.668
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 80 335
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 77 374
SNS Optimaal Blauw 18 -2
RZL Optimaal Blauw 274 -5
SNS Optimaal Geel 434 242
RZL Optimaal Geel 1.988 892
SNS Optimaal Oranje 1.106 3.333
RZL Optimaal Oranje 5.485 14.371
SNS Optimaal Paars -1.552 11.808
RZL Optimaal Paars -3.148 31.723
SNS Optimaal Rood 4 5.101
RZL Optimaal Rood 15 9.342
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

SNS Profiel Blauw 360 -2
SNS Profiel Geel 1.219 122
SNS Profiel Oranje 1.402 1.269
SNS Profiel Paars -106 989
SNS Profiel Rood 88 1.630
SNS Wereld Aandelenfonds -2.721 18.717
RZL Wereld Aandelenfonds -3.407 21.475
Totaal -576 350.956

8 Beheervergoeding
De beheervergoeding wordt dagelijks (op beursdagen) gereserveerd en ten laste gebracht van het vermogen van
de fondsen. Dit gebeurt naar rato van de in het prospectus genoemde percentages op jaarbasis en het vermogen
van elk afzonderlijk fonds per dagultimo. De beheerder brengt vervolgens aan het eind van iedere maand het
maandtotaal van de aldus berekende en gereserveerde beheervergoeding in rekening bij het Fonds.

Behalve deze beheervergoeding worden ook transactiekosten, interestkosten, alsmede buitengewone kosten voor
bijvoorbeeld juridische en fiscale bijstand voor bijzondere of onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld kosten
die verband houden met class actions) ten laste gebracht van (het resultaat van) de fondsen en de
beleggingspools.

Totale beheervergoeding in beleggingsfondsen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

SNS Amerika Aandelenfonds 29 35
RZL Amerika Aandelenfonds 262 299
SNS Azië Aandelenfonds 29 42
RZL Azië Aandelenfonds 57 75
SNS Euro Aandelenfonds 184 259
RZL Euro Aandelenfonds 1.666 2.094
SNS Euro Liquiditeitenfonds 11 13
RZL Euro Liquiditeitenfonds 207 239
SNS Euro Mixfonds 383 462
RZL Euro Mixfonds 6.726 7.996
SNS Euro Obligatiefonds 190 236
RZL Euro Obligatiefonds 2.413 2.767
SNS Euro Vastgoedfonds 82 109
RZL Euro Vastgoedfonds 166 186
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 132 180
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) 1.218 1.499
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 15 23
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 26 36
SNS Optimaal Blauw 2 3
RZL Optimaal Blauw 58 68
SNS Optimaal Geel 43 60
RZL Optimaal Geel 364 437
SNS Optimaal Oranje 178 222
RZL Optimaal Oranje 1.684 1.904
SNS Optimaal Paars 285 332
RZL Optimaal Paars 1.245 1.848
SNS Optimaal Rood 163 195
RZL Optimaal Rood 595 735
SNS Profiel Blauw 28 7
SNS Profiel Geel 61 26
SNS Profiel Oranje 85 53
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

SNS Profiel Paars 17 16
SNS Profiel Rood 35 35
SNS Wereld Aandelenfonds 338 426
RZL Wereld Aandelenfonds 808 939
Totaal 19.785 23.856

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor (LKF) van een beleggingsfonds omvat alle kosten die in de verslagperiode ten laste van
het fonds zijn gebracht, exclusief de kosten van beleggingstransacties en interestkosten. De lopende kosten
factor wordt uitgedrukt op jaarbasis, in procenten van het gemiddelde fondsvermogen van het desbetreffende
fonds. Het gemiddelde fondsvermogen is berekend op basis van de frequentie van het afgeven van de intrinsieke
waarde (net asset value ofwel NAV). Alle afgegeven NAV’s gedurende de verslagperiode worden opgeteld en
gedeeld door het aantal afgegeven NAV’s.

Lopende kosten factor op jaarbasis
PROSPECTUS
11 NOVEMBER

2015

GEREALISEERD
30-06-2016

PROSPECTUS
22 JULI 2014

GEREALISEERD
30-06-2015

SNS Amerika Aandelenfonds 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Amerika Aandelenfonds 1,00% 1,00% 1,00% 0,99%
SNS Azië Aandelenfonds 0,65% 0,65% 0,65% 0,64%
RZL Azië Aandelenfonds 1,25% 1,25% 1,25% 1,26%
SNS Euro Aandelenfonds 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Euro Aandelenfonds 1,00% 1,00% 1,00% 0,99%
SNS Euro Liquiditeitenfonds 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
RZL Euro Liquiditeitenfonds 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%
SNS Euro Mixfonds 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%
RZL Euro Mixfonds 0,90% 0,90% 0,90% 0,89%
SNS Euro Obligatiefonds 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%
RZL Euro Obligatiefonds 0,70% 0,70% 0,70% 0,69%
SNS Euro Vastgoedfonds 0,65% 0,65% 0,65% 0,64%
RZL Euro Vastgoedfonds 1,25% 1,24% 1,25% 1,24%
SNS Europa Aandelenfonds (voorheen SNS Nederlands Aandelenfonds) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Europa Aandelenfonds (voorheen RZL Nederlands Aandelenfonds) 1,00% 1,00% 1,00% 0,99%
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 0,90% 0,90% 0,90% 0,89%
RZL Opkomende Landen Aandelenfonds 1,75% 1,74% 1,75% 1,74%
SNS Optimaal Blauw 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
RZL Optimaal Blauw 0,75% 0,75% 0,75% 0,74%
SNS Optimaal Geel 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
RZL Optimaal Geel 1,00% 1,00% 1,00% 0,99%
SNS Optimaal Oranje 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%
RZL Optimaal Oranje 1,10% 1,10% 1,10% 1,09%
SNS Optimaal Paars 0,65% 0,65% 0,65% 0,64%
RZL Optimaal Paars 1,25% 1,25% 1,25% 1,24%
SNS Optimaal Rood 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
RZL Optimaal Rood 1,20% 1,19% 1,20% 1,19%
SNS Profiel Blauw 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Geel 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Oranje 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Paars 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Profiel Rood 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SNS Wereld Aandelenfonds 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%
RZL Wereld Aandelenfonds 1,05% 1,05% 1,05% 1,04%
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Omloopfactor
Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille. Een negatieve omloopfactor is een indicatie dat de dekking vanuit de op- en afslag hoger is dan de
transactiekosten van het fonds. Op- en afslagen komen geheel ten goede aan het fonds.

De omloopfactor wordt als volgt berekend: [(Totaal 1 – Totaal 2) / X] * 100

Totaal 1: het totaal bedrag aan effectentransacties (effectenaankopen + effectenverkopen)

Totaal 2: het totaal bedrag aan transacties (uitgifte + inkopen) van deelnemingsrechten van de
beleggingsinstelling

X: de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling. De gemiddelde intrinsieke waarde is berekend
op basis van de frequentie van het afgeven van de intrinsieke waarde (NAV). Alle afgegeven NAV’s gedurende de
verslagperiode worden opgeteld en gedeeld door het aantal afgegeven NAV’s. Omdat de aan- en verkopen van
beleggingen plaatsvinden via de beleggingspools verwijzen wij voor de omloopfactor naar de toelichting van deze
beleggingspools.

Transactiekosten
Bij aan- en verkooptransacties door de vennootschap in de beleggingspools worden geen transactiekosten in
rekening gebracht.

De kosten van de onderliggende beleggingstransacties in de beleggingspools van het fonds zijn inbegrepen in de
aan- en verkoopprijzen van de betreffende transacties en komen indirect ten laste van de vennootschap. Een
opgave van de transactiekosten is opgenomen in de toelichting per beleggingspool.

Accountantskosten
De beheerder brengt een beheervergoeding per fonds in rekening. De beheerder betaalt de accountantskosten uit
de beheervergoeding. De accountantskosten zijn niet te kwantificeren per fonds en worden daarom niet verder
opgenomen of toegelicht in de halfjaarcijfers van de fondsen. De accountantskosten hebben volledig betrekking
op controlediensten.

Vijfjarenoverzicht
Het vijfjarenoverzicht is per fonds opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen.

Werknemers
De vennootschap heeft geen werknemers in dienst.

3.1.3 OVERIGE TOELICHTINGEN

Transacties gelieerde partijen
Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid kunnen transacties worden verricht met aan ACTIAM gelieerde
partijen. Het kan de volgende transactiesoorten betreffen: valutatransacties, bancaire diensten en
bemiddelingsdiensten. Indien transacties worden verricht met gelieerde partijen zullen deze onder
marktconforme voorwaarden plaatsvinden. Bij een transactie met een gelieerde partij buiten een
gereglementeerde markt, markt in financiële instrumenten of een andere geregelde, regelmatig functionerende,
erkende open markt, zal in alle gevallen een onafhankelijke waardebepaling ten grondslag liggen aan de
transactie. Ingevolge het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) worden de entiteiten die deel
uitmaken van de groep van Anbang Insurance Group Co. Ltd., aangemerkt als gelieerde partijen met betrekking
tot de Vennootschap. De Pools, waarin de Vennootschap belegt, beleggen niet in directe zin in gelieerde partijen.
Het is echter mogelijk dat de Pools beleggen in gesecuritiseerde producten (Asset Backed Securities) waarbij
(producten van) gelieerde partijen onderdeel uitmaken van het betreffende onderpand.

Verder krijgen de beleggingsfondsen een beheervergoeding in rekening gebracht door de beheerder. De
beheervergoeding is conform het prospectus in rekening gebracht. De beheervergoeding is opgenomen in de
winst- en verliesrekening van de beleggingsfondsen en bedraagt in de verslagperiode € 19,8 miljoen. Daarnaast
worden effectentransacties uitgevoerd door gelieerde partijen. Deze effectentransacties met gelieerde partijen
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zijn tegen marktconforme condities uitgevoerd. SNS Beleggingsfondsen N.V. heeft doorlopend gedurende de
verslagperiode aandelen uitgegeven en/of ingekocht als gevolg van orders van Stichting SNS Beleggersgiro. Deze
uitgifte en inkoop hebben plaatsgevonden conform de voorwaarden zoals vermeld in het prospectus van SNS
Beleggingsfondsen N.V. Het prospectus is voor de laatste keer gewijzigd op 30 juni 2016.

Softdollar-arrangementen en retourprovisies
Softdollar-arrangementen zijn diensten en producten van (financiële) dienstverleners, die in het kader van de
uitvoering van effectentransacties aan vermogensbeheerders ter beschikking worden gesteld. Deze diensten en
producten worden bekostigd uit de opbrengsten van effectentransacties. De softdollar-arrangementen van de
betreffende vermogensbeheerders hebben uitsluitend betrekking op researchrapporten. De waarde hiervan is
niet te kwantificeren. In de verslagperiode hebben de betreffende vermogensbeheerders geen retourprovisies
ontvangen van partijen die effectentransacties hebben uitgevoerd.

Uitbesteding vermogensbeheer
Voor haar werkzaamheden als beheerder maakt ACTIAM gebruik van diensten van derden. De uitgangspunten van
de samenwerking met de dienstverlenende instellingen zijn schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten. In deze
overeenkomsten zijn onder meer bepalingen opgenomen die waarborgen dat de beheerder kan voldoen aan de
eisen die voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de overeenkomsten bepalingen opgenomen met betrekking tot
prestatienormen, onderlinge informatieverschaffing en de vergoeding. De vergoeding voor uitbestede
werkzaamheden komt volledig ten laste van de beheerder. Het beleggingsbeleid, op basis waarvan het
vermogensbeheer van de desbetreffende pool plaatsvindt, wordt altijd door de beheerder vastgesteld. Hieronder
volgt een overzicht van de werkzaamheden waarvoor de beheerder opdracht aan derden heeft gegeven:

Werkzaamheden DIENSTVERLENENDE
INSTELLING

Uitvoering van het vermogensbeheer van Azië Aandelenpool
Capital International
Ltd te Londen (V.K.)

Uitvoering van het vermogensbeheer van Euro Vastgoedfondsenpool

LaSalle Investment
Management
Securities B.V.

Uitvoering van het vermogensbeheer van Amerika Aandelenpool

T. Rowe Price Global
Investment Services
Ltd

Als beheerder is ACTIAM te allen tijde bevoegd om de samenwerking met genoemde dienstverlenende
instellingen te beëindigen en de taken uit te besteden aan andere bevoegde instellingen, dan wel zelf ter hand
te nemen. Van de externe vermogensbeheerders ontvangt ACTIAM op kwartaalbasis ‘in control’ statements. Voor
het in control zijn van de administratie richt de beheerder zich op de ISAE 3402 verklaringen, type II.

Utrecht, 31 augustus 2016

Directie van ACTIAM N.V.

G.H.B. Coppens
R.G.H. Verheul
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4.1 SNS AMERIKA AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Amerika Aandelenpool 11.327 13.204

Vorderingen 2 40 12
Kortlopende schulden 3 45 18
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -5 -6
Activa min kortlopende schulden 11.322 13.198

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 16 18
Agio 7.368 8.856
Overige reserves 3.982 2.433
Onverdeeld resultaat -44 1.891

Totaal eigen vermogen 11.322 13.198

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -95 237
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 80 1.215
Som der bedrijfsopbrengsten -15 1.452

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 29 35

Som der bedrijfslasten 29 35

Resultaat -44 1.417

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -44 1.417

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 95 -237
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -80 -1.215
Aankoop van beleggingen -381 -1.659
Verkoop van beleggingen 2.243 2.476

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -28 -68
Kortlopende schulden 27 68

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 1.832 782

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 629 1.677
Inkoop van aandelen -2.119 -2.324
Uitgekeerd dividend -342 -135

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -1.832 -782

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 134



TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Amerika Aandelenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 13.204 12.935
Aankopen 381 2.736
Verkopen -2.243 -4.427
Gerealiseerde waardeveranderingen -95 409
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 80 1.551
Stand ultimo periode 11.327 13.204

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Amerika Aandelenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op
basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Amerika Aandelenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt
in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Amerika Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van
de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen
naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Amerika Aandelenpool 439.204 514.645 11.327 13.204 3,17% 3,36%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Amerika Aandelenpool 25,79 25,66

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 40 --
Te vorderen van beleggingspools -- 12
Totaal 40 12

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 12
Te betalen aan beleggingspools 40 --
Te betalen beheervergoeding 5 6
Totaal 45 18

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 18 20
Uitgegeven aandelen 1 4
Ingekochte aandelen -3 -6
Stand ultimo periode 16 18

Agio
Stand per 1 januari 8.856 10.342
Uitgegeven aandelen 628 2.759
Ingekochte aandelen -2.116 -4.245
Stand ultimo periode 7.368 8.856

Overige reserves
Stand per 1 januari 2.433 -157
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 1.549 2.590
Stand ultimo periode 3.982 2.433

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 1.891 2.725
Toevoeging aan overige reserves -1.549 -2.590
Uitgekeerd dividend -342 -135
Resultaat over de verslagperiode -44 1.891
Stand ultimo periode -44 1.891

Totaal eigen vermogen 11.322 13.198
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 11.322 13.198 12.930 9.119
Totaal resultaat -44 1.891 2.726 1202

Aantal uitstaande gewone aandelen 313.168 355.290 395.034 355.705
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 36,15 37,15 32,73 25,64
Beurskoers 35,77 37,30 32,85 25,43
Dividend3 1,05 0,35 0,13 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,05 5,52 7,03 0,35
Som der bedrijfslasten 0,09 0,20 0,13 0,02
Totaal resultaat4 -0,14 5,32 6,90 14,26
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,50%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 29 35
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 11.679 14.260

Lopende kosten factor 0,25% 0,25%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Amerika Aandelenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 137



4.2 RZL AMERIKA AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Amerika Aandelenpool 53.012 55.702

Vorderingen 2 182 246
Kortlopende schulden 3 225 293
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -43 -47
Activa min kortlopende schulden 52.969 55.655

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 97 100
Agio 21.996 23.442
Overige reserves 30.859 23.717
Onverdeeld resultaat 17 8.396

Totaal eigen vermogen 52.969 55.655

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -162 1.173
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 441 5.189
Som der bedrijfsopbrengsten 279 6.362

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 262 299

Som der bedrijfslasten 262 299

Resultaat 17 6.063

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 17 6.063

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 162 -1.173
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -441 -5.189
Aankoop van beleggingen -2.148 -3.100
Verkoop van beleggingen 5.117 11.378

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 64 -134
Kortlopende schulden -68 133

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 2.703 7.978

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 3.213 3.636
Inkoop van aandelen -4.662 -10.984
Uitgekeerd dividend -1.254 -630

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -2.703 -7.978

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Amerika Aandelenpool

in duizenden euro’s 01-01-2016
T/M 30-06-2016

01-01-2015
T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 55.702 58.372
Aankopen 2.148 9.149
Verkopen -5.117 -20.798
Gerealiseerde waardeveranderingen -162 2.105
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 441 6.874
Stand ultimo periode 53.012 55.702

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Amerika Aandelenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op
basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Amerika Aandelenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt
in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Amerika Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van
de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen
naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Amerika Aandelenpool 2.055.570 2.171.119 53.012 55.702 14,85% 14,16%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Amerika Aandelenpool 25,79 25,66

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 182 246
Totaal 182 246

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 182 246
Te betalen beheervergoeding 43 47
Totaal 225 293

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 100 118
Uitgegeven aandelen 6 19
Ingekochte aandelen -9 -37
Stand ultimo periode 97 100

Agio
Stand per 1 januari 23.442 33.858
Uitgegeven aandelen 3.207 9.665
Ingekochte aandelen -4.653 -20.081
Stand ultimo periode 21.996 23.442

Overige reserves
Stand per 1 januari 23.717 10.831
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 7.142 12.886
Stand ultimo periode 30.859 23.717

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 8.396 13.516
Toevoeging aan overige reserves -7.142 -12.886
Uitgekeerd dividend -1.254 -630
Resultaat over de verslagperiode 17 8.396
Stand ultimo periode 17 8.396

Totaal eigen vermogen 52.969 55.655
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 52.969 55.655 58.323 49.587 49.779
Totaal resultaat 17 8.396 13.516 12.402 5.513
Aantal uitstaande gewone aandelen 1.952.374 2.001.858 2.365.807 2.554.529 3.196.515
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 27,13 27,80 24,65 19,41 15,57
Transactieprijs1 26,79 27,92 24,74 19,26 15,25
Dividend2 0,65 0,30 0,10 0,15 0,15

Waardeveranderingen beleggingen 0,14 4,48 5,94 5,07 1,87
Som der bedrijfslasten 0,13 0,29 0,23 0,21 0,14
Totaal resultaat3 0,01 4,19 5,71 4,86 1,73
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,00%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 262 299
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 52.594 60.349

Lopende kosten factor 0,50% 0,50%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Amerika Aandelenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.3 SNS AZIË AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Azië Aandelenpool 8.557 10.719

Vorderingen 2 38 21
Kortlopende schulden 3 43 27
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -5 -6
Activa min kortlopende schulden 8.552 10.713

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 14 17
Agio 11.672 13.172
Overige reserves -2.678 -3.921
Onverdeeld resultaat -456 1.445

Totaal eigen vermogen 8.552 10.713

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -129 114
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -298 2.003
Som der bedrijfsopbrengsten -427 2.117

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 29 42

Som der bedrijfslasten 29 42

Resultaat -456 2.075

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -456 2.075

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 129 -114
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 298 -2.003
Aankoop van beleggingen -102 -743
Verkoop van beleggingen 1.837 917

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -17 72
Kortlopende schulden 16 -71

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 1.705 133

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 263 900
Inkoop van aandelen -1.766 -871
Uitgekeerd dividend -202 -162

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -1.705 -133

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Azië Aandelenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 10.719 11.163
Aankopen 102 980
Verkopen -1.837 -2.948
Gerealiseerde waardeveranderingen -129 298
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -298 1.226
Stand ultimo periode 8.557 10.719

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Azië Aandelenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Azië Aandelenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in
een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Azië Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van de
toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar
de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Azië Aandelenpool 260.883 315.486 8.557 10.719 6,80% 7,15%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Azië Aandelenpool 32,80 33,97

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 38 21
Totaal 38 21

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 38 21
Te betalen beheervergoeding 5 6
Totaal 43 27

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 17 20
Uitgegeven aandelen -- 2
Ingekochte aandelen -3 -5
Stand ultimo periode 14 17

Agio
Stand per 1 januari 13.172 14.896
Uitgegeven aandelen 263 1.146
Ingekochte aandelen -1.763 -2.870
Stand ultimo periode 11.672 13.172

Overige reserves
Stand per 1 januari -3.921 -4.823
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 1.243 902
Stand ultimo periode -2.678 -3.921

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 1.445 1.064
Toevoeging aan overige reserves -1.243 -902
Uitgekeerd dividend -202 -162
Resultaat over de verslagperiode -456 1.445
Stand ultimo periode -456 1.445

Totaal eigen vermogen 8.552 10.713
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 8.552 10.713 11.157 11.865
Totaal resultaat -456 1.445 1.064 -1892

Aantal uitstaande gewone aandelen 296.662 349.684 408.860 474.243
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 28,83 30,64 27,29 25,02
Beurskoers 28,77 30,35 27,05 24,91
Dividend3 0,65 0,40 0,15 --

Waardeveranderingen beleggingen -1,44 4,36 2,78 -0,38
Som der bedrijfslasten 0,10 0,23 0,18 0,02
Totaal resultaat4 -1,54 4,13 2,60 -0,40
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,64%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 29 42
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 9.020 12.882

Lopende kosten factor 0,32% 0,32%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Azië Aandelenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.4 RZL AZIË AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Azië Aandelenpool 9.256 10.058

Vorderingen 2 13 216
Kortlopende schulden 3 22 226
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -9 -10
Activa min kortlopende schulden 9.247 10.048

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 19 20
Agio 9.447 9.711
Overige reserves 198 -1.043
Onverdeeld resultaat -417 1.360

Totaal eigen vermogen 9.247 10.048

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -33 148
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -327 1.876
Som der bedrijfsopbrengsten -360 2.024

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 57 75

Som der bedrijfslasten 57 75

Resultaat -417 1.949

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -417 1.949

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 33 -148
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 327 -1.876
Aankoop van beleggingen -54 -14
Verkoop van beleggingen 496 1.080

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 203 -28
Kortlopende schulden -204 29

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 384 992

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 155 73
Inkoop van aandelen -420 -996
Uitgekeerd dividend -119 -69

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -384 -992

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Azië Aandelenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 10.058 10.675
Aankopen 54 40
Verkopen -496 -2.157
Gerealiseerde waardeveranderingen -33 246
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -327 1.254
Stand ultimo periode 9.256 10.058

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Azië Aandelenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Azië Aandelenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in
een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Azië Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van de
toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar
de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Azië Aandelenpool 282.211 296.055 9.256 10.058 7,36% 6,71%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Azië Aandelenpool 32,80 33,97

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 13 216
Totaal 13 216

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 13 215
Te betalen beheervergoeding 9 11
Totaal 22 226

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 20 24
Uitgegeven aandelen -- --
Ingekochte aandelen -1 -4
Stand ultimo periode 19 20

Agio
Stand per 1 januari 9.711 11.614
Uitgegeven aandelen 155 98
Ingekochte aandelen -419 -2.001
Stand ultimo periode 9.447 9.711

Overige reserves
Stand per 1 januari -1.043 -1.879
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 1.241 836
Stand ultimo periode 198 -1.043

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 1.360 905
Toevoeging aan overige reserves -1.241 -836
Uitgekeerd dividend -119 -69
Resultaat over de verslagperiode -417 1.360
Stand ultimo periode -417 1.360

Totaal eigen vermogen 9.247 10.048
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 9.247 10.048 10.664 11.403 22.208
Totaal resultaat -417 1.360 903 2.668 3.164
Aantal uitstaande gewone aandelen 396.284 407.777 485.818 562.049 1.211.870
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 23,33 24,64 21,95 20,29 18,33
Transactieprijs1 23,29 24,41 21,76 20,19 18,25
Dividend2 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15

Waardeveranderingen beleggingen -0,91 3,68 2,14 5,22 2,84
Som der bedrijfslasten 0,14 0,34 0,28 0,48 0,23
Totaal resultaat3 -1,05 3,34 1,86 4,74 2,61
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,25%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 57 75
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 9.144 11.936

Lopende kosten factor 0,62% 0,63%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Azië Aandelenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.5 SNS EURO AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Aandelenpool 67.567 87.293

Vorderingen 2 205 111
Kortlopende schulden 3 234 148
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -29 -37
Activa min kortlopende schulden 67.538 87.256

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 130 151
Agio 70.936 82.238
Overige reserves 2.201 -7.823
Onverdeeld resultaat -5.729 12.690

Totaal eigen vermogen 67.538 87.256

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -918 1.134
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -4.627 13.972
Som der bedrijfsopbrengsten -5.545 15.106

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 184 259

Som der bedrijfslasten 184 259

Resultaat -5.729 14.847

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -5.729 14.847

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 918 -1.134
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4.627 -13.972
Aankoop van beleggingen -22 -45
Verkoop van beleggingen 14.203 9.338

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -94 105
Kortlopende schulden 86 -104

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 13.989 9.035

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 2.129 2.728
Inkoop van aandelen -13.452 -8.527
Uitgekeerd dividend -2.666 -3.236

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -13.989 -9.035

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Aandelenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 87.293 95.351
Aankopen 22 1.008
Verkopen -14.203 -22.257
Gerealiseerde waardeveranderingen -918 2.728
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -4.627 10.463
Stand ultimo periode 67.567 87.293

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Aandelenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Aandelenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in
een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van de
toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar
de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Aandelenpool 1.527.985 1.847.524 67.567 87.293 4,36% 5,15%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Aandelenpool 44,22 47,25

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 205 111
Totaal 205 111

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 205 110
Te betalen beheervergoeding 29 38
Totaal 234 148

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 151 181
Uitgegeven aandelen 4 6
Ingekochte aandelen -25 -36
Stand ultimo periode 130 151

Agio
Stand per 1 januari 82.238 99.716
Uitgegeven aandelen 2.125 3.683
Ingekochte aandelen -13.427 -21.161
Stand ultimo periode 70.936 82.238

Overige reserves
Stand per 1 januari -7.823 -9.437
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 10.024 1.614
Stand ultimo periode 2.201 -7.823

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 12.690 4.850
Toevoeging aan overige reserves -10.024 -1.614
Uitgekeerd dividend -2.666 -3.236
Resultaat over de verslagperiode -5.729 12.690
Stand ultimo periode -5.729 12.690

Totaal eigen vermogen 67.538 87.256
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 67.538 87.256 95.310 98.086
Totaal resultaat -5.729 12.690 4.850 1.7862

Aantal uitstaande gewone aandelen 2.602.749 3.024.057 3.626.324 3.839.486
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 25,95 28,85 26,28 25,55
Beurskoers 25,62 28,95 26,16 25,42
Dividend3 1,00 0,95 0,52 --

Waardeveranderingen beleggingen -2,13 4,37 1,48 0,48
Som der bedrijfslasten 0,07 0,17 0,14 0,02
Totaal resultaat4 -2,20 4,20 1,34 0,46
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,50%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 184 259
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 74.028 104.539

Lopende kosten factor 0,25% 0,25%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Aandelenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.6 RZL EURO AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Aandelenpool 322.329 362.484

Vorderingen 2 2.957 788
Kortlopende schulden 3 3.226 1.093
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -269 -305
Activa min kortlopende schulden 322.060 362.179

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 588 597
Agio 253.139 258.680
Overige reserves 93.015 50.447
Onverdeeld resultaat -24.682 52.455

Totaal eigen vermogen 322.060 362.179

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.641 8.866
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -21.375 54.496
Som der bedrijfsopbrengsten -23.016 63.362

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 1.666 2.094

Som der bedrijfslasten 1.666 2.094

Resultaat -24.682 61.268

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -24.682 61.268

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.641 -8.866
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 21.375 -54.496
Aankoop van beleggingen -10.032 -1.781
Verkoop van beleggingen 27.171 64.435

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -2.169 410
Kortlopende schulden 2.133 -410

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 15.437 60.560

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 18.437 11.561
Inkoop van aandelen -23.987 -60.615
Uitgekeerd dividend -9.887 -11.506

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -15.437 -60.560

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Aandelenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 362.484 395.480
Aankopen 10.032 27.633
Verkopen -27.171 -117.082
Gerealiseerde waardeveranderingen -1.641 15.006
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -21.375 41.447
Stand ultimo periode 322.329 362.484

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Aandelenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Aandelenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in
een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van de
toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar
de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Aandelenpool 7.289.319 7.671.808 322.329 362.484 20,79% 21,38%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Aandelenpool 44,22 47,25

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 2.957 788
Totaal 2.957 788

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 2.957 788
Te betalen beheervergoeding 269 305
Totaal 3.226 1.093

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 597 714
Uitgegeven aandelen 34 62
Ingekochte aandelen -43 -179
Stand ultimo periode 588 597

Agio
Stand per 1 januari 258.680 332.478
Uitgegeven aandelen 18.403 37.351
Ingekochte aandelen -23.944 -111.149
Stand ultimo periode 253.139 258.680

Overige reserves
Stand per 1 januari 50.447 44.229
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 42.568 6.218
Stand ultimo periode 93.015 50.447

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 52.455 17.724
Toevoeging aan overige reserves -42.568 -6.218
Uitgekeerd dividend -9.887 -11.506
Resultaat over de verslagperiode -24.682 52.455
Stand ultimo periode -24.682 52.455

Totaal eigen vermogen 322.060 362.179
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 322.060 362.179 395.145 425.722 474.998
Totaal resultaat -24.682 52.455 17.724 92.525 63.237
Aantal uitstaande gewone aandelen 11.756.171 11.945.611 14.285.886 15.759.824 20.635.684
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 27,40 30,32 27,66 27,01 23,02
Transactieprijs1 27,05 30,42 27,52 26,88 22,92
Dividend2 0,85 0,90 0,55 0,65 0,35

Waardeveranderingen beleggingen -1,96 4,72 1,52 6,18 3,26
Som der bedrijfslasten 0,14 0,33 0,28 0,31 0,20
Totaal resultaat3 -2,10 4,39 1,24 5,87 3,06
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,00%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 1.666 2.094
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 334.811 422.070

Lopende kosten factor 0,50% 0,50%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Aandelenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.7 SNS EURO LIQUIDITEITENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Liquiditeitenpool 8.844 9.640

Vorderingen 2 15 1
Kortlopende schulden 3 17 3
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -2 -2
Activa min kortlopende schulden 8.842 9.638

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 19 20
Agio 9.495 10.158
Overige reserves -653 -515
Onverdeeld resultaat -19 -25

Totaal eigen vermogen 8.842 9.638

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -- --
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -8 5
Som der bedrijfsopbrengsten -8 5

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 11 13

Som der bedrijfslasten 11 13

Resultaat -19 -8

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -19 -8

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -- --
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 -5
Aankoop van beleggingen -129 -242
Verkoop van beleggingen 917 705

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -14 1
Kortlopende schulden 14 -2

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 777 449

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 221 424
Inkoop van aandelen -885 -663
Uitgekeerd dividend -113 -210

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -777 -449

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Liquiditeitenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 9.640 10.617
Aankopen 129 410
Verkopen -917 -1.387
Gerealiseerde waardeveranderingen -- 1
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -8 -1
Stand ultimo periode 8.844 9.640

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Liquiditeitenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op
basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Liquiditeitenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt
in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Liquiditeitenpool worden geacht deel uit te maken van
de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen
naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Liquiditeitenpool 281.607 306.689 8.844 9.640 6,22% 6,95%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Liquiditeitenpool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd
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door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspool wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Het fonds belegt niet in vreemde valuta en loopt dus geen significant valutarisico.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 15 1
Totaal 15 1

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 15 1
Te betalen beheervergoeding 2 2
Totaal 17 3

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 20 21
Uitgegeven aandelen -- 1
Ingekochte aandelen -1 -2
Stand ultimo periode 19 20

Agio
Stand per 1 januari 10.158 10.898
Uitgegeven aandelen 221 594
Ingekochte aandelen -884 -1.334
Stand ultimo periode 9.495 10.158

Overige reserves
Stand per 1 januari -515 -317
Onttrekking uit onverdeeld resultaat -138 -198
Stand ultimo periode -653 -515

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari -25 12
Onttrekking aan overige reserves 138 198
Uitgekeerd dividend -113 -210
Resultaat over de verslagperiode -19 -25
Stand ultimo periode -19 -25

Totaal eigen vermogen 8.842 9.638
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 8.842 9.638 10.614 11.503
Totaal resultaat -19 -25 12 -12

Aantal uitstaande gewone aandelen 370.659 398.187 428.599 460.146
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 23,86 24,20 24,77 25,00
Beurskoers 23,85 24,21 24,78 24,99
Dividend3 0,30 0,50 0,26 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,02 -- 0,09 0,01
Som der bedrijfslasten 0,03 0,06 0,06 0,01
Totaal resultaat4 -0,05 -0,06 0,03 --
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,25%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 11 13
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 9.205 10.472

Lopende kosten factor 0,12% 0,12%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Liquiditeitenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.8 RZL EURO LIQUIDITEITENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Liquiditeitenpool 90.128 95.326

Vorderingen 2 207 1.966
Kortlopende schulden 3 240 2.004
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -33 -38
Activa min kortlopende schulden 90.095 95.288

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 215 224
Agio 96.979 100.794
Overige reserves -6.816 -5.256
Onverdeeld resultaat -283 -474

Totaal eigen vermogen 90.095 95.288

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1 3
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -75 55
Som der bedrijfsopbrengsten -76 58

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 207 239

Som der bedrijfslasten 207 239

Resultaat -283 -181

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -283 -181

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1 -3
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 75 -55
Aankoop van beleggingen -1.801 -3.665
Verkoop van beleggingen 6.923 5.214

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 1.759 2.529
Kortlopende schulden -1.764 -2.531

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 4.910 1.308

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 2.724 5.136
Inkoop van aandelen -6.548 -4.713
Uitgekeerd dividend -1.086 -1.731

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -4.910 -1.308

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Liquiditeitenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 95.326 106.758
Aankopen 1.801 5.396
Verkopen -6.923 -16.821
Gerealiseerde waardeveranderingen -1 5
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -75 -12
Stand ultimo periode 90.128 95.326

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Liquiditeitenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op
basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Liquiditeitenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt
in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Liquiditeitenpool worden geacht deel uit te maken van
de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen
naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Liquiditeitenpool 2.869.818 3.032.783 90.128 95.326 63,43% 68,71%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Liquiditeitenpool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd
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door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspool wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Het fonds belegt niet in vreemde valuta en loopt dus geen significant valutarisico.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 207 --
Te vorderen van beleggingspools -- 1.966
Totaal 207 1.966

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 1.967
Te betalen aan beleggingspools 207 --
Te betalen beheervergoeding 33 37
Totaal 240 2.004

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 224 245
Uitgegeven aandelen 6 16
Ingekochte aandelen -15 -37
Stand ultimo periode 215 224

Agio
Stand per 1 januari 100.794 109.996
Uitgegeven aandelen 2.718 6.851
Ingekochte aandelen -6.533 -16.053
Stand ultimo periode 96.979 100.794

Overige reserves
Stand per 1 januari -5.256 -3.422
Onttrekking uit onverdeeld resultaat -1.560 -1.834
Stand ultimo periode -6.816 -5.256

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari -474 -103
Onttrekking aan overige reserves 1.560 1.834
Uitgekeerd dividend -1.086 -1.731
Resultaat over de verslagperiode -283 -474
Stand ultimo periode -283 -474

Totaal eigen vermogen 90.095 95.288
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 90.095 95.288 106.716 117.963 148.376
Totaal resultaat -283 -474 -102 -237 1.929
Aantal uitstaande gewone aandelen 4.295.106 4.475.702 4.909.546 5.365.826 6.617.403
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 20,98 21,29 21,74 21,98 22,42
Transactieprijs1 20,99 21,28 21,73 21,98 22,40
Dividend2 0,25 0,35 0,23 0,40 0,25

Waardeveranderingen beleggingen -0,02 -- 0,08 0,11 0,43
Som der bedrijfslasten 0,05 0,11 0,10 0,15 0,14
Totaal resultaat3 -0,07 -0,11 -0,02 -0,04 0,29
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,45%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 207 239
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 92.487 107.059

Lopende kosten factor 0,22% 0,22%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Liquiditeitenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.9 SNS EURO MIXFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 165.833 184.179

Vorderingen 2 215 247
Kortlopende schulden 3 276 318
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -61 -71
Activa min kortlopende schulden 165.772 184.108

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 309 330
Agio 145.335 156.949
Overige reserves 22.181 12.235
Onverdeeld resultaat -2.053 14.594

Totaal eigen vermogen 165.772 184.108

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -249 2.436
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.421 12.142
Som der bedrijfsopbrengsten -1.670 14.578

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 383 462

Som der bedrijfslasten 383 462

Resultaat -2.053 14.116

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -2.053 14.116

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 249 -2.436
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.421 -12.142
Aankoop van beleggingen -12.896 -11.475
Verkoop van beleggingen 29.572 23.452

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 32 18
Kortlopende schulden -42 -18

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 16.283 11.515

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 4.839 6.024
Inkoop van aandelen -16.474 -11.179
Uitgekeerd dividend -4.648 -6.360

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -16.283 -11.515

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 184.179 196.342
Aankopen 12.896 28.653
Verkopen -29.572 -56.310
Gerealiseerde waardeveranderingen -249 4.204
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -1.421 11.290
Stand ultimo periode 165.833 184.179

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers en van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers en van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Aandelenpool 1.951.362 2.000.961 86.288 94.543 5,56% 5,58%
Euro Obligatiepool 1.623.968 1.914.883 79.545 89.636 4,04% 4,35%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Aandelenpool 44,22 47,25
Euro Obligatiepool 48,98 46,81

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van Euro Obligatiepool is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
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beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Euro Aandelenpool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van Euro Aandelenpool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 215 247
Totaal 215 247

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 215 247
Te betalen beheervergoeding 61 71
Totaal 276 318

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 330 367
Uitgegeven aandelen 9 13
Ingekochte aandelen -30 -50
Stand ultimo periode 309 330

Agio
Stand per 1 januari 156.949 177.305
Uitgegeven aandelen 4.830 7.185
Ingekochte aandelen -16.444 -27.541
Stand ultimo periode 145.335 156.949

Overige reserves
Stand per 1 januari 12.235 3.036
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 9.946 9.199
Stand ultimo periode 22.181 12.235

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 14.594 15.559
Toevoeging aan overige reserves -9.946 -9.199
Uitgekeerd dividend -4.648 -6.360
Resultaat over de verslagperiode -2.053 14.594
Stand ultimo periode -2.053 14.594

Totaal eigen vermogen 165.772 184.108
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 165.772 184.108 196.267 196.913
Totaal resultaat -2.053 14.594 15.559 1.5462

Aantal uitstaande gewone aandelen 6.179.143 6.607.628 7.332.406 7.786.565
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 26,83 27,86 26,77 25,29
Beurskoers 26,61 27,89 26,69 25,21
Dividend3 0,75 0,90 0,57 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,27 2,35 2,24 0,21
Som der bedrijfslasten 0,06 0,14 0,12 0,01
Totaal resultaat4 -0,33 2,21 2,12 0,20
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,45%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 383 463
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 171.051 206.797

Lopende kosten factor 0,22% 0,22%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.10 RZL EURO MIXFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 1.462.025 1.596.978

Vorderingen 2 9.258 12.545
Kortlopende schulden 3 10.342 13.777
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -1.084 -1.232
Activa min kortlopende schulden 1.460.941 1.595.746

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 2.338 2.463
Agio 1.102.245 1.180.646
Overige reserves 377.501 292.472
Onverdeeld resultaat -21.143 120.165

Totaal eigen vermogen 1.460.941 1.595.746

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -2.195 23.479
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -12.221 103.924
Som der bedrijfsopbrengsten -14.416 127.403

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 6.726 7.996
Overige bedrijfslasten 1 --

Som der bedrijfslasten 6.727 7.996

Resultaat -21.143 119.407

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -21.143 119.407

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2.195 -23.479
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 12.221 -103.924
Aankoop van beleggingen -117.576 -104.262
Verkoop van beleggingen 238.113 233.614

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 3.287 4.716
Kortlopende schulden -3.435 -4.744

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 113.662 121.328

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 42.178 47.187
Inkoop van aandelen -120.704 -121.328
Uitgekeerd dividend -35.136 -47.187

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -113.662 -121.328

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 1.596.978 1.709.416
Aankopen 117.576 251.750
Verkopen -238.113 -499.883
Gerealiseerde waardeveranderingen -2.195 38.007
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -12.221 97.688
Stand ultimo periode 1.462.025 1.596.978

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Aandelenpool 17.203.682 17.349.913 760.736 819.764 49,06% 48,36%
Euro Obligatiepool 14.317.298 16.603.550 701.289 777.214 35,61% 37,70%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Aandelenpool 44,22 47,25
Euro Obligatiepool 48,98 46,81

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van Euro Obligatiepool is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
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beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Euro Aandelenpool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van Euro Aandelenpool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 9.258 12.545
Totaal 9.258 12.545

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 9.258 12.545
Te betalen beheervergoeding 1.084 1.232
Totaal 10.342 13.777

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 2.463 2.744
Uitgegeven aandelen 68 82
Ingekochte aandelen -193 -363
Stand ultimo periode 2.338 2.463

Agio
Stand per 1 januari 1.180.646 1.365.699
Uitgegeven aandelen 42.110 53.847
Ingekochte aandelen -120.511 -238.900
Stand ultimo periode 1.102.245 1.180.646

Overige reserves
Stand per 1 januari 292.472 211.992
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 85.029 80.480
Stand ultimo periode 377.501 292.472

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 120.165 127.667
Toevoeging aan overige reserves -85.029 -80.480
Uitgekeerd dividend -35.136 -47.187
Resultaat over de verslagperiode -21.143 120.165
Stand ultimo periode -21.143 120.165

Totaal eigen vermogen 1.460.941 1.595.746
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 1.460.941 1.595.746 1.708.102 1.729.899 1.865.864
Totaal resultaat -21.143 120.165 127.666 198.479 264.723
Aantal uitstaande gewone aandelen 46.757.357 49.255.501 54.878.204 58.552.301 68.209.616
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 31,25 32,40 31,13 29,54 27,35
Transactieprijs1 30,99 32,42 31,03 29,46 27,29
Dividend2 0,75 0,90 0,67 0,80 0,30

Waardeveranderingen beleggingen -0,31 2,76 2,61 3,68 4,12
Som der bedrijfslasten 0,14 0,32 0,28 0,29 0,24
Totaal resultaat3 -0,45 2,44 2,33 3,39 3,88
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,90%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 6.726 7.996
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 1.501.391 1.790.622

Lopende kosten factor 0,45% 0,45%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.11 SNS EURO OBLIGATIEFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Obligatiepool 105.494 116.558

Vorderingen 2 245 194
Kortlopende schulden 3 276 229
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -31 -35
Activa min kortlopende schulden 105.463 116.523

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 196 221
Agio 82.730 95.955
Overige reserves 17.770 19.660
Onverdeeld resultaat 4.767 687

Totaal eigen vermogen 105.463 116.523

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 283 96
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4.674 -1.645
Som der bedrijfsopbrengsten 4.957 -1.549

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 190 236

Som der bedrijfslasten 190 236

Resultaat 4.767 -1.785

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 4.767 -1.785

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -283 -96
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -4.674 1.645
Aankoop van beleggingen -309 -618
Verkoop van beleggingen 16.330 8.191

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -51 -133
Kortlopende schulden 47 129

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 15.827 7.333

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 2.355 4.154
Inkoop van aandelen -15.605 -7.311
Uitgekeerd dividend -2.577 -4.176

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -15.827 -7.333

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Obligatiepool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 116.558 137.487
Aankopen 309 819
Verkopen -16.330 -22.890
Gerealiseerde waardeveranderingen 283 175
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 4.674 967
Stand ultimo periode 105.494 116.558

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Obligatiepool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Obligatiepool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in
een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Obligatiepool worden geacht deel uit te maken van de
toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar
de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 2.153.723 2.490.012 105.494 116.558 5,36% 5,65%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Liquiditeitenpool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd
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door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspool wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Het fonds belegt niet in vreemde valuta en loopt dus geen significant valutarisico.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 245 194
Totaal 245 194

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 245 194
Te betalen beheervergoeding 31 35
Totaal 276 229

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 221 253
Uitgegeven aandelen 4 8
Ingekochte aandelen -29 -40
Stand ultimo periode 196 221

Agio
Stand per 1 januari 95.955 113.357
Uitgegeven aandelen 2.351 4.367
Ingekochte aandelen -15.576 -21.769
Stand ultimo periode 82.730 95.955

Overige reserves
Stand per 1 januari 19.660 9.036
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -1.890 10.624
Stand ultimo periode 17.770 19.660

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 687 14.800
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 1.890 -10.624
Uitgekeerd dividend -2.577 -4.176
Resultaat over de verslagperiode 4.767 687
Stand ultimo periode 4.767 687

Totaal eigen vermogen 105.463 116.523
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 105.463 116.523 137.446 133.363
Totaal resultaat 4.767 686 14.800 -3652

Aantal uitstaande gewone aandelen 3.915.884 4.411.630 5.067.035 5.331.808
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 26,93 26,41 27,13 25,01
Beurskoers 26,86 26,38 27,10 24,99
Dividend3 0,65 0,85 0,71 --

Waardeveranderingen beleggingen 1,27 0,26 3,01 -0,06
Som der bedrijfslasten 0,05 0,10 0,09 0,01
Totaal resultaat4 1,22 0,16 2,92 -0,07
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,35%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 190 236
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 109.190 135.744

Lopende kosten factor 0,17% 0,17%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Obligatiepool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.12 RZL EURO OBLIGATIEFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Obligatiepool 699.844 702.922

Vorderingen 2 1.476 4.010
Kortlopende schulden 3 1.873 4.436
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -397 -426
Activa min kortlopende schulden 699.447 702.496

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 1.230 1.264
Agio 551.026 569.727
Overige reserves 118.098 131.487
Onverdeeld resultaat 29.093 18

Totaal eigen vermogen 699.447 702.496

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 851 404
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 30.655 -10.725
Som der bedrijfsopbrengsten 31.506 -10.321

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 2.413 2.767

Som der bedrijfslasten 2.413 2.767

Resultaat 29.093 -13.088

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 29.093 -13.088

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -851 -404
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -30.655 10.725
Aankoop van beleggingen -16.616 -47.543
Verkoop van beleggingen 51.200 49.939

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 2.534 3.706
Kortlopende schulden -2.563 -3.728

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 32.142 -393

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 28.013 65.380
Inkoop van aandelen -46.748 -44.002
Uitgekeerd dividend -13.407 -20.985

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -32.142 393

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Obligatiepool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 702.922 781.656
Aankopen 16.616 69.310
Verkopen -51.200 -153.432
Gerealiseerde waardeveranderingen 851 506
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 30.655 4.882
Stand ultimo periode 699.844 702.922

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Obligatiepool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Obligatiepool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in
een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Obligatiepool worden geacht deel uit te maken van de
toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar
de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 14.287.801 15.016.465 699.844 702.922 35,54% 34,09%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
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de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspool wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Het fonds belegt niet in vreemde valuta en loopt dus geen significant valutarisico.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 1.476 --
Te vorderen van beleggingspools -- 4.010
Totaal 1.476 4.010

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 4.010
Te betalen aan beleggingspools 1.476 --
Te betalen beheervergoeding 397 426
Totaal 1.873 4.436

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 1.264 1.371
Uitgegeven aandelen 50 153
Ingekochte aandelen -84 -260
Stand ultimo periode 1.230 1.264

Agio
Stand per 1 januari 569.727 627.345
Uitgegeven aandelen 27.963 86.994
Ingekochte aandelen -46.664 -144.612
Stand ultimo periode 551.026 569.727

Overige reserves
Stand per 1 januari 131.487 70.571
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -13.389 60.916
Stand ultimo periode 118.098 131.487

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 18 81.901
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 13.389 -60.916
Uitgekeerd dividend -13.407 -20.985
Resultaat over de verslagperiode 29.093 18
Stand ultimo periode 29.093 18

Totaal eigen vermogen 699.447 702.496
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 699.447 702.496 781.188 770.219 968.361
Totaal resultaat 29.093 18 81.901 16.225 96.817
Aantal uitstaande gewone aandelen 24.603.156 25.271.834 27.410.222 29.205.132 36.325.133
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 28,43 27,80 28,50 26,37 26,66
Transactieprijs1 28,41 27,77 28,47 26,35 26,65
Dividend2 0,55 0,75 0,75 0,75 0,70

Waardeveranderingen beleggingen 1,28 0,21 3,19 0,77 2,85
Som der bedrijfslasten 0,10 0,21 0,20 0,22 0,18
Totaal resultaat3 1,18 -- 2,99 0,55 2,67
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,70%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 2.413 2.767
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 692.872 796.699

Lopende kosten factor 0,35% 0,35%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Obligatiepool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.13 SNS EURO VASTGOEDFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Vastgoedfondsenpool 23.236 28.923

Vorderingen 2 81 18
Kortlopende schulden 3 94 34
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -13 -16
Activa min kortlopende schulden 23.223 28.907

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 35 43
Agio 718 5.775
Overige reserves 22.029 17.956
Onverdeeld resultaat 441 5.133

Totaal eigen vermogen 23.223 28.907

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -45 483
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 568 2.666
Som der bedrijfsopbrengsten 523 3.149

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 82 109

Som der bedrijfslasten 82 109

Resultaat 441 3.040

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 441 3.040

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 45 -483
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -568 -2.666
Aankoop van beleggingen -212 -1.187
Verkoop van beleggingen 6.422 3.484

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -63 -56
Kortlopende schulden 60 56

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 6.125 2.188

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 983 2.051
Inkoop van aandelen -6.048 -3.160
Uitgekeerd dividend -1.060 -1.079

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -6.125 -2.188

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Vastgoedfondsenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 28.923 30.322
Aankopen 212 2.266
Verkopen -6.422 -9.012
Gerealiseerde waardeveranderingen -45 1.251
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 568 4.096
Stand ultimo periode 23.236 28.923

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Vastgoedfondsenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op
basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Vastgoedfondsenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer
belegt in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en
artikel 124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een
nadere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Vastgoedfondsenpool worden geacht deel uit te maken
van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Vastgoedfondsenpool 256.587 327.333 23.236 28.923 19,76% 22,61%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 81 18
Totaal 81 18

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 81 18
Te betalen beheervergoeding 13 16
Totaal 94 34

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 43 51
Uitgegeven aandelen 1 5
Ingekochte aandelen -9 -13
Stand ultimo periode 35 43

Agio
Stand per 1 januari 5.775 11.219
Uitgegeven aandelen 982 3.129
Ingekochte aandelen -6.039 -8.573
Stand ultimo periode 718 5.775

Overige reserves
Stand per 1 januari 17.956 12.619
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 4.073 5.337
Stand ultimo periode 22.029 17.956

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 5.133 6.416
Toevoeging aan overige reserves -4.073 -5.337
Uitgekeerd dividend -1.060 -1.079
Resultaat over de verslagperiode 441 5.133
Stand ultimo periode 441 5.133

Totaal eigen vermogen 23.223 28.907
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 23.223 28.907 30.305 25.586
Totaal resultaat 441 5.133 6.416 -3042

Aantal uitstaande gewone aandelen 699.881 853.377 1.012.513 1.031.443
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 33,18 33,87 29,93 24,81
Beurskoers 32,96 33,93 29,78 24,56
Dividend3 1,44 1,10 1,05 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,75 6,27 6,52 -0,27
Som der bedrijfslasten 0,12 0,25 0,18 0,02
Totaal resultaat4 0,63 6,02 6,34 -0,29
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,65%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Som der bedrijfslasten 82 109
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 25.375 34.252

Lopende kosten factor 0,32% 0,32%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Vastgoedfondsenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en
verliesrekening van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.14 RZL EURO VASTGOEDFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Euro Vastgoedfondsenpool 26.430 27.573

Vorderingen 2 189 415
Kortlopende schulden 3 217 444
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -28 -29
Activa min kortlopende schulden 26.402 27.544

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 29 30
Agio 1.425 2.127
Overige reserves 24.450 21.073
Onverdeeld resultaat 498 4.314

Totaal eigen vermogen 26.402 27.544

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 29 381
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 635 2.365
Som der bedrijfsopbrengsten 664 2.746

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 166 186

Som der bedrijfslasten 166 186

Resultaat 498 2.560

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 498 2.560

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -29 -381
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -635 -2.365
Aankoop van beleggingen -509 -591
Verkoop van beleggingen 2.316 2.932

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 226 400
Kortlopende schulden -227 -399

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 1.640 2.156

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 1.305 1.359
Inkoop van aandelen -2.008 -2.612
Uitgekeerd dividend -937 -903

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -1.640 -2.156

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Euro Vastgoedfondsenpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 27.573 26.957
Aankopen 509 1.126
Verkopen -2.316 -5.188
Gerealiseerde waardeveranderingen 29 705
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 635 3.973
Stand ultimo periode 26.430 27.573

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Euro Vastgoedfondsenpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op
basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Euro Vastgoedfondsenpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer
belegt in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en
artikel 124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een
nadere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Euro Vastgoedfondsenpool worden geacht deel uit te maken
van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Vastgoedfondsenpool 291.858 312.062 26.430 27.573 22,47% 21,55%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 189 415
Totaal 189 415

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 189 414
Te betalen beheervergoeding 28 30
Totaal 217 444

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 30 33
Uitgegeven aandelen 1 2
Ingekochte aandelen -2 -5
Stand ultimo periode 29 30

Agio
Stand per 1 januari 2.127 4.920
Uitgegeven aandelen 1.304 1.891
Ingekochte aandelen -2.006 -4.684
Stand ultimo periode 1.425 2.127

Overige reserves
Stand per 1 januari 21.073 16.179
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 3.377 4.894
Stand ultimo periode 24.450 21.073

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 4.314 5.797
Toevoeging aan overige reserves -3.377 -4.894
Uitgekeerd dividend -937 -903
Resultaat over de verslagperiode 498 4.314
Stand ultimo periode 498 4.314

Totaal eigen vermogen 26.402 27.544
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 26.402 27.544 26.929 25.470 62.286
Totaal resultaat 498 4.314 5.797 3.218 12.277
Aantal uitstaande gewone aandelen 591.872 607.294 668.885 752.647 1.817.873
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 44,61 45,35 40,26 33,84 34,26
Transactieprijs1 44,31 45,44 40,05 33,50 34,29
Dividend2 1,60 1,40 1,72 2,30 1,20

Waardeveranderingen beleggingen 1,12 7,70 9,16 5,12 7,16
Som der bedrijfslasten 0,28 0,60 0,49 0,85 0,41
Totaal resultaat3 0,84 7,10 8,67 4,27 6,75
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,25%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 166 186
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 26.687 29.986

Lopende kosten factor 0,62% 0,62%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Vastgoedfondsenpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en
verliesrekening van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.15 SNS EUROPA AANDELENFONDS (VOORHEEN SNS NEDERLANDS AANDELENFONDS)

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland) 48.956 60.464

Vorderingen 2 193 182
Kortlopende schulden 3 213 207
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -20 -25
Activa min kortlopende schulden 48.936 60.439

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 89 106
Agio 63.616 72.998
Overige reserves -14.535 -17.605
Onverdeeld resultaat -234 4.940

Totaal eigen vermogen 48.936 60.439

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -281 818
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 179 8.036
Som der bedrijfsopbrengsten -102 8.854

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 132 180

Som der bedrijfslasten 132 180

Resultaat -234 8.674

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -234 8.674

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 281 -818
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -179 -8.036
Aankoop van beleggingen -969 -1.711
Verkoop van beleggingen 12.375 7.709

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -11 -19
Kortlopende schulden 6 90

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 11.269 5.889

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 2.478 3.498
Inkoop van aandelen -11.877 -7.244
Uitgekeerd dividend -1.870 -2.072

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -11.269 -5.818

Mutatie liquide middelen -- 71
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- 71
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland)

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 60.464 67.262
Aankopen 969 5.345
Verkopen -12.375 -17.431
Gerealiseerde waardeveranderingen -281 1.554
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 179 3.734
Stand ultimo periode 48.956 60.464

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland), zijn in het
kader van het vereiste inzicht op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft),
artikel 122 lid 1, onderdeel g, de halfjaarcijfers van Europa Aandelenpool opgenomen. Indien een
beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en
met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel 124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools.
Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met
als doel onder andere een beter inzicht in de beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Europa
Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de
structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in
paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Europa Aandelenpool
(voorheen Aandelenpool
Nederland) 616.687 764.277 48.956 60.464 17,04% 18,81%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Europa Aandelenpool
(voorheen Aandelenpool
Nederland) 79,39 79,11

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente.. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
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door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Het fonds belegt niet in vreemde valuta en loopt dus geen significant valutarisico.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 193 182
Totaal 193 182

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 193 181
Te betalen beheervergoeding 20 26
Totaal 213 207

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 106 123
Uitgegeven aandelen 5 12
Ingekochte aandelen -22 -29
Stand ultimo periode 89 106

Agio
Stand per 1 januari 72.998 82.643
Uitgegeven aandelen 2.473 7.148
Ingekochte aandelen -11.855 -16.793
Stand ultimo periode 63.616 72.998

Overige reserves
Stand per 1 januari -17.605 -21.570
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 3.070 3.965
Stand ultimo periode -14.535 -17.605

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 4.940 6.037
Toevoeging aan overige reserves -3.070 -3.965
Uitgekeerd dividend -1.870 -2.072
Resultaat over de verslagperiode -234 4.940
Stand ultimo periode -234 4.940

Totaal eigen vermogen 48.936 60.439
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 48.936 60.439 67.233 67.238
Totaal resultaat -234 4.940 6.037 1.3492

Aantal uitstaande gewone aandelen 1.781.325 2.124.068 2.453.652 2.624.530
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 27,47 28,45 27,40 25,62
Beurskoers 27,05 28,68 27,18 25,46
Dividend3 1,00 0,90 0,54 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,06 2,49 2,60 0,53
Som der bedrijfslasten 0,07 0,16 0,14 0,02
Totaal resultaat4 -0,13 2,33 2,46 0,51
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,50%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 132 180
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 53.173 72.395

Lopende kosten factor 0,25% 0,25%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Aandelenpool Nederland is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.16 RZL EUROPA AANDELENFONDS (VOORHEEN RZL NEDERLANDS AANDELENFONDS)

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland) 238.331 260.969

Vorderingen 2 1.186 1.128
Kortlopende schulden 3 1.382 1.349
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -196 -221
Activa min kortlopende schulden 238.135 260.748

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 264 281
Agio 249.628 265.236
Overige reserves -11.127 -25.319
Onverdeeld resultaat -630 20.550

Totaal eigen vermogen 238.135 260.748

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -340 3.851
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 928 33.668
Som der bedrijfsopbrengsten 588 37.519

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 1.218 1.499

Som der bedrijfslasten 1.218 1.499

Resultaat -630 36.020

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -630 36.020

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 340 -3.851
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -928 -33.668
Aankoop van beleggingen -3.252 -1.053
Verkoop van beleggingen 26.478 31.880

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -58 -57
Kortlopende schulden 33 62

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 21.983 29.333

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 8.656 7.020
Inkoop van aandelen -24.281 -29.333
Uitgekeerd dividend -6.358 -7.020

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -21.983 -29.333

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland)

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 260.969 281.523
Aankopen 3.252 12.728
Verkopen -26.478 -56.717
Gerealiseerde waardeveranderingen -340 6.085
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 928 17.350
Stand ultimo periode 238.331 260.969

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland), zijn in het
kader van het vereiste inzicht op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft),
artikel 122 lid 1, onderdeel g, de halfjaarcijfers van Europa Aandelenpool opgenomen. Indien een
beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en
met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel 124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools.
Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met
als doel onder andere een beter inzicht in de beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Europa
Aandelenpool worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de
structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in
paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Europa Aandelenpool
(voorheen Aandelenpool
Nederland) 3.002.194 3.298.667 238.331 260.969 82,96% 81,19%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Europa Aandelenpool
(voorheen Aandelenpool
Nederland) 79,39 79,11

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
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door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. Het fonds belegt niet in vreemde valuta en loopt dus geen significant valutarisico.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 1.186 1.128
Totaal 1.186 1.128

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 1.186 1.128
Te betalen beheervergoeding 196 221
Totaal 1.382 1.349

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 281 315
Uitgegeven aandelen 10 20
Ingekochte aandelen -27 -54
Stand ultimo periode 264 281

Agio
Stand per 1 januari 265.236 299.270
Uitgegeven aandelen 8.646 18.675
Ingekochte aandelen -24.254 -52.709
Stand ultimo periode 249.628 265.236

Overige reserves
Stand per 1 januari -25.319 -41.485
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 14.192 16.166
Stand ultimo periode -11.127 -25.319

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 20.550 23.186
Toevoeging aan overige reserves -14.192 -16.166
Uitgekeerd dividend -6.358 -7.020
Resultaat over de verslagperiode -630 20.550
Stand ultimo periode -630 20.550

Totaal eigen vermogen 238.135 260.748
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 238.135 260.748 281.286 286.330 343.668
Totaal resultaat -630 20.550 23.187 58.985 36.939
Aantal uitstaande gewone aandelen 5.284.192 5.625.600 6.303.166 6.822.597 9.286.678
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 45,07 46,35 44,63 41,97 37,01
Transactieprijs1 44,37 46,72 44,28 41,72 36,88
Dividend2 1,20 1,20 0,92 1,80 0,70

Waardeveranderingen beleggingen 0,11 4,16 4,12 9,13 4,35
Som der bedrijfslasten 0,23 0,51 0,44 0,49 0,37
Totaal resultaat3 -0,12 3,65 3,68 8,64 3,98
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,00%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 1.218 1.499
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 244.712 302.089

Lopende kosten factor 0,50% 0,50%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Europa Aandelenpool (voorheen Aandelenpool Nederland) is relevant. Zie daartoe de
toelichting op de winst- en verliesrekening van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.17 SNS OPKOMENDE LANDEN AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Global Emerging Markets Equity Pool 3.197 3.884

Vorderingen 2 -- 1
Kortlopende schulden 3 3 4
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -3 -3
Activa min kortlopende schulden 3.194 3.881

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 6 7
Agio 3.917 4.626
Overige reserves -752 -717
Onverdeeld resultaat 23 -35

Totaal eigen vermogen 3.194 3.881

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -42 221
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 80 335
Som der bedrijfsopbrengsten 38 556

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 15 23

Som der bedrijfslasten 15 23

Resultaat 23 533

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 23 533

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 42 -221
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -80 -335
Aankoop van beleggingen -129 -1.581
Verkoop van beleggingen 854 2.322

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 1 43
Kortlopende schulden -1 -43

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 710 718

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 133 1.593
Inkoop van aandelen -843 -2.311

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -710 -718

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Global Emerging Markets Equity Pool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 3.884 5.150
Aankopen 129 2.906
Verkopen -854 -4.180
Gerealiseerde waardeveranderingen -42 178
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 80 -170
Stand ultimo periode 3.197 3.884

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Global Emerging Markets Equity Pool, zijn in het kader van het vereiste
inzicht op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1,
onderdeel g, de halfjaarcijfers van Global Emerging Markets Equity Pool opgenomen. Indien een
beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en
met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel 124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools.
Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met
als doel onder andere een beter inzicht in de beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Global Emerging
Markets Equity Pool worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen.
Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar de juridische structuur van SNS
Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Emerging Markets
Equity Pool 77.702 96.627 3.197 3.884 3,60% 3,93%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Emerging Markets
Equity Pool 41,14 40,19

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
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vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools -- 1
Totaal -- 1

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan beleggingspools -- 1
Te betalen beheervergoeding 3 3
Totaal 3 4

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 7 9
Uitgegeven aandelen -- 5
Ingekochte aandelen -1 -7
Stand ultimo periode 6 7

Agio
Stand per 1 januari 4.626 5.854
Uitgegeven aandelen 133 2.914
Ingekochte aandelen -842 -4.142
Stand ultimo periode 3.917 4.626

Overige reserves
Stand per 1 januari -717 -1.290
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -35 573
Stand ultimo periode -752 -717

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari -35 573
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 35 -573
Resultaat over de verslagperiode 23 -35
Stand ultimo periode 23 -35

Totaal eigen vermogen 3.194 3.881
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 3.194 3.881 5.146 5.420
Totaal resultaat 23 -35 573 -902

Aantal uitstaande gewone aandelen 116.489 144.206 187.254 218.608
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 27,42 26,91 27,47 24,79
Beurskoers 27,35 26,75 27,35 24,61
Dividend3 -- -- 0,10 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,33 0,06 3,31 -0,38
Som der bedrijfslasten 0,13 0,30 0,25 0,03
Totaal resultaat4 0,20 -0,24 3,06 -0,41
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,90%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 15 23
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 3.345 5.182

Lopende kosten factor 0,45% 0,45%

SNS Opkomende Landen Aandelenfonds heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar
vermogen direct of indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool. Daarom is naast de lopende kosten
factor voor dit fonds tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij
behalve met de kosten van SNS Opkomende Landen Aandelenfonds ook rekening wordt gehouden met de kosten
van de andere beleggingsinstellingen.

Global Emerging Markets Equity Pool belegt in een door derden beheerde beleggingsinstelling, die een
beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. ACTIAM vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool
deze beheervergoeding uit de door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden
niet afwijken van de in de tabel vermelde LKF en is daarom niet berekend.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Global Emerging Markets Equity Pool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en
verliesrekening van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.18 RZL OPKOMENDE LANDEN AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Global Emerging Markets Equity Pool 3.085 3.112

Vorderingen 2 4 15
Kortlopende schulden 3 8 20
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -4 -5
Activa min kortlopende schulden 3.081 3.107

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 6 7
Agio 4.456 4.524
Overige reserves -1.424 -1.406
Onverdeeld resultaat 43 -18

Totaal eigen vermogen 3.081 3.107

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -8 84
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 77 374
Som der bedrijfsopbrengsten 69 458

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 26 36

Som der bedrijfslasten 26 36

Resultaat 43 422

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 43 422

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 -84
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -77 -374
Aankoop van beleggingen -65 -2
Verkoop van beleggingen 161 630

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 11 -8
Kortlopende schulden -12 8

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 69 592

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 65 2
Inkoop van aandelen -134 -594

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -69 -592

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Global Emerging Markets Equity Pool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 3.112 3.880
Aankopen 65 54
Verkopen -161 -869
Gerealiseerde waardeveranderingen -8 89
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 77 -42
Stand ultimo periode 3.085 3.112

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Global Emerging Markets Equity Pool, zijn in het kader van het vereiste
inzicht op basis van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1,
onderdeel g, de halfjaarcijfers van Global Emerging Markets Equity Pool opgenomen. Indien een
beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en
met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel 124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools.
Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met
als doel onder andere een beter inzicht in de beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Global Emerging
Markets Equity Pool worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen.
Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar de juridische structuur van SNS
Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Emerging Markets
Equity Pool 74.988 77.425 3.085 3.112 3,48% 3,15%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Emerging Markets
Equity Pool 41,14 40,19

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
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vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 4 15
Totaal 4 15

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 4 15
Te betalen beheervergoeding 4 5
Totaal 8 20

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 7 8
Uitgegeven aandelen -- --
Ingekochte aandelen -1 -1
Stand ultimo periode 6 7

Agio
Stand per 1 januari 4.524 5.272
Uitgegeven aandelen 65 54
Ingekochte aandelen -133 -802
Stand ultimo periode 4.456 4.524

Overige reserves
Stand per 1 januari -1.406 -1.749
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -18 343
Stand ultimo periode -1.424 -1.406

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari -18 343
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 18 -343
Resultaat over de verslagperiode 43 -18
Stand ultimo periode 43 -18

Totaal eigen vermogen 3.081 3.107
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 3.081 3.107 3.874 4.244 13.924
Totaal resultaat 43 -18 343 -724 1.350
Aantal uitstaande gewone aandelen 129.373 132.453 160.090 192.472 586.183
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 23,81 23,46 24,20 22,05 23,75
Transactieprijs1 23,75 23,32 24,08 21,89 23,61
Dividend2 -- -- 0,10 0,10 0,10

Waardeveranderingen beleggingen 0,53 0,35 2,56 -2,72 2,75
Som der bedrijfslasten 0,20 0,49 0,42 1,04 0,44
Totaal resultaat3 0,33 -0,14 2,14 -3,76 2,31
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,75%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 26 36
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 2.947 4.101

Lopende kosten factor 0,87% 0,87%

RZL Opkomende Landen Aandelenfonds heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar
vermogen direct of indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool. Daarom is naast de lopende kosten
factor voor dit fonds tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij
behalve met de kosten van RZL Opkomende Landen Aandelenfonds ook rekening wordt gehouden met de kosten
van de andere beleggingsinstellingen.

Global Emerging Markets Equity Pool belegt in een door derden beheerde beleggingsinstelling, die een
beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. ACTIAM vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool
deze beheervergoeding uit de door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden
niet afwijken van de in de tabel vermelde LKF en is daarom niet berekend.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Global Emerging Markets Equity Pool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en
verliesrekening van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.19 SNS OPTIMAAL BLAUW

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 1.108 1.202

Vorderingen 2 11 10
Kortlopende schulden 3 11 10
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -- --
Activa min kortlopende schulden 1.108 1.202

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 2 2
Agio 1.009 1.096
Overige reserves 79 84
Onverdeeld resultaat 18 20

Totaal eigen vermogen 1.108 1.202

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2 12
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 18 -2
Som der bedrijfsopbrengsten 20 10

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 2 3

Som der bedrijfslasten 2 3

Resultaat 18 7

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 18 7

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -2 -12
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -18 2
Aankoop van beleggingen -353 -321
Verkoop van beleggingen 467 490

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -1 --
Kortlopende schulden 1 -1

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 112 165

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 360 270
Inkoop van aandelen -447 -412
Uitgekeerd dividend -25 -23

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -112 -165

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 206



TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 1.202 1.540
Aankopen 353 534
Verkopen -467 -898
Gerealiseerde waardeveranderingen 2 16
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 18 10
Stand ultimo periode 1.108 1.202

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Liquiditeitenpool 17.518 19.097 550 600 0,39% 0,43%
Euro Obligatiepool 9.380 10.529 460 493 0,02% 0,02%
Global Equity Mixpool 1.857 2.081 63 73 0,01% 0,01%
Euro Vastgoedfondsenpool 386 412 35 36 0,03% 0,03%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43
Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.
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Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het
risico wordt gemitigeerd door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de
halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het
maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 11 --
Te vorderen van beleggingspools -- 10
Totaal 11 10

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 10
Te betalen aan beleggingspools 11 --
Totaal 11 10

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 2 3
Uitgegeven aandelen 1 1
Ingekochte aandelen -1 -2
Stand ultimo periode 2 2

Agio
Stand per 1 januari 1.096 1.429
Uitgegeven aandelen 359 451
Ingekochte aandelen -446 -784
Stand ultimo periode 1.009 1.096

Overige reserves
Stand per 1 januari 84 31
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -5 53
Stand ultimo periode 79 84

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 20 76
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 5 -53
Uitgekeerd dividend -25 -23
Resultaat over de verslagperiode 18 20
Stand ultimo periode 18 20

Totaal eigen vermogen 1.108 1.202

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 1.108 1.202 1.539 1.280
Totaal resultaat 18 20 76 -22

Aantal uitstaande gewone aandelen 43.016 46.356 59.188 51.180
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 25,75 25,92 26,00 25,02
Beurskoers 25,74 25,90 26,03 25,03
Dividend3 0,60 0,45 0,55 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,47 0,55 1,37 -0,02
Som der bedrijfslasten 0,05 0,12 0,08 0,01
Totaal resultaat4 0,42 0,43 1,29 -0,03
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,40%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 2 3
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 1.131 1.414

Lopende kosten factor 0,20% 0,20%

SNS Optimaal Blauw heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van SNS
Optimaal Blauw ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend. Daarnaast belegt Global Emerging Markets Equity Pool voor minder dan
10% van het beheerde vermogen in door derden beheerde fondsen.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.20 RZL OPTIMAAL BLAUW

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 22.740 15.631

Vorderingen 2 7.624 139
Kortlopende schulden 3 7.633 149
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -9 -10
Activa min kortlopende schulden 22.731 15.621

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 41 28
Agio 21.074 13.949
Overige reserves 1.388 1.473
Onverdeeld resultaat 228 171

Totaal eigen vermogen 22.731 15.621

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 12 124
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 274 -5
Som der bedrijfsopbrengsten 286 119

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 58 68

Som der bedrijfslasten 58 68

Resultaat 228 51

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 228 51

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -12 -124
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -274 5
Aankoop van beleggingen -8.517 -2.749
Verkoop van beleggingen 1.694 3.619

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -7.485 48
Kortlopende schulden 7.484 -50

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -6.882 800

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 8.570 1.965
Inkoop van aandelen -1.432 -2.440
Uitgekeerd dividend -256 -325

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 6.882 -800

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 15.631 18.536
Aankopen 8.517 3.221
Verkopen -1.694 -6.429
Gerealiseerde waardeveranderingen 12 154
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 274 149
Stand ultimo periode 22.740 15.631

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Liquiditeitenpool 359.571 248.338 11.293 7.805 7,95% 5,63%
Euro Obligatiepool 192.542 136.911 9.431 6.409 0,48% 0,31%
Global Equity Mixpool 38.108 27.064 1.299 944 0,16% 0,11%
Euro Vastgoedfondsenpool 7.923 5.352 717 473 0,61% 0,37%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43
Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspools in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect
een renterisico. In de halfjaarcijfersen van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het
effectieve rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een
specificatie van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.
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Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het
risico wordt gemitigeerd door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de
halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het
maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 7.624 --
Te vorderen van beleggingspools -- 139
Totaal 7.624 139

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 139
Te betalen aan beleggingspools 7.624 --
Te betalen beheervergoeding 9 10
Totaal 7.633 149

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 28 33
Uitgegeven aandelen 16 4
Ingekochte aandelen -3 -9
Stand ultimo periode 41 28

Agio
Stand per 1 januari 13.949 16.693
Uitgegeven aandelen 8.554 2.013
Ingekochte aandelen -1.429 -4.757
Stand ultimo periode 21.074 13.949

Overige reserves
Stand per 1 januari 1.473 778
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -85 695
Stand ultimo periode 1.388 1.473

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 171 1.020
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 85 -695
Uitgekeerd dividend -256 -325
Resultaat over de verslagperiode 228 171
Stand ultimo periode 228 171

Totaal eigen vermogen 22.731 15.621

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 22.731 15.621 18.524 18.145 21.049
Totaal resultaat 228 171 1.020 312 1.435
Aantal uitstaande gewone aandelen 824.462 565.607 665.458 677.986 779.993
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 27,57 27,62 27,84 26,76 26,99
Transactieprijs1 27,55 27,60 27,82 26,73 26,98
Dividend2 0,45 0,50 0,47 0,70 0,30

Waardeveranderingen beleggingen 0,35 0,53 1,74 0,66 2,05
Som der bedrijfslasten 0,07 0,23 0,21 0,20 0,21
Totaal resultaat3 0,28 0,30 1,53 0,46 1,84
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,75%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 58 68
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 15.565 18.278

Lopende kosten factor 0,37% 0,37%

RZL Optimaal Blauw heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van RZL
Optimaal Blauw ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.21 SNS OPTIMAAL GEEL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 16.105 19.990

Vorderingen 2 46 118
Kortlopende schulden 3 53 127
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -7 -9
Activa min kortlopende schulden 16.098 19.981

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 29 36
Agio 12.865 16.714
Overige reserves 2.810 2.486
Onverdeeld resultaat 394 745

Totaal eigen vermogen 16.098 19.981

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 3 227
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 434 242
Som der bedrijfsopbrengsten 437 469

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 43 60

Som der bedrijfslasten 43 60

Resultaat 394 409

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 394 409

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -3 -227
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -434 -242
Aankoop van beleggingen -1.020 -2.159
Verkoop van beleggingen 5.342 2.769

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 72 23
Kortlopende schulden -74 -23

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 4.277 550

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 614 1.323
Inkoop van aandelen -4.470 -1.279
Uitgekeerd dividend -421 -594

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -4.277 -550

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 19.990 23.402
Aankopen 1.020 3.479
Verkopen -5.342 -7.752
Gerealiseerde waardeveranderingen 3 352
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 434 509
Stand ultimo periode 16.105 19.990

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 210.423 272.969 10.307 12.778 0,52% 0,62%
Global Equity Mixpool 75.516 92.182 2.575 3.214 0,32% 0,37%
Euro Liquiditeitenpool 75.851 95.158 2.382 2.991 1,68% 2,16%
Euro Vastgoedfondsenpool 9.285 11.393 841 1.007 0,72% 0,79%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.
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Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het
risico wordt gemitigeerd door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de
halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het
maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 46 118
Totaal 46 118

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 46 118
Te betalen beheervergoeding 7 9
Totaal 53 127

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 36 43
Uitgegeven aandelen 1 3
Ingekochte aandelen -8 -10
Stand ultimo periode 29 36

Agio
Stand per 1 januari 16.714 20.269
Uitgegeven aandelen 613 1.845
Ingekochte aandelen -4.462 -5.400
Stand ultimo periode 12.865 16.714

Overige reserves
Stand per 1 januari 2.486 700
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 324 1.786
Stand ultimo periode 2.810 2.486

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 745 2.380
Toevoeging aan overige reserves -324 -1.786
Uitgekeerd dividend -421 -594
Resultaat over de verslagperiode 394 745
Stand ultimo periode 394 745

Totaal eigen vermogen 16.098 19.981

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 16.098 19.981 23.392 23.118
Totaal resultaat 394 745 2.379 -282

Aantal uitstaande gewone aandelen 586.302 727.610 857.515 922.468
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 27,46 27,46 27,28 25,07
Beurskoers 27,36 27,44 27,30 25,01
Dividend3 0,70 0,70 0,45 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,74 1,18 2,91 -0,01
Som der bedrijfslasten 0,07 0,16 0,14 0,02
Totaal resultaat4 0,67 1,02 2,77 -0,03
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,50%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 43 60
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 17.369 24.092

Lopende kosten factor 0,25% 0,25%

SNS Optimaal Geel heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van SNS
Optimaal Geel ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend. Daarnaast belegt Global Emerging Markets Equity Pool voor minder dan
10% van het beheerde vermogen in door derden beheerde fondsen.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.22 RZL OPTIMAAL GEEL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 77.915 76.400

Vorderingen 2 4.976 1.217
Kortlopende schulden 3 5.036 1.283
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -60 -66
Activa min kortlopende schulden 77.855 76.334

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 115 113
Agio 61.741 60.469
Overige reserves 14.353 13.449
Onverdeeld resultaat 1.646 2.303

Totaal eigen vermogen 77.855 76.334

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 22 840
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.988 892
Som der bedrijfsopbrengsten 2.010 1.732

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 364 437

Som der bedrijfslasten 364 437

Resultaat 1.646 1.295

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 1.646 1.295

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -22 -840
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.988 -892
Aankoop van beleggingen -9.311 -6.979
Verkoop van beleggingen 9.806 12.329

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -3.759 1.087
Kortlopende schulden 3.753 -1.092

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 125 4.908

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 7.300 3.208
Inkoop van aandelen -6.026 -6.467
Uitgekeerd dividend -1.399 -1.649

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -125 -4.908

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 76.400 87.691
Aankopen 9.311 10.120
Verkopen -9.806 -24.562
Gerealiseerde waardeveranderingen 22 1.166
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1.988 1.985
Stand ultimo periode 77.915 76.400

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 1.018.015 1.043.293 49.864 48.836 2,53% 2,37%
Global Equity Mixpool 365.342 352.320 12.458 12.284 1,56% 1,40%
Euro Liquiditeitenpool 366.963 363.694 11.525 11.432 8,11% 8,24%
Euro Vastgoedfondsenpool 44.921 43.546 4.068 3.848 3,46% 3,01%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.
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Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het
risico wordt gemitigeerd door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de
halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het
maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 4.976 --
Te vorderen van beleggingspools -- 1.217
Totaal 4.976 1.217

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 1.217
Te betalen aan beleggingspools 4.976 --
Te betalen beheervergoeding 60 66
Totaal 5.036 1.283

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 113 131
Uitgegeven aandelen 11 5
Ingekochte aandelen -9 -23
Stand ultimo periode 115 113

Agio
Stand per 1 januari 60.469 72.387
Uitgegeven aandelen 7.289 3.260
Ingekochte aandelen -6.017 -15.178
Stand ultimo periode 61.741 60.469

Overige reserves
Stand per 1 januari 13.449 6.615
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 904 6.834
Stand ultimo periode 14.353 13.449

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 2.303 8.483
Toevoeging aan overige reserves -904 -6.834
Uitgekeerd dividend -1.399 -1.649
Resultaat over de verslagperiode 1.646 2.303
Stand ultimo periode 1.646 2.303

Totaal eigen vermogen 77.855 76.334

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 77.855 76.334 87.616 85.670 90.042
Totaal resultaat 1.646 2.303 8.483 3.854 7.997
Aantal uitstaande gewone aandelen 2.306.069 2.269.047 2.624.209 2.781.037 2.975.828
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 33,76 33,64 33,39 30,81 30,26
Transactieprijs1 33,71 33,63 33,35 30,74 30,19
Dividend2 0,65 0,65 0,53 0,65 0,55

Waardeveranderingen beleggingen 0,87 1,38 3,57 1,72 2,95
Som der bedrijfslasten 0,16 0,37 0,33 0,33 0,26
Totaal resultaat3 0,71 1,01 3,24 1,39 2,69
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten.

RZL Optimaal Geel heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
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een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van RZL
Optimaal Geel ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende kosten over
de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis bedraagt 1,00%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 364 437
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 73.208 88.068

Lopende kosten factor 0,50% 0,50%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.23 SNS OPTIMAAL ORANJE

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 62.665 71.952

Vorderingen 2 67 126
Kortlopende schulden 3 96 160
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -29 -34
Activa min kortlopende schulden 62.636 71.918

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 109 123
Agio 47.713 56.106
Overige reserves 14.043 10.809
Onverdeeld resultaat 771 4.880

Totaal eigen vermogen 62.636 71.918

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -157 941
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.106 3.333
Som der bedrijfsopbrengsten 949 4.274

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 178 222

Som der bedrijfslasten 178 222

Resultaat 771 4.052

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 771 4.052

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 157 -941
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.106 -3.333
Aankoop van beleggingen -4.478 -6.357
Verkoop van beleggingen 14.714 9.518

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 59 63
Kortlopende schulden -64 -15

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 10.053 2.987

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 2.052 2.774
Inkoop van aandelen -10.459 -3.953
Mutatie schulden aan kredietinstellingen -- -48
Uitgekeerd dividend -1.646 -1.760

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -10.053 -2.987

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s 01-01-2016
T/M 30-06-2016

01-01-2015
T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 71.952 77.204
Aankopen 4.478 13.103
Verkopen -14.714 -23.669
Gerealiseerde waardeveranderingen -157 1.600
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1.106 3.714
Stand ultimo periode 62.665 71.952

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 684.465 827.593 33.527 38.740 1,70% 1,88%
Global Equity Mixpool 759.597 848.785 25.901 29.595 3,25% 3,38%
Euro Vastgoedfondsenpool 35.745 40.939 3.237 3.617 2,75% 2,83%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspools in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect
een renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 227



Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders -- 94
Te vorderen van beleggingspools 67 32
Totaal 67 126

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 67 32
Te betalen aan beleggingspools -- 94
Te betalen beheervergoeding 29 34
Totaal 96 160

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 123 138
Uitgegeven aandelen 4 7
Ingekochte aandelen -18 -22
Stand ultimo periode 109 123

Agio
Stand per 1 januari 56.106 64.461
Uitgegeven aandelen 2.048 3.891
Ingekochte aandelen -10.441 -12.246
Stand ultimo periode 47.713 56.106

Overige reserves
Stand per 1 januari 10.809 3.366
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 3.234 7.443
Stand ultimo periode 14.043 10.809

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 4.880 9.203
Toevoeging aan overige reserves -3.234 -7.443
Uitgekeerd dividend -1.646 -1.760
Resultaat over de verslagperiode 771 4.880
Stand ultimo periode 771 4.880

Totaal eigen vermogen 62.636 71.918

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 62.636 71.918 77.168 69.726
Totaal resultaat 771 4.880 9.203 652

Aantal uitstaande gewone aandelen 2.173.079 2.468.293 2.756.112 2.769.679
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 28,82 29,14 27,99 25,18
Beurskoers 28,65 29,12 27,96 25,09
Dividend3 0,75 0,65 0,50 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,43 2,16 3,48 0,04
Som der bedrijfslasten 0,08 0,18 0,15 0,02
Totaal resultaat4 0,35 1,98 3,33 0,02
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,55%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 178 222
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 65.063 81.357

Lopende kosten factor 0,27% 0,27%

SNS Optimaal Oranje heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van SNS
Optimaal Oranje ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 230



4.24 RZL OPTIMAAL ORANJE

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 307.951 320.430

Vorderingen 2 363 1.335
Kortlopende schulden 3 639 1.636
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -276 -301
Activa min kortlopende schulden 307.675 320.129

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 376 389
Agio 211.176 221.630
Overige reserves 92.486 78.845
Onverdeeld resultaat 3.637 19.265

Totaal eigen vermogen 307.675 320.129

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -164 4.245
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 5.485 14.371
Som der bedrijfsopbrengsten 5.321 18.616

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 1.684 1.904

Som der bedrijfslasten 1.684 1.904

Resultaat 3.637 16.712

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 3.637 16.712

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 164 -4.245
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -5.485 -14.371
Aankoop van beleggingen -20.720 -23.836
Verkoop van beleggingen 38.520 44.025

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 972 2.097
Kortlopende schulden -997 -2.104

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 16.091 18.278

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 7.112 6.650
Inkoop van aandelen -17.579 -18.391
Uitgekeerd dividend -5.624 -6.537

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -16.091 -18.278

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 320.430 334.045
Aankopen 20.720 52.497
Verkopen -38.520 -89.095
Gerealiseerde waardeveranderingen -164 6.284
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 5.485 16.699
Stand ultimo periode 307.951 320.430

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 3.363.648 3.685.604 164.759 172.524 8,37% 8,37%
Global Equity Mixpool 3.732.865 3.779.979 127.285 131.797 15,97% 15,03%
Euro Vastgoedfondsenpool 175.658 182.319 15.907 16.109 13,52% 12,59%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspools in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect
een renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
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Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 363 1.335
Totaal 363 1.335

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 363 1.335
Te betalen beheervergoeding 276 301
Totaal 639 1.636

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 389 420
Uitgegeven aandelen 9 13
Ingekochte aandelen -22 -44
Stand ultimo periode 376 389

Agio
Stand per 1 januari 221.630 247.932
Uitgegeven aandelen 7.103 10.726
Ingekochte aandelen -17.557 -37.028
Stand ultimo periode 211.176 221.630

Overige reserves
Stand per 1 januari 78.845 45.994
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 13.641 32.851
Stand ultimo periode 92.486 78.845

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 19.265 39.387
Toevoeging aan overige reserves -13.641 -32.851
Uitgekeerd dividend -5.624 -6.536
Resultaat over de verslagperiode 3.637 19.265
Stand ultimo periode 3.637 19.265

Totaal eigen vermogen 307.675 320.129

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 307.675 320.129 333.733 322.203 374.635
Totaal resultaat 3.637 19.265 39.386 30.392 47.662
Aantal uitstaande gewone aandelen 7.513.044 7.771.791 8.408.477 8.980.104 11.051.769
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 40,95 41,19 39,69 35,88 33,90
Transactieprijs1 40,71 41,18 39,62 35,76 33,75
Dividend2 0,75 0,80 0,71 0,80 0,60

Waardeveranderingen beleggingen 0,70 2,96 5,11 3,84 4,68
Som der bedrijfslasten 0,22 0,48 0,43 0,46 0,37
Totaal resultaat3 0,48 2,48 4,68 3,38 4,31
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,10%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 1.684 1.904
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 307.489 348.904

Lopende kosten factor 0,55% 0,55%

RZL Optimaal Oranje heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van RZL
Optimaal Oranje ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend. Daarnaast belegt dit fonds voor minder dan 10% van het beheerde
vermogen in door derden beheerde fondsen.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.25 SNS OPTIMAAL PAARS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 88.658 95.456

Vorderingen 2 114 112
Kortlopende schulden 3 161 165
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -47 -53
Activa min kortlopende schulden 88.611 95.403

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 145 149
Agio 66.817 69.290
Overige reserves 23.804 14.402
Onverdeeld resultaat -2.155 11.562

Totaal eigen vermogen 88.611 95.403

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -318 805
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.552 11.808
Som der bedrijfsopbrengsten -1.870 12.613

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 285 332

Som der bedrijfslasten 285 332

Resultaat -2.155 12.281

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -2.155 12.281

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 318 -805
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.552 -11.808
Aankoop van beleggingen -841 -2.675
Verkoop van beleggingen 5.769 6.361

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -2 -35
Kortlopende schulden -4 39

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 4.637 3.358

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 2.701 3.291
Inkoop van aandelen -5.178 -4.786
Uitgekeerd dividend -2.160 -1.863

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -4.637 -3.358

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 95.456 91.841
Aankopen 841 5.642
Verkopen -5.769 -14.239
Gerealiseerde waardeveranderingen -318 1.637
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -1.552 10.575
Stand ultimo periode 88.658 95.456

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Equity Mixpool 2.341.836 2.477.074 79.853 86.369 10,02% 9,85%
Euro Vastgoedfondsenpool 97.227 102.842 8.805 9.087 7,49% 7,10%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 114 112
Totaal 114 112

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 114 112
Te betalen beheervergoeding 47 53
Totaal 161 165

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 149 158
Uitgegeven aandelen 5 7
Ingekochte aandelen -9 -16
Stand ultimo periode 145 149

Agio
Stand per 1 januari 69.290 75.368
Uitgegeven aandelen 2.696 4.477
Ingekochte aandelen -5.169 -10.555
Stand ultimo periode 66.817 69.290

Overige reserves
Stand per 1 januari 14.402 3.664
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 9.402 10.738
Stand ultimo periode 23.804 14.402

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 11.562 12.601
Toevoeging aan overige reserves -9.402 -10.738
Uitgekeerd dividend -2.160 -1.863
Resultaat over de verslagperiode -2.155 11.562
Stand ultimo periode -2.155 11.562

Totaal eigen vermogen 88.611 95.403
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 88.611 95.403 91.791 82.619
Totaal resultaat -2.155 11.562 12.601 4452

Aantal uitstaande gewone aandelen 2.895.531 2.977.873 3.167.648 3.258.229
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 30,60 32,04 28,98 25,36
Beurskoers 30,29 32,06 28,91 25,19
Dividend3 0,75 0,60 0,29 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,64 4,10 4,16 0,16
Som der bedrijfslasten 0,10 0,22 0,18 0,02
Totaal resultaat4 -0,74 3,88 3,98 0,14
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,65%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 285 332
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 88.168 102.845

Lopende kosten factor 0,32% 0,32%

SNS Optimaal Paars heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van SNS
Optimaal Paars ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend. Daarnaast belegt dit fonds voor minder dan 10% van het beheerde
vermogen in door derden beheerde fondsen.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.26 RZL OPTIMAAL PAARS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 187.692 218.014

Vorderingen 2 13.216 1.272
Kortlopende schulden 3 13.419 1.504
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -203 -232
Activa min kortlopende schulden 187.489 217.782

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 453 500
Agio 68.021 86.975
Overige reserves 124.574 97.125
Onverdeeld resultaat -5.559 33.182

Totaal eigen vermogen 187.489 217.782

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.166 7.103
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -3.148 31.723
Som der bedrijfsopbrengsten -4.314 38.826

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 1.245 1.848

Som der bedrijfslasten 1.245 1.848

Resultaat -5.559 36.978

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -5.559 36.978

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.166 -7.103
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 3.148 -31.723
Aankoop van beleggingen -5.051 -4.271
Verkoop van beleggingen 31.059 57.525

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -11.944 2.550
Kortlopende schulden 11.915 -2.565

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 24.734 51.391

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 9.925 4.541
Inkoop van aandelen -28.926 -51.391
Uitgekeerd dividend -5.733 -4.541

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -24.734 -51.391

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 218.014 282.214
Aankopen 5.051 9.480
Verkopen -31.059 -110.242
Gerealiseerde waardeveranderingen -1.166 11.962
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -3.148 24.600
Stand ultimo periode 187.692 218.014

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Equity Mixpool 4.957.761 5.657.472 169.052 197.260 21,22% 22,50%
Euro Vastgoedfondsenpool 205.834 234.885 18.640 20.754 15,85% 16,22%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 13.216 1.272
Totaal 13.216 1.272

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 13.216 1.271
Te betalen beheervergoeding 203 233
Totaal 13.419 1.504

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 500 713
Uitgegeven aandelen 25 12
Ingekochte aandelen -72 -225
Stand ultimo periode 453 500

Agio
Stand per 1 januari 86.975 179.535
Uitgegeven aandelen 9.900 5.110
Ingekochte aandelen -28.854 -97.670
Stand ultimo periode 68.021 86.975

Overige reserves
Stand per 1 januari 97.125 62.239
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 27.449 34.886
Stand ultimo periode 124.574 97.125

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 33.182 39.427
Toevoeging aan overige reserves -27.449 -34.886
Uitgekeerd dividend -5.733 -4.541
Resultaat over de verslagperiode -5.559 33.182
Stand ultimo periode -5.559 33.182

Totaal eigen vermogen 187.489 217.782
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 187.489 217.782 281.914 280.459 301.162
Totaal resultaat -5.559 33.182 39.427 51.324 41.898
Aantal uitstaande gewone aandelen 9.069.236 9.988.811 14.250.955 16.108.419 19.878.404
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 20,67 21,80 19,78 17,41 15,15
Transactieprijs1 20,47 21,82 19,73 17,29 15,01
Dividend2 0,60 0,35 0,20 0,25 0,10

Waardeveranderingen beleggingen -0,47 3,66 3,02 3,44 2,28
Som der bedrijfslasten 0,14 0,34 0,25 0,26 0,18
Totaal resultaat3 -0,61 3,32 2,77 3,18 2,10
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,25%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 1.245 1.848
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 200.018 298.001

Lopende kosten factor 0,62% 0,62%

RZL Optimaal Paars heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van RZL
Optimaal Paars ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend. Daarnaast belegt dit fonds voor minder dan 10% van het beheerde
vermogen in door derden beheerde fondsen.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.27 SNS OPTIMAAL ROOD

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 54.197 59.247

Vorderingen 2 74 81
Kortlopende schulden 3 100 112
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -26 -31
Activa min kortlopende schulden 54.171 59.216

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 90 96
Agio 39.913 43.260
Overige reserves 14.503 9.779
Onverdeeld resultaat -335 6.081

Totaal eigen vermogen 54.171 59.216

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -176 886
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4 5.101
Som der bedrijfsopbrengsten -172 5.987

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 163 195

Som der bedrijfslasten 163 195

Resultaat -335 5.792

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -335 5.792

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 176 -886
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -4 -5.101
Aankoop van beleggingen -3.648 -5.285
Verkoop van beleggingen 8.526 7.508

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 7 -49
Kortlopende schulden -12 51

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 4.710 2.030

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 1.869 2.821
Inkoop van aandelen -5.222 -3.509
Uitgekeerd dividend -1.357 -1.342

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -4.710 -2.030

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 59.247 60.258
Aankopen 3.648 10.222
Verkopen -8.526 -17.696
Gerealiseerde waardeveranderingen -176 1.559
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 4 4.904
Stand ultimo periode 54.197 59.247

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Equity Mixpool 1.049.585 1.122.874 35.789 39.151 4,49% 4,46%
Euro Obligatiepool 262.887 302.279 12.877 14.150 0,65% 0,69%
Euro Vastgoedfondsenpool 61.078 67.289 5.531 5.946 4,70% 4,65%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
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Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 4 --
Te vorderen van beleggingspools 70 81
Totaal 74 81

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 70 82
Te betalen aan beleggingspools 4 --
Te betalen beheervergoeding 26 30
Totaal 100 112

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 96 105
Uitgegeven aandelen 3 6
Ingekochte aandelen -9 -15
Stand ultimo periode 90 96

Agio
Stand per 1 januari 43.260 49.002
Uitgegeven aandelen 1.866 3.691
Ingekochte aandelen -5.213 -9.433
Stand ultimo periode 39.913 43.260

Overige reserves
Stand per 1 januari 9.779 3.123
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 4.724 6.656
Stand ultimo periode 14.503 9.779

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 6.081 7.998
Toevoeging aan overige reserves -4.724 -6.656
Uitgekeerd dividend -1.357 -1.342
Resultaat over de verslagperiode -335 6.081
Stand ultimo periode -335 6.081

Totaal eigen vermogen 54.171 59.216

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 54.171 59.216 60.228 55.061
Totaal resultaat -335 6.081 7.997 1632

Aantal uitstaande gewone aandelen 1.807.742 1.921.035 2.108.824 2.179.598
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 29,97 30,83 28,56 25,26
Beurskoers 29,72 30,84 28,60 25,12
Dividend3 0,75 0,65 0,40 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,10 3,36 3,96 0,09
Som der bedrijfslasten 0,09 0,20 0,16 0,02
Totaal resultaat4 -0,19 3,16 3,80 0,07
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,60%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 163 195
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 54.583 65.624

Lopende kosten factor 0,30% 0,30%

SNS Optimaal Rood heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van SNS
Optimaal Rood ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend. Daarnaast belegt dit fonds voor minder dan 10% van het beheerde
vermogen in door derden beheerde fondsen.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.28 RZL OPTIMAAL ROOD

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 99.621 105.374

Vorderingen 2 550 411
Kortlopende schulden 3 648 519
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -98 -108
Activa min kortlopende schulden 99.523 105.266

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 110 114
Agio 56.763 59.698
Overige reserves 43.361 34.791
Onverdeeld resultaat -711 10.663

Totaal eigen vermogen 99.523 105.266

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -131 2.041
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 15 9.342
Som der bedrijfsopbrengsten -116 11.383

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 595 735

Som der bedrijfslasten 595 735

Resultaat -711 10.648

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -711 10.648

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 131 -2.041
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -15 -9.342
Aankoop van beleggingen -6.888 -8.491
Verkoop van beleggingen 12.525 18.400

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -139 953
Kortlopende schulden 129 -953

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 5.032 9.174

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 3.300 2.824
Inkoop van aandelen -6.239 -10.179
Uitgekeerd dividend -2.093 -1.819

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -5.032 -9.174

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 105.374 113.638
Aankopen 6.888 18.188
Verkopen -12.525 -38.519
Gerealiseerde waardeveranderingen -131 3.265
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 15 8.802
Stand ultimo periode 99.621 105.374

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Equity Mixpool 1.929.266 1.997.100 65.785 69.633 8,26% 7,94%
Euro Obligatiepool 483.218 537.621 23.669 25.166 1,20% 1,22%
Euro Vastgoedfondsenpool 112.270 119.678 10.167 10.575 8,64% 8,27%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Equity Mixpool 34,10 34,87
Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Euro Vastgoedfondsenpool 90,56 88,36

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 250



Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspools beleggen in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 550 411
Totaal 550 411

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 550 411
Te betalen beheervergoeding 98 108
Totaal 648 519

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 114 132
Uitgegeven aandelen 4 6
Ingekochte aandelen -8 -24
Stand ultimo periode 110 114

Agio
Stand per 1 januari 59.698 76.780
Uitgegeven aandelen 3.296 5.190
Ingekochte aandelen -6.231 -22.272
Stand ultimo periode 56.763 59.698

Overige reserves
Stand per 1 januari 34.791 22.109
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 8.570 12.682
Stand ultimo periode 43.361 34.791

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 10.663 14.501
Toevoeging aan overige reserves -8.570 -12.682
Uitgekeerd dividend -2.093 -1.819
Resultaat over de verslagperiode -711 10.663
Stand ultimo periode -711 10.663

Totaal eigen vermogen 99.523 105.266

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 99.523 105.266 113.522 101.039 132.034
Totaal resultaat -711 10.663 14.501 16.770 17.735
Aantal uitstaande gewone aandelen 2.205.957 2.270.544 2.642.698 2.647.178 3.821.808
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 45,12 46,36 42,96 38,17 34,55
Transactieprijs1 44,75 46,38 42,87 38,09 34,31
Dividend2 0,95 0,70 0,56 0,70 0,35

Waardeveranderingen beleggingen -0,05 5,32 5,98 6,95 5,03
Som der bedrijfslasten 0,27 0,62 0,49 0,62 0,39
Totaal resultaat3 -0,32 4,70 5,49 6,33 4,64
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,20%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 595 735
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 99.530 123.375

Lopende kosten factor 0,60% 0,60%

RZL Optimaal Rood heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds tevens
een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten van RZL
Optimaal Rood ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Via Global Equity Mixpool wordt indirect belegd in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door
derden beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. De
beheerder van het beleggingsfonds vergoedt Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de
door haar ontvangen beheervergoeding. De synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel
vermelde LKF en is daarom niet berekend.Daarnaast belegt dit fonds voor minder dan 10% van het beheerde
vermogen in door derden beheerde fondsen.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van de beleggingspools is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening van
die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.29 SNS PROFIEL BLAUW

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 21.505 12.486

Vorderingen 2 24 217
Kortlopende schulden 3 30 220
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -6 -3
Activa min kortlopende schulden 21.499 12.483

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 39 23
Agio 20.919 12.221
Overige reserves 201 188
Onverdeeld resultaat 340 51

Totaal eigen vermogen 21.499 12.483

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 8 27
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 360 -2
Som der bedrijfsopbrengsten 368 25

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 28 7

Som der bedrijfslasten 28 7

Resultaat 340 18

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 340 18

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -8 -27
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -360 2
Aankoop van beleggingen -9.959 -1.163
Verkoop van beleggingen 1.308 850

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 193 -31
Kortlopende schulden -190 32

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -8.676 -319

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 9.522 1.026
Inkoop van aandelen -808 -637
Uitgekeerd dividend -38 -70

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 8.676 319

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 12.486 4.508
Aankopen 9.959 9.812
Verkopen -1.308 -1.903
Gerealiseerde waardeveranderingen 8 36
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 360 33
Stand ultimo periode 21.505 12.486

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Liquiditeitenpool 339.307 198.314 10.657 6.233 7,50% 4,49%
Euro Obligatiepool 184.155 109.332 9.020 5.118 0,46% 0,25%
Wereld Index Mixpool 53.424 32.530 1.828 1.135 2,54% 1,94%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43
Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Wereld Index Mixpool 34,22 34,88

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspool in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect een
renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
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Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het
risico wordt gemitigeerd door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de
halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het
maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 16 --
Te vorderen van beleggingspools 8 217
Totaal 24 217

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 8 217
Te betalen aan beleggingspools 16 --
Te betalen beheervergoeding 6 3
Totaal 30 220

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 256



4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 23 8
Uitgegeven aandelen 17 18
Ingekochte aandelen -1 -3
Stand ultimo periode 39 23

Agio
Stand per 1 januari 12.221 4.241
Uitgegeven aandelen 9.505 9.500
Ingekochte aandelen -807 -1.520
Stand ultimo periode 20.919 12.221

Overige reserves
Stand per 1 januari 188 21
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 13 167
Stand ultimo periode 201 188

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 51 237
Toevoeging aan overige reserves -13 -167
Uitgekeerd dividend -38 -70
Resultaat over de verslagperiode 340 51
Stand ultimo periode 340 51

Totaal eigen vermogen 21.499 12.483

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 21.499 12.483 4.507 2.931
Totaal resultaat 340 51 237 252

Aantal uitstaande gewone aandelen 785.399 462.463 166.302 114.555
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 27,37 26,99 27,10 25,59
Transactieprijs 27,35 26,98 27,13 25,60
Dividend3 0,05 0,40 0,03 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,47 0,15 1,50 0,25
Som der bedrijfslasten 0,04 0,04 0,07 0,03
Totaal resultaat4 0,43 0,11 1,43 0,22
1 Het fonds is gestart op 15 februari 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 15 februari 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,30%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 28 7
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 18.904 4.751

Lopende kosten factor 0,15% 0,15%

SNS Profiel Blauw heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is in beginsel naast de lopende kosten factor voor dit
fonds tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de
kosten van SNS Profiel Blauw ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

SNS Profiel Blauw belegt onder meer in Wereld Index Mixpool en daarmee ook in andere beleggingsinstellingen.
De synthetische LKF bedraagt over het eerste halfjaar van 2016 0,15% (30-06-2015: 0,15%).

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactoren van Euro Liquiditeitenpool, Euro Obligatiepool en Wereld Index Mixpool zijn relevant. Zie daartoe
de toelichting op de winst- en verliesrekening van die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.30 SNS PROFIEL GEEL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 45.277 31.506

Vorderingen 2 90 133
Kortlopende schulden 3 101 141
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -11 -8
Activa min kortlopende schulden 45.266 31.498

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 77 54
Agio 42.537 29.741
Overige reserves 1.479 1.321
Onverdeeld resultaat 1.173 382

Totaal eigen vermogen 45.266 31.498

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 15 132
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.219 122
Som der bedrijfsopbrengsten 1.234 254

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 61 26

Som der bedrijfslasten 61 26

Resultaat 1.173 228

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 1.173 228

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -15 -132
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.219 -122
Aankoop van beleggingen -15.332 -3.518
Verkoop van beleggingen 2.795 2.411

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 43 -48
Kortlopende schulden -40 48

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -12.595 -1.133

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 14.069 3.201
Inkoop van aandelen -1.250 -1.745
Uitgekeerd dividend -224 -323

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 12.595 1.133

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 31.506 16.188
Aankopen 15.332 19.248
Verkopen -2.795 -4.371
Gerealiseerde waardeveranderingen 15 161
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1.219 280
Stand ultimo periode 45.277 31.506

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 592.523 429.937 29.023 20.125 1,47% 0,98%
Wereld Index Mixpool 278.967 191.216 9.546 6.670 13,25% 11,43%
Euro Liquiditeitenpool 213.586 149.877 6.708 4.711 4,72% 3,40%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Wereld Index Mixpool 34,22 34,88
Euro Liquiditeitenpool 31,41 31,43

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspools in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect
een renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 260



Liquiditeitenpool en Euro Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het
risico wordt gemitigeerd door de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de
halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het
maximale kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 90 132
Te vorderen van beleggingspools -- 1
Totaal 90 133

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 1
Te betalen aan beleggingspools 90 133
Te betalen beheervergoeding 11 7
Totaal 101 141

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 54 28
Uitgegeven aandelen 25 31
Ingekochte aandelen -2 -5
Stand ultimo periode 77 54

Agio
Stand per 1 januari 29.741 14.512
Uitgegeven aandelen 14.044 18.011
Ingekochte aandelen -1.248 -2.782
Stand ultimo periode 42.537 29.741

Overige reserves
Stand per 1 januari 1.321 192
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 158 1.129
Stand ultimo periode 1.479 1.321

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 382 1.452
Toevoeging aan overige reserves -158 -1.129
Uitgekeerd dividend -224 -323
Resultaat over de verslagperiode 1.173 382
Stand ultimo periode 1.173 382

Totaal eigen vermogen 45.266 31.498

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 45.266 31.498 16.184 12.831
Totaal resultaat 1.173 382 1.452 3132

Aantal uitstaande gewone aandelen 1.544.990 1.096.397 565.839 491.613
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 29,30 28,73 28,60 26,10
Transactieprijs 29,23 28,78 28,57 26,11
Dividend3 0,15 0,55 0,24 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,80 0,40 2,64 0,69
Som der bedrijfslasten 0,04 0,05 0,08 0,05
Totaal resultaat4 0,76 0,35 2,56 0,64
1 Het fonds is gestart op 15 februari 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 15 februari 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,30%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 61 26
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 40.640 17.236

Lopende kosten factor 0,15% 0,15%

SNS Profiel Geel heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of indirect
belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is in beginsel naast de lopende kosten factor voor dit fonds
tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten
van SNS Profiel Geel ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

SNS Profiel Geel belegt onder meer in Wereld Index Mixpool en daarmee ook in andere beleggingsinstellingen. De
synthetische LKF bedraagt over het eerste halfjaar van 2016 0,15% (30-06-2015: 0,15%).

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactoren van Euro Liquiditeitenpool, Euro Obligatiepool en Wereld Index Mixpool zijn relevant. Zie daartoe
de toelichting op de winst- en verliesrekening van die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.31 SNS PROFIEL ORANJE

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 63.892 47.545

Vorderingen 2 146 84
Kortlopende schulden 3 161 96
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -15 -12
Activa min kortlopende schulden 63.877 47.533

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 104 78
Agio 56.998 41.405
Overige reserves 5.453 4.559
Onverdeeld resultaat 1.322 1.491

Totaal eigen vermogen 63.877 47.533

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 5 377
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.402 1.269
Som der bedrijfsopbrengsten 1.407 1.646

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 85 53

Som der bedrijfslasten 85 53

Resultaat 1.322 1.593

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 1.322 1.593

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -5 -377
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.402 -1.269
Aankoop van beleggingen -19.655 -4.252
Verkoop van beleggingen 4.715 4.826

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -62 -144
Kortlopende schulden 65 150

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -15.022 527

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 16.874 2.863
Inkoop van aandelen -1.255 -2.656
Mutatie schulden aan kredietinstellingen -- -5
Uitgekeerd dividend -597 -729

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 15.022 -527

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 47.545 33.487
Aankopen 19.655 22.706
Verkopen -4.715 -10.250
Gerealiseerde waardeveranderingen 5 530
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1.402 1.072
Stand ultimo periode 63.892 47.545

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Euro Obligatiepool 699.789 545.972 34.277 25.557 1,74% 1,24%
Wereld Index Mixpool 865.438 630.399 29.615 21.988 41,11% 37,67%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Euro Obligatiepool 48,98 46,81
Wereld Index Mixpool 34,22 34,88

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspools in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect
een renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
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beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 146 39
Te vorderen van beleggingspools -- 45
Totaal 146 84

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders -- 45
Te betalen aan beleggingspools 146 39
Te betalen beheervergoeding 15 12
Totaal 161 96

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 78 56
Uitgegeven aandelen 28 30
Ingekochte aandelen -2 -8
Stand ultimo periode 104 78

Agio
Stand per 1 januari 41.405 28.135
Uitgegeven aandelen 16.846 18.046
Ingekochte aandelen -1.253 -4.776
Stand ultimo periode 56.998 41.405

Overige reserves
Stand per 1 januari 4.559 1.215
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 894 3.344
Stand ultimo periode 5.453 4.559

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 1.491 4.073
Toevoeging aan overige reserves -894 -3.344
Uitgekeerd dividend -597 -729
Resultaat over de verslagperiode 1.322 1.491
Stand ultimo periode 1.322 1.491

Totaal eigen vermogen 63.877 47.533

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 63.877 47.533 33.479 33.819
Totaal resultaat 1.322 1.491 4.073 1.6492

Aantal uitstaande gewone aandelen 2.072.280 1.551.564 1.117.871 1.262.153
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 30,82 30,64 29,95 26,79
Transactieprijs 30,67 30,74 29,99 26,71
Dividend3 0,30 0,65 0,37 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,68 1,03 3,73 1,37
Som der bedrijfslasten 0,04 0,07 0,09 0,06
Totaal resultaat4 0,64 0,96 3,64 1,31
1 Het fonds is gestart op 15 februari 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 15 februari 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,30%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 85 53
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 57.045 35.603

Lopende kosten factor 0,15% 0,15%

SNS Profiel Oranje heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of
indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is in beginsel naast de lopende kosten factor voor dit
fonds tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de
kosten van SNS Profiel Oranje ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

SNS Profiel Oranje belegt onder meer in Wereld Index Mixpool en daarmee ook in andere beleggingsinstellingen.
De synthetische LKF bedraagt over het eerste halfjaar van 2016 0,16% (30-06-2015: 0,16%).

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Obligatiepool en Wereld Index Mixpool zijn relevant. Zie daartoe de toelichting op de
winst- en verliesrekening van die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.32 SNS PROFIEL PAARS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 11.867 10.999

Vorderingen 2 10 12
Kortlopende schulden 3 13 14
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -3 -2
Activa min kortlopende schulden 11.864 10.997

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 18 16
Agio 9.523 8.333
Overige reserves 2.490 1.961
Onverdeeld resultaat -167 687

Totaal eigen vermogen 11.864 10.997

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -44 135
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -106 989
Som der bedrijfsopbrengsten -150 1.124

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 17 16

Som der bedrijfslasten 17 16

Resultaat -167 1.108

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -167 1.108

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 44 -135
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 106 -989
Aankoop van beleggingen -1.883 -1.097
Verkoop van beleggingen 865 1.346

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 2 -114
Kortlopende schulden -1 115

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -1.034 234

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 2.025 1.160
Inkoop van aandelen -833 -1.275
Uitgekeerd dividend -158 -119

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 1.034 -234

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 10.999 9.396
Aankopen 1.883 2.977
Verkopen -865 -2.092
Gerealiseerde waardeveranderingen -44 176
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -106 542
Stand ultimo periode 11.867 10.999

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Wereld Index Mixpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Wereld Index Mixpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt in
een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Wereld Index Mixpool worden geacht deel uit te maken van de
toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar
de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Wereld Index Mixpool 346.792 315.354 11.867 10.999 16,47% 18,85%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Wereld Index Mixpool 34,22 34,88

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 8 12
Te vorderen van beleggingspools 2 --
Totaal 10 12

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 2 --
Te betalen aan beleggingspools 8 11
Te betalen beheervergoeding 3 3
Totaal 13 14

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 16 15
Uitgegeven aandelen 3 4
Ingekochte aandelen -1 -3
Stand ultimo periode 18 16

Agio
Stand per 1 januari 8.333 7.299
Uitgegeven aandelen 2.022 3.045
Ingekochte aandelen -832 -2.011
Stand ultimo periode 9.523 8.333

Overige reserves
Stand per 1 januari 1.961 792
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 529 1.169
Stand ultimo periode 2.490 1.961

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 687 1.288
Toevoeging aan overige reserves -529 -1.169
Uitgekeerd dividend -158 -119
Resultaat over de verslagperiode -167 687
Stand ultimo periode -167 687

Totaal eigen vermogen 11.864 10.997
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 11.864 10.997 9.394 9.163
Totaal resultaat -167 687 1.288 8902

Aantal uitstaande gewone aandelen 361.821 324.052 294.734 327.352
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 32,79 33,94 31,87 27,99
Transactieprijs 32,38 34,14 31,86 27,84
Dividend3 0,45 0,40 0,31 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,41 2,22 4,46 2,78
Som der bedrijfslasten 0,05 0,10 0,09 0,06
Totaal resultaat4 -0,46 2,12 4,37 2,72
1 Het fonds is gestart op 15 februari 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 15 februari 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,30%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 17 16
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 11.193 10.485

Lopende kosten factor 0,15% 0,15%

SNS Profiel Paars heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of indirect
belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is in beginsel naast de lopende kosten factor voor dit fonds
tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten
van SNS Profiel Paars ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

SNS Profiel Paars belegt onder meer in Wereld Index Mixpool en daarmee ook in andere beleggingsinstellingen. De
synthetische LKF bedraagt over het eerste halfjaar van 2016 0,16% (30-06-2015: 0,17%).

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Wereld Index Mixpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.33 SNS PROFIEL ROOD

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in beleggingspools 25.204 23.069

Vorderingen 2 176 --
Kortlopende schulden 3 182 6
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -6 -6
Activa min kortlopende schulden 25.198 23.063

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 40 36
Agio 19.836 17.304
Overige reserves 5.303 4.183
Onverdeeld resultaat 19 1.540

Totaal eigen vermogen 25.198 23.063

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -34 421
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 88 1.630
Som der bedrijfsopbrengsten 54 2.051

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 35 35

Som der bedrijfslasten 35 35

Resultaat 19 2.016

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 19 2.016

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 34 -421
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -88 -1.630
Aankoop van beleggingen -4.761 -1.781
Verkoop van beleggingen 2.680 4.294

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -176 -52
Kortlopende schulden 176 52

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -2.116 2.478

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 3.950 979
Inkoop van aandelen -1.414 -3.090
Uitgekeerd dividend -420 -367

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 2.116 -2.478

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in beleggingspools

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 23.069 22.232
Aankopen 4.761 6.385
Verkopen -2.680 -7.155
Gerealiseerde waardeveranderingen -34 584
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 88 1.023
Stand ultimo periode 25.204 23.069

Voor een nadere specificatie van de beleggingen en inzicht in de risico’s verwijzen we naar de toelichting op de
betreffende beleggingspools.

Omdat het fonds zijn vermogen voor gemiddeld 20 procent of meer belegt in andere beleggingsinstellingen, is
artikel 124, lid 1i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft) van toepassing. De
aldus te verstrekken informatie is opgenomen in onderstaande tabel alsmede in de halfjaarcijfers van de
beleggingspools verderop in dit verslag. Deze halfjaarcijfers van de beleggingspools worden geacht deel uit te
maken van de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt
verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Wereld Index Mixpool 560.723 503.847 19.187 17.574 26,63% 30,11%
Euro Obligatiepool 122.833 117.386 6.017 5.495 0,31% 0,27%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Wereld Index Mixpool 34,22 34,88
Euro Obligatiepool 48,98 46,81

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspools voor een specificatie van
de beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt via de beleggingspools in vastrentende waarden en loopt derhalve indirect
een renterisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools is informatie opgenomen betreffende het effectieve
rendement, couponrendement, gemiddelde resterende looptijd en modified duration. Verder is een specificatie
van de beleggingen gegeven met daarbij de renteherzieningsdatum van de belegging.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSFONDSEN 274



door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt via Euro
Obligatiepool in vastrentende waarden en loopt dus indirect een kredietrisico. Het risico wordt gemitigeerd door
de beleggingen te spreiden en te beleggen in hoogwaardige beleggingen. In de halfjaarcijfers van de
beleggingspools wordt inzicht gegeven in de spreiding en rating van de beleggingen en het maximale
kredietrisico.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspools wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van aandeelhouders 176 --
Totaal 176 --

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan beleggingspools 176 --
Te betalen beheervergoeding 6 6
Totaal 182 6

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 36 36
Uitgegeven aandelen 6 7
Ingekochte aandelen -2 -7
Stand ultimo periode 40 36

Agio
Stand per 1 januari 17.304 17.640
Uitgegeven aandelen 3.944 4.732
Ingekochte aandelen -1.412 -5.068
Stand ultimo periode 19.836 17.304

Overige reserves
Stand per 1 januari 4.183 1.538
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 1.120 2.645
Stand ultimo periode 5.303 4.183

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 1.540 3.012
Toevoeging aan overige reserves -1.120 -2.645
Uitgekeerd dividend -420 -367
Resultaat over de verslagperiode 19 1.540
Stand ultimo periode 19 1.540

Totaal eigen vermogen 25.198 23.063

Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 25.198 23.063 22.226 23.357
Totaal resultaat 19 1.540 3.012 1.8342

Aantal uitstaande gewone aandelen 794.797 711.968 717.811 850.811
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 31,70 32,39 30,96 27,45
Transactieprijs 31,45 32,54 30,95 27,33
Dividend3 0,55 0,55 0,37 --

Waardeveranderingen beleggingen 0,07 2,25 4,29 2,22
Som der bedrijfslasten 0,04 0,09 0,09 0,07
Totaal resultaat4 0,03 2,16 4,20 2,15
1 Het fonds is gestart op 15 februari 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 15 februari 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,30%.
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 35 35
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 23.577 23.278

Lopende kosten factor 0,15% 0,15%

SNS Profiel Rood heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct of indirect
belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is in beginsel naast de lopende kosten factor voor dit fonds
tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten
van SNS Profiel Rood ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

SNS Profiel Rood belegt onder meer in Wereld Index Mixpool en daarmee ook in andere beleggingsinstellingen. De
synthetische LKF bedraagt over het eerste halfjaar van 2016 0,16% (30-06-2015: 0,16%).

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Euro Obligatiepool en Wereld Index Mixpool zijn relevant. Zie daartoe de toelichting op de
winst- en verliesrekening van die betreffende pools, verderop in dit verslag.
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4.34 SNS WERELD AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Global Equity Mixpool 121.608 138.288

Vorderingen 2 140 184
Kortlopende schulden 3 195 249
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -55 -65
Activa min kortlopende schulden 121.553 138.223

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 202 218
Agio 106.767 116.332
Overige reserves 18.426 4.564
Onverdeeld resultaat -3.842 17.109

Totaal eigen vermogen 121.553 138.223

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -783 1.196
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -2.721 18.717
Som der bedrijfsopbrengsten -3.504 19.913

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 338 426

Som der bedrijfslasten 338 426

Resultaat -3.842 19.487

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -3.842 19.487

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 783 -1.196
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2.721 -18.717
Aankoop van beleggingen -464 -533
Verkoop van beleggingen 13.640 10.169

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 44 -280
Kortlopende schulden -54 284

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 12.828 9.214

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 3.021 2.845
Inkoop van aandelen -12.602 -9.465
Uitgekeerd dividend -3.247 -2.594

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -12.828 -9.214

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Global Equity Mixpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 138.288 141.812
Aankopen 464 1.205
Verkopen -13.640 -22.664
Gerealiseerde waardeveranderingen -783 2.447
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -2.721 15.488
Stand ultimo periode 121.608 138.288

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Global Equity Mixpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Global Equity Mixpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt
in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Global Equity Mixpool worden geacht deel uit te maken van
de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen
naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Equity Mixpool 3.566.364 3.966.121 121.608 138.288 15,26% 15,77%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Equity Mixpool 34,10 34,87

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 140 184
Totaal 140 184

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 140 184
Te betalen beheervergoeding 55 65
Totaal 195 249

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 218 246
Uitgegeven aandelen 5 6
Ingekochte aandelen -21 -34
Stand ultimo periode 202 218

Agio
Stand per 1 januari 116.332 134.343
Uitgegeven aandelen 3.016 3.569
Ingekochte aandelen -12.581 -21.580
Stand ultimo periode 106.767 116.332

Overige reserves
Stand per 1 januari 4.564 -11.573
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 13.862 16.137
Stand ultimo periode 18.426 4.564

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 17.109 18.731
Toevoeging aan overige reserves -13.862 -16.137
Uitgekeerd dividend -3.247 -2.594
Resultaat over de verslagperiode -3.842 17.109
Stand ultimo periode -3.842 17.109

Totaal eigen vermogen 121.553 138.223
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-20121

Intrinsieke waarde 121.553 138.223 141.747 131.228
Totaal resultaat -3.842 17.109 18.731 9812

Aantal uitstaande gewone aandelen 4.029.153 4.349.995 4.918.422 5.162.578
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 30,17 31,78 28,82 25,42
Beurskoers 29,86 31,79 28,76 25,26
Dividend3 0,80 0,55 0,28 --

Waardeveranderingen beleggingen -0,87 4,12 3,96 0,21
Som der bedrijfslasten 0,08 0,19 0,15 0,02
Totaal resultaat4 -0,95 3,93 3,81 0,19
1 Het fonds is gestart op 12 november 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
2 Betreft de periode van 12 november 2013 (startdatum van het fonds) tot en met 31 december 2013.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 0,55%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 338 426
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 123.386 156.014

Lopende kosten factor 0,27% 0,27%

SNS Wereld Aandelenfonds heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct
of indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds
tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten
van SNS Wereld Aandelenfonds ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Global Equity Mixpool belegt onder meer in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door derden
beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. ACTIAM vergoedt
Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de door haar ontvangen beheervergoeding. De
synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel vermelde LKF en is daarom niet berekend.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Global Equity Mixpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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4.35 RZL WERELD AANDELENFONDS

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1
Participaties in Global Equity Mixpool 155.121 168.279

Vorderingen 2 893 1.428
Kortlopende schulden 3 1.026 1.579
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -133 -151
Activa min kortlopende schulden 154.988 168.128

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 331 342
Agio 98.536 103.864
Overige reserves 60.936 44.628
Onverdeeld resultaat -4.815 19.294

Totaal eigen vermogen 154.988 168.128

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -600 1.596
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -3.407 21.475
Som der bedrijfsopbrengsten -4.007 23.071

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 808 939

Som der bedrijfslasten 808 939

Resultaat -4.815 22.132

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -4.815 22.132

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 600 -1.596
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 3.407 -21.475
Aankoop van beleggingen -1.537 -451
Verkoop van beleggingen 10.688 12.750

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 535 186
Kortlopende schulden -553 -178

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 8.325 11.368

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 4.075 2.550
Inkoop van aandelen -9.414 -11.449
Uitgekeerd dividend -2.986 -2.469

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -8.325 -11.368

Mutatie liquide middelen -- --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

Participaties in Global Equity Mixpool

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 168.279 163.739
Aankopen 1.537 6.625
Verkopen -10.688 -23.209
Gerealiseerde waardeveranderingen -600 2.655
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -3.407 18.469
Stand ultimo periode 155.121 168.279

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in Global Equity Mixpool, zijn in het kader van het vereiste inzicht op basis
van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo Wft), artikel 122 lid 1, onderdeel g, de
halfjaarcijfers van Global Equity Mixpool opgenomen. Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer belegt
in een andere beleggingsinstelling, zijn artikel 122, lid 1a tot en met 1e, artikel 123, lid 1m, lid 5 en 6 en artikel
124, lid 1i en 1j ook van toepassing op de onderliggende pools. Artikel 122 tot en met 124 Bgfo vraagt een nadere
toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening met als doel onder andere een beter inzicht in de
beleggingen en in de kosten. De halfjaarcijfers van Global Equity Mixpool worden geacht deel uit te maken van
de toelichting op de halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en pools wordt verwezen
naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf 1.5.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN DUIZENDEN EURO'S

BELANG IN %

30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015 30-06-2016 31-12-2015

Global Equity Mixpool 4.549.180 4.826.290 155.121 168.279 19,47% 19,19%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

Global Equity Mixpool 34,10 34,87

Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van marktprijzen. Het risico wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden
naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van de beleggingspool voor een specificatie van de
beleggingen naar regio’s en sectoren.

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktrente. Het fonds belegt niet in vastrentende waarden en loopt derhalve geen significant renterisico.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat de contractpartij van een financieel instrument niet aan haar verplichting zal
voldoen, waardoor het fonds een financieel verlies te verwerken krijgt. Het betreft ook de waardeveranderingen
door verslechtering van (de inschatting van de markt van) de kredietwaardigheid. Dit fonds belegt niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool
wordt inzicht gegeven in het maximale kredietrisico.
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Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De beleggingspool belegt in vreemde valuta waardoor het fonds indirect valutarisico
loopt. In de halfjaarcijfers van de beleggingspool wordt inzicht gegeven in de blootstelling van de portefeuille
aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van beleggingspools 893 1.428
Totaal 893 1.428

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan aandeelhouders 893 1.428
Te betalen beheervergoeding 133 151
Totaal 1.026 1.579

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari 342 367
Uitgegeven aandelen 9 18
Ingekochte aandelen -20 -43
Stand ultimo periode 331 342

Agio
Stand per 1 januari 103.864 116.130
Uitgegeven aandelen 4.066 8.713
Ingekochte aandelen -9.394 -20.979
Stand ultimo periode 98.536 103.864

Overige reserves
Stand per 1 januari 44.628 26.290
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 16.308 18.338
Stand ultimo periode 60.936 44.628

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 19.294 20.807
Toevoeging aan overige reserves -16.308 -18.338
Uitgekeerd dividend -2.986 -2.469
Resultaat over de verslagperiode -4.815 19.294
Stand ultimo periode -4.815 19.294

Totaal eigen vermogen 154.988 168.128
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Vijfjarenoverzicht
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 154.988 168.128 163.594 160.535 219.366
Totaal resultaat -4.815 19.294 20.807 41.901 30.047
Aantal uitstaande gewone aandelen 6.621.551 6.852.951 7.337.930 8.118.298 12.904.654
in euro's
Per aandeel

Intrinsieke waarde 23,41 24,53 22,29 19,77 17,00
Transactieprijs1 23,17 24,54 22,25 19,65 16,81
Dividend2 0,45 0,35 0,23 0,30 0,10

Waardeveranderingen beleggingen -0,61 3,09 3,07 5,46 2,49
Som der bedrijfslasten 0,12 0,27 0,23 0,30 0,17
Totaal resultaat3 -0,73 2,82 2,84 5,16 2,32
1 Tot en met 31-12-2013 is weergegeven de beurskoers ultimo verslagperiode, vanaf 31-12-2014 is weergegeven de transactieprijs berekend met inachtneming van de

volgens het prospectus van toepassing zijnde op- en afslagen.
2 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
3 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen aan het einde van de verslagperiode.

WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen, exclusief de
kosten van beleggingstransacties en interestkosten. Het percentage in onderstaande tabel betreft de lopende
kosten over de verslagperiode ten opzichte van het fondsvermogen. De lopende kosten factor op jaarbasis
bedraagt 1,05%.

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Som der bedrijfslasten 808 939
Gemiddeld fondsvermogen in de verslagperiode 154.536 180.191

Lopende kosten factor 0,52% 0,52%

RZL Wereld Aandelenfonds heeft gedurende de verslagperiode gemiddeld 10% of meer van haar vermogen direct
of indirect belegd in andere beleggingsinstellingen. Daarom is naast de lopende kosten factor voor dit fonds
tevens een synthetische lopende kosten factor (synthetische LKF) van toepassing waarbij behalve met de kosten
van RZL Wereld Aandelenfonds ook rekening wordt gehouden met de kosten van de andere beleggingsinstellingen.

Global Equity Mixpool belegt onder meer in Global Emerging Markets Equity Pool, die belegt in een door derden
beheerde beleggingsinstelling, die een beheervergoeding aan haar beheerder is verschuldigd. ACTIAM vergoedt
Global Emerging Markets Equity Pool deze beheervergoeding uit de door haar ontvangen beheervergoeding. De
synthetische LKF zal om deze reden niet afwijken van de in de tabel vermelde LKF en is daarom niet berekend.

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in beleggingspools waarbinnen de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen
plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te berekenen, de
omloopfactor van Global Equity Mixpool is relevant. Zie daartoe de toelichting op de winst- en verliesrekening
van die betreffende pool, verderop in dit verslag.
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5.1 EURO LIQUIDITEITENPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 189.922 136.558
Vorderingen 2 7.210 1.855
Overige activa

Liquide middelen 3 766 2.674
Kortlopende schulden 4 55.813 2.349
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -47.837 2.180
Activa min kortlopende schulden 142.085 138.738

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 117.464 114.000
Overige reserves 24.738 24.748
Onverdeeld resultaat -117 -10

Totaal fondsvermogen 142.085 138.738

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Rente obligaties 1.780 1.001

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -1.423 -237
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -472 -682
Som der bedrijfsopbrengsten -115 82

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 8 2 2

Som der bedrijfslasten 2 2

Resultaat -117 80

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s 01-01-2016
T/M 30-06-2016

01-01-2015
T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -117 80

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.423 237
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 472 682
Aankoop van beleggingen -155.758 -96.292
Verkoop/lossingen van beleggingen 100.499 96.209

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -5.355 -380
Kortlopende schulden 53.464 -2.864

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -5.372 -2.328

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 14.705 8.043
Inkoop van participaties -11.241 -10.131

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 3.464 -2.088

Mutatie liquide middelen -1.908 -4.416
Liquide middelen begin van de verslagperiode 2.674 4.645
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode 766 229
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s 01-01-2016
T/M 30-06-2016

01-01-2015
T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 136.558 145.773
Aankopen 155.758 199.511
Verkopen -3.414 -61.280
Lossingen -97.085 -145.186
Gerealiseerde waardeveranderingen -1.423 -1.368
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -472 -892
Stand ultimo periode 189.922 136.558

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Ultimo verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het renterisico. De modified duration geeft een indicatie wat de procentuele
waardemutatie van de portefeuille zou zijn bij een wijziging van de marktrente van één procent.

30-06-2016 31-12-2015

Effectief rendement -0,16% -0,07%
Coupon rendement 1,55% 2,48%
Gemiddeld resterende looptijd 0,18 jaar 0,28 jaar
Modified duration 0,18 0,28

De onderstaande specificaties van de beleggingsportefeuille en de sector-, landen-, rating- en looptijdverdeling
van de portefeuille geven inzicht in het koersrisico en kredietrisico.

Effectenportefeuille
In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

Beleggingen per 30 juni 2016 189.922

Staatsobligaties 110.665
55.700 0% Duitsland EUR 16-09-2016 55.766
51.900 4% Duitsland EUR 04-07-2016 51.895
3.000 0% European Stability Mechanism EUR 28-10-2016 3.004

Overige obligaties 79.257
3.200 3,625% Abbey National Treasury Services EUR 14-10-2016 3.233
4.500 0,086% Australia and New Zealand Banking EUR 04-10-2016 4.501
3.600 0% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR 29-05-2017 3.601
2.600 4% Barclays EUR 20-01-2017 2.657
4.100 0% Coca-Cola EUR 09-03-2017 4.102
6.000 0,051% Credit Suisse EUR 22-07-2016 6.001
3.100 0% Dexia Crédit Local EUR 13-02-2017 3.103
2.400 0% Dexia Crédit Local EUR 27-03-2017 2.402
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In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

3.500 0,169% DH Europe Finance EUR 30-06-2017 3.506
2.000 0% FMS Wertmanagement EUR 16-08-2016 2.001
3.200 1% General Electric Capital EUR 02-05-2017 3.229
1.500 4,125% General Electric Capital EUR 27-10-2016 1.520
3.500 0,099% Goldman Sachs EUR 30-01-2017 3.501
3.200 0,189% ING Bank EUR 09-09-2016 3.202
5.000 0,875% KBC Groep EUR 29-08-2016 5.008
2.250 4,625% Lloyds Bank EUR 02-02-2017 2.309
2.280 0,051% National Australia Bank EUR 19-07-2016 2.280
2.000 4,125% Nederlandse Waterschapsbank EUR 23-01-2017 2.050

410 0,75% Nestlé Finance International EUR 17-10-2016 411
2.000 0% Rabobank EUR 29-07-2016 2.000
2.500 4% Santander Issuances EUR 27-03-2017 2.571
3.200 0,019% Société Générale EUR 16-01-2017 3.201
2.500 0,018% Toronto-Dominion Bank EUR 16-06-2017 2.502
2.500 0% Toyota EUR 08-09-2017 2.501
6.000 2,25% UBS EUR 10-01-2017 6.074
1.800 0,012% Volkswagen International Finance EUR 11-08-2017 1.791

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor alle financiële instrumenten (€ 189,9 miljoen) die zich in de portefeuille van Euro Liquiditeitenpool
bevinden, is de reële waarde afgeleid van actieve markt quotes waarbij geldt dat sprake is van voldoende
liquiditeit op de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Sectorallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

189.922 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

132.535 Staat(sgegarandeerd) 69,7
38.326 Banken 20,2
6.750 Financiële conglomeraten 3,6
4.513 Voeding en dranken 2,4
4.292 Auto's 2,3
3.506 Kapitaalgoederen 1,8

Landenallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

189.922 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

111.453 Duitsland 58,7
20.274 Verenigd Koninkrijk 10,7
12.307 Frankrijk 6,5
10.104 Verenigde Staten 5,3
7.252 Nederland 3,8
6.921 Luxemburg 3,6
6.781 Australië 3,6
5.008 België 2,6
4.749 Ierland 2,5
2.571 Spanje 1,4
2.502 Canada 1,3
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Ratingallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

189.922 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

126.027 AAA 66,4
3.004 AA+ 1,6
8.418 AA 4,4

17.632 AA- 9,3
11.613 A+ 6,1
15.365 A 8,1
7.863 A- 4,1

Aflossing van de beleggingen
In duizenden euro's

MARKTWAARDE

189.922 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

185.630 Aflossing binnen één jaar 97,7
4.292 Aflossing tussen één en vijf jaar 2,3

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van de fondsen 4.764 20
Lopende rente obligaties 2.446 1.835
Totaal 7.210 1.855

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.

Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan de fondsen 26 2.349
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 55.787 --
Totaal 55.813 2.349

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. De post 'Te betalen uit hoofde van effectentransacties' ter
hoogte van € 55,8 miljoen heeft betrekking op een effectentransactie die op 30 juni 2016 is uitgevoerd en op
4 juli 2016 is afgewikkeld.
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5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s 01-01-2016
T/M 30-06-2016

01-01-2015
T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 114.000 123.596
Uitgegeven participaties 14.705 17.284
Ingekochte participaties -11.241 -26.880
Stand ultimo periode 117.464 114.000

Overige reserves
Stand per 1 januari 24.748 24.203
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -10 545
Stand ultimo periode 24.738 24.748

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari -10 545
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 10 -545
Resultaat over de verslagperiode -117 -10
Stand ultimo periode -117 -10

Totaal fondsvermogen 142.085 138.738

Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 142.085 138.738 148.344 158.642 172.076
Aantal participaties 4.524.222 4.413.950 4.719.046 5.064.638 5.516.618
Per participatie (x € 1) 31,41 31,43 31,44 31,32 31,19

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vastrentende beleggingen, vorderingen en liquide
middelen. Het kredietrisico van Euro Liquiditeitenpool bedroeg ultimo verslagperiode € 197,9 miljoen (ultimo
2015: € 141,1 miljoen).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Obligaties -- -1.423 -1.423
Totaal -- -1.423 -1.423

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Obligaties 41 -513 -472
Totaal 41 -513 -472

8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:
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in duizenden euro’s 01-01-2016
T/M 30-06-2016

01-01-2015
T/M 30-06-2015

Rente rekening courant 2 1
Overige bedrijfslasten -- 1
Totaal 2 2

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 165,49% (30-06-2015: 116,77%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De
transactiekosten zijn niet toegelicht, omdat de kosten onvoldoende identificeerbaar en kwantificeerbaar zijn.
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5.2 EURO OBLIGATIEPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 1.946.851 2.038.627
Vorderingen 2 27.298 24.895
Overige activa

Liquide middelen 3 573 10.492
Kortlopende schulden 4 5.322 12.294
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 22.549 23.093
Activa min kortlopende schulden 1.969.400 2.061.720

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 945.236 1.128.920
Overige reserves 932.800 917.495
Onverdeeld resultaat 91.364 15.305

Totaal fondsvermogen 1.969.400 2.061.720

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Rente obligaties 21.574 28.192

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6
Obligaties 13.344 1.973
Futures -8.271 3.786

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7
Obligaties 64.730 -64.882

Som der bedrijfsopbrengsten 91.377 -30.931

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 8 13 14

Som der bedrijfslasten 13 14

Resultaat 91.364 -30.945
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KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 91.364 -30.945

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -5.073 -5.759
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -64.730 64.882
Aankoop van beleggingen -884.090 -1.023.814
Verkoop/lossingen van beleggingen 1.045.669 960.667

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -2.403 -54.117
Kortlopende schulden -6.972 53.881

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 173.765 -35.205

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 97.874 201.590
Inkoop van participaties -281.558 -159.271

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -183.684 42.319

Mutatie liquide middelen -9.919 7.114
Liquide middelen begin van de verslagperiode 10.492 3.651
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode 573 10.765

TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 2.038.627 2.210.420
Aankopen 884.090 1.621.167
Verkopen -1.011.707 -1.703.503
Lossingen -33.962 -51.125
Gerealiseerde waardeveranderingen 5.073 -7.095
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 64.730 -31.237
Stand ultimo periode 1.946.851 2.038.627

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Ultimo verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

Onderstaande tabel geeft inzicht in het renterisico. De modified duration geeft een indicatie wat de procentuele
waardemutatie van de portefeuille zou zijn bij een wijziging van de marktrente van één procent.
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30-06-2016 31-12-2015

Effectief rendement 0,68% 1,33%
Coupon rendement 2,08% 2,37%
Gemiddeld resterende looptijd 8,15 jaar 7,74 jaar
Modified duration 6,88 6,42

De onderstaande specificaties van de beleggingsportefeuille en de sector-, landen-, rating- en looptijdverdeling
van de portefeuille geven inzicht in het koersrisico en kredietrisico.

Effectenportefeuille
In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

Beleggingen per 30 juni 2016 1.946.851

Staatsobligaties 1.236.111
4.600 0,25% Agence française de développement EUR 30-03-2023 4.655
2.500 0,375% Agence France Locale EUR 20-03-2022 2.559
4.050 5,5% België EUR 28-03-2028 6.485
3.000 5% België EUR 28-03-2035 5.311
4.200 4,25% België EUR 28-03-2041 7.424
2.300 2,6% België EUR 22-06-2024 2.789
9.350 3,75% België EUR 22-06-2045 16.059

14.200 4% België EUR 28-03-2022 17.793
2.000 4% Duitsland EUR 04-01-2037 3.529

20.900 0,5% Duitsland EUR 23-02-2018 21.299
10.200 2,5% Duitsland EUR 15-08-2046 16.377
50.000 0,5% Duitsland EUR 13-10-2017 50.733
5.000 4,75% Duitsland EUR 04-07-2034 9.135

19.700 1% Duitsland EUR 15-08-2025 21.878
7.450 0,25% Duitsland EUR 11-10-2019 7.672

55.000 0,5% Duitsland EUR 15-02-2026 58.372
35.000 1% Duitsland EUR 22-02-2019 36.546
29.000 0,5% Duitsland EUR 12-04-2019 29.939
25.400 0,5% Duitsland EUR 15-02-2025 27.092
5.400 1,375% Europese Unie EUR 04-10-2029 6.005
5.700 0,85% FADE FTA EUR 17-09-2019 5.824

13.000 4,25% Frankrijk EUR 25-04-2019 14.756
1.850 3,5% Frankrijk EUR 25-04-2020 2.131
6.000 5,5% Frankrijk EUR 25-04-2029 9.900

11.900 4,5% Frankrijk EUR 25-04-2041 21.788
4.900 4% Frankrijk EUR 25-04-2055 9.400

34.300 2,25% Frankrijk EUR 25-05-2024 40.642
9.200 3,25% Frankrijk EUR 25-05-2045 14.620

20.000 1% Frankrijk EUR 25-07-2017 20.325
12.950 2,25% Frankrijk EUR 25-10-2022 14.992
6.800 5,75% Frankrijk EUR 25-10-2032 12.400
6.464 4% Frankrijk EUR 25-10-2038 10.772

10.000 1,75% Frankrijk EUR 25-11-2024 11.465
6.000 0,5% Frankrijk EUR 25-05-2025 6.230
3.400 2,5% Frankrijk EUR 25-05-2030 4.353

14.000 4,25% Frankrijk EUR 25-10-2017 14.884
4.530 2,75% Frankrijk EUR 25-10-2027 5.771
1.300 1,75% Frankrijk EUR 25-05-2066 1.526

11.400 3,4% Ierland EUR 18-03-2024 14.066
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In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

10.300 4,5% Ierland EUR 18-04-2020 12.150
6.000 4,5% Ierland EUR 18-10-2018 6.670
2.100 2% Ierland EUR 18-02-2045 2.473
4.800 5,4% Ierland EUR 13-03-2025 6.803
3.500 2,375% Île-de-France EUR 24-04-2026 4.159
6.400 0,625% Île-de-France EUR 23-04-2027 6.452
6.300 0,5% Île-de-France EUR 14-06-2025 6.389
6.100 0,1% Instituto de Crédito Oficial EUR 12-09-2018 6.122
6.000 0,25% International Bank For Reconstruction & Development EUR 20-03-2017 6.025

17.200 4,5% Italië EUR 01-02-2020 19.913
11.100 5,75% Italië EUR 01-02-2033 17.301
24.500 3,75% Italië EUR 01-03-2021 28.422
7.700 4,5% Italië EUR 01-03-2024 9.708

16.500 4,5% Italië EUR 01-05-2023 20.611
6.700 6% Italië EUR 01-05-2031 10.457
6.800 5% Italië EUR 01-08-2039 10.325

20.300 4,25% Italië EUR 01-09-2019 22.988
9.400 4% Italië EUR 01-09-2020 10.893

10.700 5% Italië EUR 01-09-2040 16.247
6.500 6,5% Italië EUR 01-11-2027 9.878
9.000 5,25% Italië EUR 01-11-2029 12.882
3.500 3,5% Italië EUR 01-03-2030 4.301

10.500 2,5% Italië EUR 01-12-2024 11.692
21.500 3,75% Italië EUR 01-08-2021 25.156
9.000 5,5% Italië EUR 01-11-2022 11.692
7.900 3,5% Italië EUR 01-06-2018 8.436
1.300 3,25% Italië EUR 01-09-2046 1.565

43.300 1,6% Italië EUR 01-06-2026 44.382
8.000 4,75% Italië EUR 01-09-2028 10.830
3.000 2,7% Italië EUR 01-03-2047 3.229
5.600 2% Land Baden-Württemberg EUR 13-11-2023 6.420
5.000 2,25% Luxemburg EUR 21-03-2022 5.760
4.225 1,826% Madrid EUR 30-04-2025 4.381
5.000 1,25% Nederland EUR 15-01-2018 5.144

20.100 4% Nederland EUR 15-07-2019 22.913
9.250 3,5% Nederland EUR 15-07-2020 10.780

19.100 1,75% Nederland EUR 15-07-2023 21.847
9.000 4,5% Nederland EUR 15-07-2017 9.475

12.700 2,25% Nederland EUR 15-07-2022 14.753
4.250 0,5% Nordrhein-Westfalen EUR 11-03-2025 4.363
3.900 0,125% Nordrhein-Westfalen EUR 16-03-2023 3.943
5.700 4% Oostenrijk EUR 15-09-2016 5.751

10.000 4,3% Oostenrijk EUR 15-09-2017 10.585
1.000 3,8% Oostenrijk EUR 26-01-2062 2.004
3.500 3,15% Oostenrijk EUR 20-06-2044 5.597

14.000 3,65% Oostenrijk EUR 20-04-2022 17.252
10.000 0,75% Oostenrijk EUR 20-10-2026 10.549
5.300 5,5% Spanje EUR 30-04-2021 6.655
6.700 5,75% Spanje EUR 30-07-2032 10.550

25.500 4,3% Spanje EUR 31-10-2019 29.151
15.000 4,85% Spanje EUR 31-10-2020 18.066
7.800 2,75% Spanje EUR 31-10-2024 8.888
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In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

3.100 5,15% Spanje EUR 31-10-2044 4.968
4.600 1,6% Spanje EUR 30-04-2025 4.810
7.500 1,95% Spanje EUR 30-07-2030 7.856
7.400 4,9% Spanje EUR 30-07-2040 11.241
3.000 5,15% Spanje EUR 31-10-2028 4.236
5.200 3,625% Tsjechi ë EUR 14-04-2021 6.095
6.200 0,625% l'Unédic EUR 03-03-2026 6.430

Overige obligaties 710.740
2.450 2,5% ABN AMRO Bank EUR 29-11-2023 2.783
2.400 2,875% ABN AMRO Bank EUR 30-06-2025 2.451
3.200 2,75% Achmea Hypotheekbank EUR 18-02-2021 3.483
5.400 0,5% Agence Française de Développement EUR 25-10-2022 5.584
5.500 2,25% Agence Française de Développement EUR 28-05-2026 6.525
6.400 0,875% Agence Française de Développement EUR 25-05-2031 6.593
6.100 0,361% Alba 7 SPV EUR 27-09-2038 1.242
1.700 3,25% Alliander EUR 27-11-2099 1.779
4.000 4,75% Allianz EUR 29-10-2049 4.263

900 3% America Movil EUR 12-07-2021 997
1.000 4,125% America Movil EUR 25-10-2019 1.117
3.000 5,125% America Movil EUR 06-09-2073 3.151
2.600 1,375% American Honda Finance EUR 10-11-2022 2.732
2.800 1,5% Anheuser-Busch InBev EUR 17-03-2025 2.949
3.500 1% Apple EUR 10-11-2022 3.648

600 2,45% AT&T EUR 15-03-2035 617
3.900 1,45% AT&T EUR 01-06-2022 4.055
6.800 2,875% Atlantia EUR 26-02-2021 7.600
2.550 4,125% Autoroutes du Sud de la France EUR 13-04-2020 2.936
3.300 5,125% AXA EUR 04-07-2043 3.758
2.500 1% Banco Bilbao Vizcaya Argent EUR 20-01-2021 2.528
6.200 0,125% Bank Nederlandse Gemeenten EUR 03-11-2020 6.301
6.300 1% Bank Nederlandse Gemeenten EUR 12-01-2026 6.688
5.300 0,25% Bank Nederlandse Gemeenten EUR 07-06-2024 5.349
2.500 1,625% Bank of America EUR 14-09-2022 2.622
3.300 0,625% Bank of Ireland EUR 19-02-2021 3.377
3.500 0,875% Bankia EUR 21-01-2021 3.610
3.500 2,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR 24-03-2026 3.470
1.700 3% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR 11-09-2025 1.793
2.500 1,875% Barclays EUR 23-03-2021 2.526
2.250 2,625% Barclays EUR 11-11-2025 2.111
1.200 3% Bertelsmann EUR 23-04-2075 1.176
1.750 6,5% BG Energy Capital EUR 30-11-2072 1.875

800 0,75% BHP Billiton Finance EUR 28-10-2022 795
1.800 3% BHP Billiton Finance EUR 29-05-2024 2.074
1.000 4,75% BHP Billiton Finance EUR 22-04-2076 1.047
5.500 1,25% BlackRock EUR 06-05-2025 5.587

14.000 1,194% Bluestep Mortgage Securities No. 2 EUR 10-11-2055 7.064
5.600 0,594% Bluestep Mortgage Securities No. 2 EUR 10-05-2063 3.914

700 1,125% BMW US Capital EUR 18-09-2021 732
2.700 2,875% BNP Paribas EUR 20-03-2026 2.759
1.500 4,5% Bouygues EUR 09-02-2022 1.838
4.500 4,625% BPCE EUR 18-07-2023 5.177
5.100 1,75% BPCE EUR 29-11-2019 5.444
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In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

4.600 1,125% Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR 22-04-2019 4.785
6.800 0,625% CaixaBank EUR 27-03-2025 6.776
5.550 4,25% Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona EUR 26-01-2017 5.682

800 2,5% Carlsberg EUR 28-05-2024 882
750 3,875% Carrefour EUR 25-04-2021 882

1.700 1,75% Carrefour EUR 15-07-2022 1.827
2.000 3,248% Casino Guichard Perrachon EUR 07-03-2024 2.084
3.400 0,875% Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza EUR 16-06-2023 3.509
4.000 1,375% Citigroup EUR 27-10-2021 4.156
2.000 1,75% Citigroup EUR 28-01-2025 2.079
1.500 1,25% CK Hutchison Holdings EUR 06-04-2023 1.505
5.500 0,342% Claris Finance 2011 EUR 29-11-2060 4.649

12.000 0,869% Claris Finance 2014 EUR 28-12-2061 6.170
2.000 2,375% Coca-Cola HBC Finance EUR 18-06-2020 2.138
1.450 1,125% Coca-Cola EUR 09-03-2027 1.477
4.500 1,5% Commerzbank EUR 28-02-2018 4.615
2.500 2% Commonwealth Bank of Australia EUR 22-04-2027 2.403
3.000 2,625% Crédit Agricole EUR 17-03-2027 2.998
7.100 1,75% Credit Suisse EUR 15-01-2021 7.667
2.000 0,625% Credit Suisse EUR 20-11-2018 2.020
1.900 1,25% Credit Suisse EUR 14-04-2022 1.854
1.100 3,125% CRH Finance EUR 03-04-2023 1.269
2.700 1,375% Daimler EUR 11-05-2028 2.810
2.000 2,75% Deutsche Telekom International Finance EUR 24-10-2024 2.352
4.100 0,625% Dexia Crédit Local EUR 21-01-2022 4.215
1.600 1,7% DH Europe Finance EUR 04-01-2022 1.703
4.500 4,375% DNB Bank EUR 24-02-2021 5.348
5.800 0,375% DNB Boligkreditt EUR 14-01-2021 5.931

725 4,875% DONG Energy EUR 16-12-2021 894
5.600 0,694% Driver Three Espana EUR 21-12-2026 4.839
2.500 2,875% Eandis EUR 09-10-2023 2.921
1.500 2,375% EDP Finance EUR 23-03-2023 1.561

600 2,25% Électricité de France EUR 27-04-2021 657
4.400 4,25% Électricité de France EUR 29-01-2099 4.338
1.000 5,25% Elia System Operator EUR 13-05-2019 1.148
3.600 2,5% Elsevier Finance EUR 24-09-2020 3.913

800 1,375% Enagas Financiaciones EUR 05-05-2028 830
2.412 1,966% ENEL Finance International EUR 27-01-2025 2.633
3.750 0,25% Eurofima EUR 25-04-2023 3.789
5.300 1,375% European Investment Bank EUR 15-09-2020 5.691
6.800 1,375% European Investment Bank EUR 15-11-2019 7.210
6.200 1% European Investment Bank EUR 14-04-2032 6.485
5.000 3,125% F. van Lanschot Bankiers EUR 05-06-2018 5.238
3.800 0,275% F. van Lanschot Bankiers EUR 28-04-2022 3.850
3.800 0,74% Fastnet Securities 9 EUR 11-08-2053 3.835
2.700 1,114% FCE Bank EUR 13-05-2020 2.742
1.800 1,528% FCE Bank EUR 09-11-2020 1.854
3.600 3,5% Gas Natural Fenosa Finance EUR 15-04-2021 4.128
2.000 1,25% General Electric EUR 26-05-2023 2.108
1.000 6% General Electric Capital EUR 15-01-2019 1.153
6.000 5,375% General Electric Capital EUR 23-01-2020 7.134
4.000 2,5% Goldman Sachs EUR 18-10-2021 4.336
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In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

1.600 2% Goldman Sachs EUR 27-07-2023 1.683
5.580 4,6% Heathrow Funding EUR 15-02-2018 5.977
3.650 3,5% Heineken EUR 19-03-2024 4.444
2.350 3,25% Hera EUR 04-10-2021 2.699
1.500 1,375% Holcim Finance EUR 26-05-2023 1.545
2.000 1,5% HSBC EUR 15-03-2022 2.050
2.100 1,375% Hutchison Whampoa EUR 31-10-2021 2.150
1.000 3,75% Hutchison Whampoa EUR 10-05-2099 1.022

700 2,875% Iberdrola International EUR 11-11-2020 780
4.400 2,5% Iberdrola International EUR 24-10-2022 4.942
2.000 3% ING Bank EUR 11-04-2028 2.030
4.300 0,5% International Bank for Reconstruction & Development EUR 16-04-2030 4.255
9.000 0,125% International Bank for Reconstruction & Development EUR 23-10-2020 9.155
6.300 1,5% International Bank for Reconstruction & Development EUR 14-01-2036 7.014
2.000 3% Intesa Sanpaolo EUR 28-01-2019 2.120
3.500 1,375% Intesa Sanpaolo EUR 18-12-2025 3.750
2.000 1,375% JPMorgan Chase & Co EUR 16-09-2021 2.086
1.100 1,5% JPMorgan Chase & Co EUR 26-10-2022 1.155
1.800 0,65% Kingswood Mortgages 2015-1 EUR 28-10-2052 1.568
4.700 0,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR 27-10-2020 4.810
1.800 0,05% Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR 30-05-2024 1.826
3.000 3% Kutxabank EUR 01-02-2017 3.053
4.200 0,375% La Caisse centrale Desjardins du Quebec EUR 25-11-2020 4.281
3.300 0,05% Landesbank Baden-Württemberg EUR 11-11-2021 3.336
2.100 1,25% Lloyds Bank EUR 13-01-2025 2.106
2.200 1,375% Lloyds Bank EUR 08-09-2022 2.244
2.800 1,875% LYB International Finance EUR 02-03-2022 2.932
2.000 1% McDonald's EUR 15-11-2023 2.037
1.250 0,75% Merck Financial Services EUR 02-09-2019 1.278

400 3,375% Merck Financial Services EUR 12-12-2074 408
2.500 3,125% Microsoft EUR 06-12-2028 3.121
1.800 2,375% Morgan Stanley EUR 31-03-2021 1.943
2.000 1,75% Morgan Stanley EUR 30-01-2025 2.049
5.700 0,375% Münchener Hypothekenbank EUR 24-09-2019 5.810
3.350 0,75% Nationwide Building Society EUR 25-06-2019 3.428
1.700 1,25% Nationwide Building Society EUR 03-03-2025 1.688
4.000 0,625% Nationwide Building Society EUR 25-03-2027 3.948
4.100 4,125% Nationwide Building Society EUR 20-03-2023 4.214

16.800 1,25%
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden EUR 13-11-2018 17.418

18.400 0,125%
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden EUR 20-04-2022 18.669

4.200 3% Nederlandse Waterschapsbank EUR 11-09-2031 5.563
4.300 0,5% Nederlandse Waterschapsbank EUR 29-04-2030 4.184
3.500 1% Nederlandse Waterschapsbank EUR 03-09-2025 3.732
7.850 1,25% Nederlandse Waterschapsbank EUR 27-05-2036 8.312
5.800 0,5% Nederlandse Waterschapsbank EUR 19-01-2023 5.997
4.800 4,25% NGG EUR 18-06-2076 5.085
4.050 1,75% NIBC Bank EUR 08-10-2018 4.226
3.500 4,5% NN Group EUR 15-07-2049 3.338
2.600 1% Nordea Bank EUR 05-11-2024 2.773
2.250 2% Nordea Bank EUR 17-02-2021 2.434
3.600 0,375% Nordic Investment Bank EUR 19-09-2022 3.716
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In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-
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6.300 0,125% Nordic Investment Bank EUR 10-06-2024 6.344
9.900 0,25% NRW.Bank EUR 05-11-2018 10.036
8.400 0,875% NRW.Bank EUR 10-11-2025 8.893
5.000 3% ÖBB Infrastruktur EUR 24-10-2033 6.640
2.900 4,25% OMV EUR 12-10-2021 3.480
1.045 8,125% Orange EUR 28-01-2033 2.005
1.500 3,875% Orange EUR 09-04-2020 1.712

10.600 0,237% Paragon Mortgages (No. 22) EUR 15-09-2042 9.584
3.150 5,75% Pfizer EUR 03-06-2021 3.997
2.600 0,875% Pohjola Bank EUR 21-01-2021 2.672
3.400 1,125% Procter & Gamble EUR 02-11-2023 3.565
1.500 3,5% Rabobank EUR 17-10-2018 1.620
2.500 4% Rabobank International EUR 11-01-2022 2.982
4.000 1,25% RCI Banque EUR 08-06-2022 4.116
5.200 1,125% Red Eléctrica de España EUR 24-04-2025 5.398
2.000 2,5% Royal Bank of Scotland EUR 22-03-2023 1.977
1.700 1,5% Santander Consumer Finance EUR 12-11-2020 1.738
5.100 3,25% Santander Issuances EUR 04-04-2026 4.936

900 1% Shell International Finance EUR 06-04-2022 942
3.000 2,5% Shell International Finance EUR 24-03-2026 3.506
1.400 1,25% Shell International Finance EUR 15-03-2022 1.484
5.327 3,1261% Silverback Finance EUR 25-02-2037 5.286
1.000 0,2% Silverstone Master 16/70 2A1 EUR 21-01-2070 1.000
2.000 4,125% Skandinaviska Enskilda Banken EUR 07-04-2021 2.407
4.200 2,5% Skandinaviska Enskilda Banken EUR 28-05-2026 4.289
4.150 0,287% SLM Student Loan Trust EUR 15-12-2027 3.884
4.100 3,5% Snam EUR 13-02-2020 4.590
2.100 1,5% Snam EUR 21-04-2023 2.231
4.600 0,125% Société Générale SCF EUR 27-02-2020 4.663
2.500 2,5% Société Générale SCF EUR 16-09-2026 2.499
4.500 2,75% Sparebanken 1 Boligkredit EUR 01-02-2019 4.842
4.400 1% Stadshypotek EUR 01-04-2019 4.551
5.700 0,625% Stadshypotek EUR 10-11-2021 5.916
2.200 4% Standard Chartered EUR 21-10-2025 2.153
1.200 0,875% Statoil EUR 17-02-2023 1.233

500 1,75% Swisscom via Lunar Funding EUR 15-09-2025 541
1.500 4,693% Telefónica Emisiones EUR 11-11-2019 1.721
5.500 3,987% Telefónica Emisiones EUR 23-01-2023 6.575
1.000 1,125% Telstra EUR 14-04-2026 1.026
1.457 4,5% Tennet EUR 09-02-2022 1.792

900 4,625% Tennet EUR 21-02-2023 1.146
2.600 4,9% Terna EUR 28-10-2024 3.475
2.300 2,15% Thermo Fisher Scientific EUR 21-07-2022 2.464
4.000 0,625% Toronto-Dominion Bank EUR 08-03-2021 4.056
1.000 0,75% Toyota EUR 21-07-2022 1.024

750 2,375% Toyota Motor Credit EUR 01-02-2023 849
1.500 1,8% Toyota Motor Credit EUR 23-07-2020 1.602
2.300 4,339% Transport et Infrastructures Gaz France EUR 07-07-2021 2.714
1.100 2,2% Transport et Infrastructures Gaz France EUR 05-08-2025 1.197
2.200 1,125% UBS EUR 30-06-2020 2.280
1.500 1,375% UBS EUR 16-04-2021 1.602
4.150 3,375% Unione di Banche Italiane EUR 15-09-2017 4.323
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In duizenden euro's
NOMINALE WAARDE COUPONRENTE NAAM VALUTA RENTEHERZIENINGS-

DATUM
MARKTWAARDE

600 1,125% United Technologies EUR 15-12-2021 619
1.700 2% Vier Gas Transport EUR 12-06-2020 1.826
1.400 3,25% Volkswagen International Finance EUR 21-01-2019 1.505
1.750 3,75% Volkswagen International Finance EUR 24-03-2099 1.774
3.700 1,5% Wells Fargo EUR 12-09-2022 3.881

NOMINALE
WAARDE

NAAM VALUTA AFLOOPDATUM MARKTWAARDE

Future -
38.300 Euro Bobl Future Sep16 EUR 10-9-2016 -

-28.700 Euro Bund Future Sep16 EUR 10-9-2016 -
81.500 Euro Schatz Future Sep16 EUR 10-9-2016 -

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor nagenoeg alle financiële instrumenten (€ 1,89 miljard) die zich in de portefeuille van Euro Obligatiepool
bevinden, is de reële waarde afgeleid van actieve markt quotes waarbij geldt dat sprake is van voldoende
liquiditeit op de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Voor een beperkt gedeelte van de portefeuille (€ 15,4 miljoen) zijn dergelijke actieve markt quotes niet
voorhanden en wordt de reële waarde afgeleid of op basis van actieve quotes die in de markt worden
weergegeven maar welke markt niet liquide is (waar geen/weinig handel plaatsvindt) dan wel of op basis van een
koers welke wordt berekend op basis van prijzen in de markt voor vergelijkbare securities.

Voor het resterende gedeelte van de portefeuille (€ 39,3 miljoen) vindt waardering plaats op basis van
indicatieve broker koersen die worden opgevraagd bij externe partijen. Er wordt geacht dat de waardering in dit
geval plaatsvindt op basis van de modellen en aannames van de broker en niet op basis van verhandelbare
prijzen.
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Sectorallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

1.946.851 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

1.428.061 Staat(sgegarandeerd) 73,5
182.976 Financiële conglomeraten 9,4
121.537 Banken 6,2
58.764 Nutsbedrijven 3,0
30.272 Kapitaalgoederen 1,6
25.869 Telecommunicatiediensten 1,3
21.740 Auto's 1,1
16.505 Consumenten Servicebedrijven 0,8
13.927 Voeding en dranken 0,7
12.520 Energie 0,6
11.359 Verzekeringen 0,6
6.848 Basisgoederen 0,4
6.769 Technologie 0,3
5.089 Media 0,3
4.615 Gegarandeerd 0,2

Landenallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

1.946.851 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

357.266 Italië 18,2
348.385 Duitsland 17,9
333.168 Frankrijk 17,1
242.877 Nederland 12,5
170.434 Spanje 8,7
96.557 Verenigde Staten 5,0
75.735 Ierland 3,9
68.884 België 3,5
64.032 Verenigd Koninkrijk 3,3
61.858 Oostenrijk 3,2
28.394 Luxemburg 1,5
19.597 Zweden 1,0
17.354 Noorwegen 0,9
15.505 Finland 0,8
9.521 Guernsey 0,5
8.337 Canada 0,4
7.345 Australië 0,4
6.095 Tsjechië 0,3
5.265 Mexico 0,3
3.789 Zwitserland 0,2
3.172 Caymaneilanden 0,2
1.776 Denemarken 0,1
1.505 Hongkong 0,1
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Ratingallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

1.946.851 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

635.223 AAA 32,7
107.674 AA+ 5,6
352.689 AA 18,1
63.147 AA- 3,2
39.075 A+ 2,0
70.200 A 3,6
69.683 A- 3,6

212.684 BBB+ 10,9
378.481 BBB 19,4
15.911 BBB- 0,8
2.084 BB+ 0,1

Aflossing van de beleggingen
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

1.946.851 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

20.511 Aflossing binnen één jaar 1,1
677.146 Aflossing tussen één en vijf jaar 34,8
765.565 Aflossing tussen vijf en tien jaar 39,3
483.629 Aflossing na tien jaar 24,8

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van de fondsen 8.017 156
Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 1.569 2.007
Te vorderen variation margin 11 --
Te vorderen rente -- 7
Lopende rente obligaties 17.701 22.725
Totaal 27.298 24.895

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.

Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan de fondsen 5.224 12.294
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 42 --
Te betalen variation margin 56 --
Totaal 5.322 12.294
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Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 1.128.920 1.311.218
Uitgegeven participaties 97.874 327.720
Ingekochte participaties -281.558 -510.018
Stand ultimo periode 945.236 1.128.920

Overige reserves
Stand per 1 januari 917.495 667.658
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 15.305 249.837
Stand ultimo periode 932.800 917.495

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 15.305 249.837
Toevoeging aan overige reserves -15.305 -249.837
Resultaat over de verslagperiode 91.364 15.305
Stand ultimo periode 91.364 15.305

Totaal fondsvermogen 1.969.400 2.061.720

Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 1.969.400 2.061.720 2.228.713 2.197.671 2.209.074
Aantal participaties 40.206.669 44.044.335 48.013.146 52.955.299 54.522.967
Per participatie (x € 1) 48,98 46,81 46,42 41,50 40,52

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vastrentende beleggingen, vorderingen en liquide
middelen. Het kredietrisico van Euro Obligatiepool bedroeg ultimo verslagperiode € 2,0 miljard (ultimo 2015:
€ 2,1 miljard).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Obligaties 14.725 -1.381 13.344
Futures 15.929 -24.200 -8.271
Totaal 30.654 -25.581 5.073

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Obligaties 67.989 -3.259 64.730
Totaal 67.989 -3.259 64.730
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8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Rente rekening courant 13 8
Overige bedrijfslasten -- 6
Totaal 13 14

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 76,76% (30-06-2015: 70,27%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De
transactiekosten zijn niet toegelicht, omdat de kosten onvoldoende identificeerbaar en kwantificeerbaar zijn.
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5.3 EUROPA AANDELENPOOL (VOORHEEN AANDELENPOOL NEDERLAND)

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 284.451 321.022
Vorderingen 2 4.034 1.939
Overige activa

Liquide middelen 3 181 --
Kortlopende schulden 4 1.379 1.528
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 2.836 411
Activa min kortlopende schulden 287.287 321.433

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 104.937 139.570
Overige reserves 181.863 153.140
Onverdeeld resultaat 487 28.723

Totaal fondsvermogen 287.287 321.433

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 8.134 6.841

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -3.528 11.832
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -4.116 27.706
Som der bedrijfsopbrengsten 490 46.379

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 8 3 5

Som der bedrijfslasten 3 5

Resultaat 487 46.374

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 487 46.374

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 3.528 -11.832
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4.116 -27.706
Aankoop van beleggingen -33.747 -66.377
Verkoop van beleggingen 62.674 96.461

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -2.095 -10
Kortlopende schulden 70 75

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 35.033 36.985

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 4.220 2.764
Inkoop van participaties -38.853 -39.590
Mutatie schulden aan kredietinstellingen -219 --

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -34.852 -36.826

Mutatie liquide middelen 181 159
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- 489
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode 181 648
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 321.022 348.385
Aankopen 33.747 114.665
Verkopen -62.674 -159.357
Gerealiseerde waardeveranderingen -3.528 13.309
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -4.116 4.020
Stand ultimo periode 284.451 321.022

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Ultimo verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

De onderstaande specificaties van de beleggingsportefeuille en de sector- en landenverdeling van de portefeuille
geven inzicht in het koersrisico.

Effectenportefeuille
In duizenden euro’s

AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

Beleggingen per 30 juni 2016 284.451

Aandelen 264.004
63.784 ABN AMRO Group EUR 950

950.590 Aegon EUR 3.356
762.500 Ahold EUR 15.174
174.572 AkzoNobel EUR 9.841
274.009 Altice EUR 3.694
36.947 Arcadis EUR 502

248.050 ASML EUR 21.925
133.000 Delta Lloyd EUR 423
174.155 DSM EUR 9.054

6.200 Galapagos Genomics EUR 307
46.139 Gemalto EUR 2.528

164.158 Heineken EUR 13.354
3.103.038 ING Groep EUR 28.482
3.557.781 KPN EUR 11.581

148.000 NN Group EUR 3.670
809.828 Philips EUR 18.136
248.613 PostNL EUR 915
63.700 Randstad EUR 2.303

850.400 RELX EUR 13.275
1.903.113 Royal Dutch Shell EUR 46.949

16.700 TKH Group EUR 508
1.171.100 Unilever EUR 49.080

29.115 Vopak EUR 1.307
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

183.000 Wolters Kluwer EUR 6.690

Aandelen Vastgoed 20.447
79.100 Unibail-Rodamco EUR 18.482
48.216 Wereldhave EUR 1.965

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van Europa Aandelenpool bevinden is de reële
waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van voldoende liquiditeit op
de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Sectorallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

284.451 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

49.080 Verzorgingsproducten 17,4
48.256 Energie 17,0
29.432 Banken 10,3
21.925 Halfgeleiders 7,7
20.447 Onroerend goed 7,2
19.965 Uitgeverijen 7,0
19.146 Kapitaalgoederen 6,7
18.895 Basisgoederen 6,6
15.174 Detailhandelvoeding 5,3
13.354 Voeding en dranken 4,7
11.581 Telecommunicatiediensten 4,1
7.449 Verzekeringen 2,6
3.694 Media 1,3
2.528 Software & services 0,9
2.303 Zakelijke dienstverlening 0,8

915 Transport 0,3
307 Farmacie & biotechnologie 0,1

Landenallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

284.451 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

203.307 Nederland 71,5
62.355 Verenigd Koninkrijk 21,9
18.482 Frankrijk 6,5

307 België 0,1

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 1.253 --
Te vorderen dividend 847 --
Te vorderen dividend-/bronbelasting 1.934 1.939
Totaal 4.034 1.939

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Incidenteel kan het voorkomen dat een vordering uit
hoofde van te vorderen dividend-/bronbelasting een looptijd heeft langer dan één jaar.
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OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen -- 219
Te betalen aan de fondsen 1.379 1.309
Totaal 1.379 1.528

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 139.570 195.645
Uitgegeven participaties 4.220 18.073
Ingekochte participaties -38.853 -74.148
Stand ultimo periode 104.937 139.570

Overige reserves
Stand per 1 januari 153.140 120.809
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 28.723 32.331
Stand ultimo periode 181.863 153.140

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 28.723 32.331
Toevoeging aan overige reserves -28.723 -32.331
Resultaat over de verslagperiode 487 28.723
Stand ultimo periode 487 28.723

Totaal fondsvermogen 287.287 321.433

Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 287.287 321.433 348.785 353.834 343.960
Aantal participaties 3.618.883 4.062.944 4.735.374 5.272.744 6.162.757
Per participatie (x € 1) 79,39 79,11 73,66 67,11 55,81

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Europa Aandelenpool bedroeg ultimo verslagperiode € 4,2 miljoen (ultimo 2015: € 1,9 miljoen).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.
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in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 1.400 -4.928 -3.528
Totaal 1.400 -4.928 -3.528

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 13.178 -17.294 -4.116
Totaal 13.178 -17.294 -4.116

8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Rente rekening courant 3 2
Overige bedrijfslasten -- 3
Totaal 3 5

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 17,88% (30-06-2015: 32,12%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De transactie-
kosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 66.928 (30-06-2015: € 99.977).
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5.4 EURO AANDELENPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 1.542.420 1.692.831
Vorderingen 2 81.370 4.934
Overige activa

Liquide middelen 3 -- 6.485
Kortlopende schulden 4 73.121 8.972
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 8.249 2.447
Activa min kortlopende schulden 1.550.669 1.695.278

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 699.828 743.421
Overige reserves 951.857 684.872
Onverdeeld resultaat -101.016 266.985

Totaal fondsvermogen 1.550.669 1.695.278

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 48.904 44.893

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -76.062 79.701
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -73.264 167.691
Som der bedrijfsopbrengsten -100.422 292.285

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 8 594 339

Som der bedrijfslasten 594 339

Resultaat -101.016 291.946

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -100.436 292.256

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 76.062 -79.701
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 73.264 -167.691
Aankoop van beleggingen -688.808 -537.742
Verkoop van beleggingen 689.893 806.126

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -76.436 -3.875
Kortlopende schulden 56.805 -6.932

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 30.344 302.441

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 145.978 32.432
Inkoop van participaties -189.571 -333.382
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 7.344 --

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -36.249 -300.950

Mutatie liquide middelen -5.905 1.491
Liquide middelen begin van de verslagperiode 6.485 2.440
Koersverschillen op geldmiddelen -580 -310
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- 3.621
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 1.692.831 1.824.586
Aankopen 688.808 1.097.684
Verkopen -689.893 -1.440.439
Gerealiseerde waardeveranderingen -76.062 94.241
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -73.264 116.759
Stand ultimo periode 1.542.420 1.692.831

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Ultimo verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

De onderstaande specificaties van de beleggingsportefeuille en de sector-, landen- en valutaverdeling van de
portefeuille geven inzicht in het koersrisico en valutarisico.

Effectenportefeuille
In duizenden euro’s

AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

Beleggingen per 30 juni 2016 1.542.420

Aandelen binnenland 134.525
988.944 Ahold EUR 19.680
270.000 AkzoNobel EUR 15.220
186.471 DSM EUR 9.695
239.000 Gemalto EUR 13.095
138.420 Heineken EUR 11.457
409.108 ING Groep EUR 3.755
875.187 Philips EUR 19.600

1.693.663 Royal Dutch Shell GBP 42.023

Aandelen buitenland 1.407.895

Australië1 9.178
809.000 BHP Billiton GBP 9.178

België 19.979
357.560 KBC Groep EUR 15.704
51.274 Solvay EUR 4.275

Denemarken 89.296
1.077.816 Danske Bank DKK 25.410

721.165 ISS DKK 24.350
558.983 Novo Nordisk DKK 26.906
18.150 Rockwool DKK 2.947

159.200 Vestas Wind Systems DKK 9.683
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

Duitsland 174.799
123.735 Adidas EUR 15.894
209.940 Allianz EUR 26.830
148.828 Deutsche Börse EUR 10.945
294.313 Deutsche Post EUR 7.409
612.292 Deutsche Telekom EUR 9.356
359.167 Evonik Industries EUR 9.604
235.643 Henkel EUR 25.815
303.179 Merck EUR 27.604
81.748 Nordex EUR 2.078

227.652 SAP EUR 15.289
261.132 Siemens EUR 23.975

Finland 58.540
581.652 Amer Sports EUR 14.285

1.274.284 Kemira EUR 13.584
596.833 Neste Oil EUR 19.176
515.046 Nokia EUR 2.629
242.573 Wartsila EUR 8.866

Frankrijk 239.646
893.432 AXA EUR 15.908
234.874 BNP Paribas EUR 9.337
342.192 Cap Gemini EUR 26.759
276.351 Cie de Saint-Gobain EUR 9.494
387.329 Danone EUR 24.561
15.000 Gecina EUR 1.838

380.562 Lagardère EUR 7.478
896.639 Orange EUR 13.140
99.504 Pernod Ricard EUR 9.960

250.701 Plastic Omnium EUR 6.341
68.655 Renault EUR 4.699

377.012 Sanofi EUR 28.246
251.860 Sodexo EUR 24.370
88.171 Unibail-Rodamco EUR 20.601

494.377 Valeo EUR 19.839
268.100 Vinci EUR 17.075

Ierland 31.252
704.736 CRH EUR 18.323
653.004 Smurfit Kappa EUR 12.929

Italië 27.571
7.585.638 Intesa Sanpaolo EUR 12.911
2.735.000 Snam EUR 14.660

Noorwegen 51.178
1.730.960 DNB NOK 18.499
3.035.000 Norsk Hydro NOK 9.899
1.002.932 Statoil NOK 15.546

488.758 Telenor NOK 7.234

Oostenrijk 5.300
260.969 Erste Bank EUR 5.300

Spanje 77.652
22.000 Aena EUR 2.602
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

2.615.000 CaixaBank EUR 5.144
1.053.847 Distribuidora Internacional EUR 5.482

872.266 EDP Renováveis EUR 5.914
238.323 Enagas EUR 6.507
765.352 Ferrovial EUR 13.344
671.278 Gamesa Corporación Tecnológica EUR 11.878
895.382 Inditex EUR 26.781

Verenigd Koninkrijk 355.877
153.204 AstraZeneca GBP 8.235

4.784.405 Aviva GBP 22.677
2.750.000 Barclays GBP 4.586
1.929.985 British Land GBP 14.097
4.153.846 BT Group GBP 20.493
1.537.778 Centrica GBP 4.173

495.496 Croda International GBP 18.716
1.620.729 Diageo GBP 40.691
1.761.004 GlaxoSmithKline GBP 33.999

910.630 Halma GBP 11.144
910.912 Hammerson GBP 5.897

1.050.000 HSBC GBP 5.886
2.130.738 Kingfisher GBP 8.269
1.426.206 Marks & Spencer GBP 5.469
1.631.823 Petrofac GBP 15.237

263.090 Reckitt Benckiser GBP 23.711
624.670 Sky GBP 6.374

1.303.328 Standard Chartered GBP 8.855
4.168.779 Tullow Oil GBP 13.153

696.390 Unilever EUR 29.186
11.135.911 Vodafone GBP 30.505

123.549 Whitbread GBP 5.191
1.035.225 WPP GBP 19.333

Verenigde Staten 35.285
631.840 Shire GBP 35.285

Zweden 52.645
82.720 Autoliv Swedish Depository Receipt SEK 7.914

955.335 Boliden SEK 16.523
987.044 Svenska Cellulosa SEK 28.208

Zwitserland 179.697
324.610 ABB CHF 5.735
40.170 Geberit CHF 13.659

682.686 Nestlé CHF 47.403
402.748 Novartis CHF 29.826

2.525 OC Oerlikon CHF 20
126.998 Roche Holding CHF 30.051

4.612 Sika CHF 17.369
381.013 Swiss Re CHF 29.836
26.210 Zurich Insurance CHF 5.798

1 Betreft een aan een Europese effectenbeurs genoteerd bedrijf met een hoofdvestiging buiten Europa.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
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Voor alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van Euro Aandelenpool bevinden (€ 1,5 miljard) is de
reële waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van voldoende
liquiditeit op de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Sectorallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

1.542.420 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

220.152 Farmacie & biotechnologie 14,2
155.315 Basisgoederen 10,0
149.498 Kapitaalgoederen 9,7
139.554 Voeding en dranken 9,0
115.387 Banken 7,5
111.049 Energie 7,2
106.920 Verzorgingsproducten 6,9
101.049 Verzekeringen 6,6
80.728 Telecommunicatiediensten 5,2
55.143 Software & services 3,6
42.433 Onroerend goed 2,8
40.519 Detailhandel 2,6
38.793 Auto's 2,5
30.179 Duurzame consumptiegoederen 2,0
29.561 Consumenten Servicebedrijven 1,9
25.340 Nutsbedrijven 1,6
24.350 Zakelijke dienstverlening 1,6
19.680 Detailhandelvoeding 1,3
19.333 Reclame 1,3
10.945 Financiële conglomeraten 0,7
7.478 Uitgeverijen 0,5
7.409 Transport 0,5
6.374 Media 0,4
2.629 Technologie 0,2
2.602 Luchthavenservices 0,2

Landenverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

1.542.420 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

355.877 Verenigd Koninkrijk 23,2
239.646 Frankrijk 15,5
179.697 Zwitserland 11,7
174.799 Duitsland 11,3
134.525 Nederland 8,7
89.296 Denemarken 5,8
77.652 Spanje 5,0
58.540 Finland 3,8
52.645 Zweden 3,4
51.178 Noorwegen 3,3
35.285 Verenigde Staten 2,3
31.252 Ierland 2,0
27.571 Italië 1,8
19.979 België 1,3
9.178 Australië 0,6
5.300 Oostenrijk 0,3
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Valutaverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

1.542.420 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

756.427 Euro 49,0
413.177 Britse pond 26,8
179.697 Zwitserse frank 11,7
89.296 Deense kroon 5,8
52.645 Zweedse kroon 3,4
51.178 Noorse kroon 3,3

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van de fondsen 32.250 --
Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 41.320 --
Te vorderen dividend 2.895 1.708
Te vorderen dividend-/bronbelasting 4.905 3.226
Totaal 81.370 4.934

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Incidenteel kan het voorkomen dat een vordering uit
hoofde van te vorderen dividend-/bronbelasting een looptijd heeft langer dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen 7.344 --
Te betalen aan de fondsen 12.949 8.972
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 52.828 --
Totaal 73.121 8.972

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 743.421 1.134.787
Uitgegeven participaties 145.978 195.027
Ingekochte participaties -189.571 -586.393
Stand ultimo periode 699.828 743.421

Overige reserves
Stand per 1 januari 684.872 583.567
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 266.985 101.305
Stand ultimo periode 951.857 684.872

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 266.985 101.305
Toevoeging aan overige reserves -266.985 -101.305
Resultaat over de verslagperiode -101.016 266.985
Stand ultimo periode -101.016 266.985

Totaal fondsvermogen 1.550.669 1.695.278

Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 1.550.669 1.695.278 1.819.659 1.878.415 1.719.054
Aantal participaties 35.067.632 35.879.745 43.818.285 47.694.270 53.124.638
Per participatie (x € 1) 44,22 47,25 41,53 39,38 32,36

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Euro Aandelenpool bedroeg ultimo verslagperiode €  81,4 miljoen (ultimo 2015: € 11,4 miljoen).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 8.936 -84.998 -76.062
Totaal 8.936 -84.998 -76.062

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 40.267 -113.531 -73.264
Totaal 40.267 -113.531 -73.264
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8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Koersverschillen op geldmiddelen 580 310
Rente rekening courant 14 8
Overige bedrijfslasten -- 21
Totaal 594 339

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 67,33% (30-06-2015: 50,56%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De transactie-
kosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 1.943.161 (30-06-2015: € 1.766.269).
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5.5 GLOBAL EQUITY MIXPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 796.791 876.887
Vorderingen 2 36.262 3.976
Overige activa

Liquide middelen 3 9.610 --
Kortlopende schulden 4 45.872 3.976
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -- --
Activa min kortlopende schulden 796.791 876.887

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 293.876 353.230
Overige reserves 523.657 400.624
Onverdeeld resultaat -20.742 123.033

Totaal fondsvermogen 796.791 876.887

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -6.696 25.484
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -14.046 107.968
Som der bedrijfsopbrengsten -20.742 133.452

Resultaat -20.742 133.452

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -20.742 133.452

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6.696 -25.484
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 14.046 -107.968
Aankoop van beleggingen -115.003 -90.682
Verkoop van beleggingen 174.357 209.947

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -32.286 3.792
Kortlopende schulden 41.896 -3.792

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 68.964 119.265

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 31.555 13.734
Inkoop van participaties -90.909 -132.999

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -59.354 -119.265

Mutatie liquide middelen 9.610 --
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode 9.610 --
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 876.887 944.725
Aankopen 115.003 191.369
Verkopen -174.357 -382.240
Gerealiseerde waardeveranderingen -6.696 39.729
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -14.046 83.304
Stand ultimo periode 796.791 876.887

Voor een nadere specificatie van de beleggingen en inzicht in de risico’s verwijzen we naar de toelichting op de
betreffende beleggingspools.

Effectenportefeuille

in duizenden euro’s

30-06-2016 31-12-2015
INTRINSIEKE

WAARDE %
INTRINSIEKE

WAARDE %

Beleggingen per 30 juni 2016 796.791 100,0 876.887 100,0

Euro Aandelenpool 313.749 39,3 331.193 37,8
Amerika Aandelenpool 292.538 36,7 324.607 37,0
Azië Aandelenpool 108.028 13,6 129.226 14,7
Global Emerging Markets Equity Pool 82.476 10,4 91.861 10,5

Voor een nadere specificatie van de beleggingen en inzicht in de risico’s verwijzen we naar de toelichting op de
betreffende beleggingspools.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Global Equity Mixpool belegt in een aantal beleggingspools. Voor een toelichting op de waardering van de
financiële instrumenten waarin deze beleggingspools beleggen, verwijzen we naar de toelichting op de
betreffende beleggingspools.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van de fondsen 1.224 39
Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 35.038 3.937
Totaal 36.262 3.976

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
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Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan de fondsen 13.623 3.976
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 32.249 --
Totaal 45.872 3.976

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 353.230 544.101
Uitgegeven participaties 31.555 58.658
Ingekochte participaties -90.909 -249.529
Stand ultimo periode 293.876 353.230

Overige reserves
Stand per 1 januari 400.624 269.109
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 123.033 131.515
Stand ultimo periode 523.657 400.624

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 123.033 131.515
Toevoeging aan overige reserves -123.033 -131.515
Resultaat over de verslagperiode -20.742 123.033
Stand ultimo periode -20.742 123.033

Totaal fondsvermogen 796.791 876.887

Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 796.791 876.887 944.725 904.459 739.103
Aantal participaties 23.367.275 25.149.341 30.541.053 33.693.456 32.884.086
Per participatie (x € 1) 34,10 34,87 30,93 26,84 22,48

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Global Equity Mixpool bedroeg ultimo verslagperiode € 45,8 miljoen (ultimo 2015: € 4,0 miljoen).

Het is mogelijk dat de pool kredietrisico loopt via de beleggingen in de onderliggende beleggingspools. Voor dit
risico verwijzen wij naar de toelichting op de halfjaarcijfers van de betreffende beleggingspools. Voor de
structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in
paragraaf 1.5.

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSPOOLS 321



in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 50 -6.746 -6.696
Totaal 50 -6.746 -6.696

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a 
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 4.271 -18.317 -14.046
Totaal 4.271 -18.317 -14.046

Omloopfactor
Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Omdat de aan- en verkopen van beleggingen plaatsvinden via de (corresponderende) beleggingspool(s) verwijzen
wij voor de omloopfactor naar de toelichting op de winst- en verliesrekening van deze beleggingspools. Voor de
structuur van de fondsen en pools wordt verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in
paragraaf 1.5.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Omdat de aan-
en verkopen van beleggingen plaatsvinden via de (corresponderende) beleggingspool(s) verwijzen wij voor de
transactiekosten naar de toelichting op de winst- en verliesrekening van deze beleggingspools. Voor de structuur
van de fondsen en pools wordt verwezen naar de juridische structuur van SNS Beleggingsfondsen N.V in paragraaf
1.5.
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5.6 WERELD INDEX MIXPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 73.352 58.181
Vorderingen 2 441 159
Overige activa

Liquide middelen 3 -- 267
Kortlopende schulden 4 1.748 241
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -1.307 185
Activa min kortlopende schulden 72.045 58.366

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 57.212 43.254
Overige reserves 15.112 10.907
Onverdeeld resultaat -279 4.205

Totaal fondsvermogen 72.045 58.366

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 864 637

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -212 1.809
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -984 3.210
Overige bedrijfsopbrengsten 8 53 4
Som der bedrijfsopbrengsten -279 5.660

Resultaat -279 5.660

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -279 5.660

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 212 -1.809
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 984 -3.210
Aankoop van beleggingen -23.567 -12.310
Verkoop van beleggingen 7.200 16.549

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -282 -561
Kortlopende schulden -238 1.368

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -15.970 5.687

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 19.705 3.846
Inkoop van participaties -5.747 -9.008
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 1.745 --

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 15.703 -5.162

Mutatie liquide middelen -267 525
Liquide middelen begin van de verslagperiode 267 108
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- 633
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 58.181 45.492
Aankopen 23.567 31.827
Verkopen -7.200 -22.702
Gerealiseerde waardeveranderingen -212 1.861
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -984 1.703
Stand ultimo periode 73.352 58.181

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Effectenportefeuille

in duizenden euro’s

30-06-2016 31-12-2015
INTRINSIEKE

WAARDE %
INTRINSIEKE

WAARDE %

Beleggingen per 30 juni 2016 73.352 100,0 58.181 100,0

ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Europe 26.396 36,0 20.303 34,9
ACTIAM Responsible Index Fund - Equity North
America 24.601 33,5 20.331 34,9
Vanguard Emerging Markets Stock Index Plus EUR 12.656 17,3 8.944 15,4
ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Pacific 9.699 13,2 8.603 14,8

Voor een nadere specificatie van de beleggingen en inzicht in de risico’s verwijzen we naar de toelichting op de
betreffende beleggingspools.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Wereld Index Mixpool belegt in Vanguard Emerging Markets Fund en indirect via de ACTIAM Responsible Index
Funds in aandelen. Voor zowel Vanguard Emerging Markets Fund als de beleggingen van ACTIAM Responsible Index
Funds is de reële waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van
voldoende liquiditeit op de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Indirecte beleggingen
Indien de beleggingsinstelling gemiddeld twintig procent of meer van het beheerde vermogen direct of indirect
belegt in een andere beleggingsinstelling moet op grond van het Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft (Bgfo Wft) art. 124, lid 1, onderdeel i aanvullende informatie worden verstrekt ten aanzien
van deze andere beleggingsinstelling in de halfjaarcijfers. Dit is van toepassing op de eerste twee beleggingen in
bovenstaand overzicht. Vanwege de bij de beheerder beschikbare informatie over ACTIAM Responsible Index Fund
– Equity Pacific, wordt deze indirecte belegging ook toegelicht. Per beleggingsfonds wordt de vereiste informatie
gegeven.
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ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Europe

ALGEMEEN

Vindplaats meest recente jaarrekening Gratis op te vragen bij ACTIAM N.V., Graadt van Roggeweg 250, Postbus 679,
3500 AR Utrecht.
Website: www.actiam.nl

Toezichthouder Fonds staat vanaf 22 juli 2014 onder toezicht van AFM
Soort belegging Aandelen
Beleggingsbeleid Passief

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Totaal belang van Wereld Index Mixpool 26.396 20.303
Totale intrinsieke waarde van Wereld Index Mixpool 72.045 58.366
Relatieve belang in het fondsvermogen 36,64% 34,79%

Totale intrinsieke waarde van de rechten van deelneming 997.934 890.413
Aantal uitstaande rechten 17.648,16 14.345,41
Intrinsieke waarde per recht van deelneming 56.546,09 62.069,52

Samenstelling beleggingsportefeuille

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

SECTOR BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Financiële conglomeraten 185.263 18,6 201.070 22,6
Niet-duurzame consumentengoederen 165.901 16,6 131.370 14,8
Consumenten Servicebedrijven 145.613 14,6 124.722 14,0
Kapitaalgoederen 116.696 11,7 99.943 11,2
Luxe consumentengoederen 106.403 10,7 103.997 11,7
Energie 73.016 7,3 55.229 6,2
Basisgoederen 71.887 7,2 57.752 6,5
Telecommunicatiediensten 47.471 4,8 44.199 5,0
Informatie Technologie 43.288 4,3 36.398 4,1
Nutsbedrijven 42.338 4,2 34.808 3,9
Totaal 997.876 100,0 889.488 100,0

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

VALUTA BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Euro 460.352 46,2 416.705 46,9
Britse pond 305.281 30,6 268.867 30,2
Zwitserse frank 141.991 14,2 126.354 14,2
Zweedse kroon 44.642 4,5 41.669 4,7
Deense kroon 31.417 3,1 26.526 3,0
Noorse kroon 10.130 1,0 7.502 0,8
Amerikaanse dollar 4.063 0,4 1.865 0,2
Totaal 997.876 100,0 889.488 100,0

Beleggingsresultaat volgens meest recente jaarrekening
Volgens de meest recente jaarrekening bestaan de beleggingsresultaten voornamelijk uit directe inkomsten uit
beleggingen, waardeveranderingen op vreemde valuta posities alsmede gerealiseerde en niet-gerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen.

Afspraken tussen SNS Beleggingsfondsen N.V. en de beleggingsinstelling over de kosten
Met ingang van 1 januari 2013 komen enkel de kosten van beleggingstransacties ten laste van ACTIAM Responsible
Index Fund - Equity Europe en komen er geen andere kosten meer ten laste van het fonds. Via de indirecte
beleggingen komen dus geen kosten ten laste van Wereld Index Mixpool.

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSPOOLS 325



ACTIAM Responsible Index Fund - Equity North America

ALGEMEEN

Vindplaats meest recente jaarrekening Gratis op te vragen bij ACTIAM N.V., Graadt van Roggeweg 250, Postbus 679,
3500 AR Utrecht.
Website: www.actiam.nl

Toezichthouder Fonds staat vanaf 22 juli 2014 onder toezicht van AFM
Soort belegging Aandelen
Beleggingsbeleid Passief

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Totaal belang van Wereld Index Mixpool 24.601 20.331
Totale intrinsieke waarde van Wereld Index Mixpool 72.045 58.366
Relatieve belang in het fondsvermogen 34,15% 34,83%

Totale intrinsieke waarde van de rechten van deelneming 1.104.569 798.282
Aantal uitstaande rechten 23.904.335,87 16.943.568
Intrinsieke waarde per recht van deelneming 46,21 47,11

Samenstelling beleggingsportefeuille

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

SECTOR BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Informatie Technologie 209.372 19,0 157.450 19,9
Financiële conglomeraten 187.341 17,0 142.125 17,9
Consumenten Servicebedrijven 152.388 13,8 116.258 14,6
Luxe consumentengoederen 139.347 12,6 105.030 13,2
Niet-duurzame consumentengoederen 111.470 10,1 75.778 9,5
Kapitaalgoederen 104.970 9,5 75.514 9,5
Energie 87.980 8,0 56.100 7,1
Nutsbedrijven 39.331 3,6 22.131 2,8
Basisgoederen 38.316 3,5 24.949 3,1
Telecommunicatiediensten 31.900 2,9 19.437 2,4
Totaal 1.102.415 100,0 794.772 100,0

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

VALUTA BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Amerikaanse dollar 1.036.970 94,1 753.070 94,8
Canadese dollar 65.445 5,9 41.702 5,2
Totaal 1.102.415 100,0 794.772 100,0

Beleggingsresultaat volgens meest recente jaarrekening
Volgens de meest recente jaarrekening bestaan de beleggingsresultaten voornamelijk uit directe inkomsten uit
beleggingen, waardeveranderingen op vreemde valuta posities alsmede gerealiseerde en niet-gerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen.

Afspraken tussen SNS Beleggingsfondsen N.V. en de beleggingsinstelling over de kosten
Met ingang van 1 januari 2013 komen enkel de kosten van beleggingstransacties ten laste van ACTIAM Responsible
Index Fund - Equity North America en komen er geen andere kosten meer ten laste van het fonds. Via de
indirecte beleggingen komen dus geen kosten ten laste van Wereld Index Mixpool.
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ACTIAM Responsible Index Fund - Equity Pacific

ALGEMEEN

Vindplaats meest recente jaarrekening Gratis op te vragen bij ACTIAM N.V., Graadt van Roggeweg 250, Postbus 679,
3500 AR Utrecht.
Website: www.actiam.nl

Toezichthouder Fonds staat vanaf 22 juli 2014 onder toezicht van AFM
Soort belegging Aandelen
Beleggingsbeleid Passief

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Totaal belang van Wereld Index Mixpool 9.699 8.603
Totale intrinsieke waarde van Wereld Index Mixpool 72.045 58.366
Relatieve belang in het fondsvermogen 13,46% 14,74%

Totale intrinsieke waarde van de rechten van deelneming 513.433 448.106
Aantal uitstaande rechten 5.981,54 4.954,96
Intrinsieke waarde per recht van deelneming 85.836,19 90.435,79

Samenstelling beleggingsportefeuille

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

SECTOR BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Financiële conglomeraten 150.359 29,4 139.630 31,3
Kapitaalgoederen 85.509 16,7 69.802 15,7
Luxe consumentengoederen 76.088 14,9 72.278 16,2
Niet-duurzame consumentengoederen 39.126 7,6 30.767 6,9
Consumenten Servicebedrijven 38.484 7,5 30.169 6,8
Informatie Technologie 34.453 6,7 31.696 7,1
Basisgoederen 32.600 6,4 27.738 6,2
Telecommunicatiediensten 30.270 5,9 21.386 4,8
Nutsbedrijven 17.651 3,4 15.674 3,5
Energie 7.732 1,5 6.649 1,5
Totaal 512.272 100,0 445.789 100,0

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

VALUTA BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Japanse yen 336.731 65,7 300.480 67,4
Australische dollar 104.957 20,5 87.686 19,7
Hong Kong dollar 45.130 8,8 38.953 8,7
Singaporese dollar 19.380 3,8 15.743 3,5
Amerikaanse dollar 3.247 0,6 898 0,2
Nieuw-Zeelandse dollar 2.827 0,6 2.029 0,5
Totaal 512.272 100,0 445.789 100,0

Beleggingsresultaat volgens meest recente jaarrekening
Volgens de meest recente jaarrekening bestaan de beleggingsresultaten voornamelijk uit directe inkomsten uit
beleggingen, waardeveranderingen op vreemde valuta posities alsmede gerealiseerde en niet-gerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen.

Afspraken tussen SNS Beleggingsfondsen N.V. en de beleggingsinstelling over de kosten
Met ingang van 1 januari 2013 komen enkel de kosten van beleggingstransacties ten laste van ACTIAM Responsible
Index Fund - Equity Pacific en komen er geen andere kosten meer ten laste van het fonds. Via de indirecte
beleggingen komen dus geen kosten ten laste van Wereld Index Mixpool.

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSPOOLS 327



2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van de fondsen 229 59
Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 80 --
Te vorderen dividend-/bronbelasting 132 100
Totaal 441 159

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Incidenteel kan het voorkomen dat een vordering uit
hoofde van te vorderen dividend-/bronbelasting een looptijd heeft langer dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen 1.745 --
Te betalen aan de fondsen 3 41
Te betalen uit hoofde van effectentransacties -- 200
Totaal 1.748 241

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 43.254 34.755
Uitgegeven participaties 19.705 22.746
Ingekochte participaties -5.747 -14.247
Stand ultimo periode 57.212 43.254

Overige reserves
Stand per 1 januari 10.907 4.423
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 4.205 6.484
Stand ultimo periode 15.112 10.907

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 4.205 6.484
Toevoeging aan overige reserves -4.205 -6.484
Resultaat over de verslagperiode -279 4.205
Stand ultimo periode -279 4.205

Totaal fondsvermogen 72.045 58.366
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Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-20131 31-12-20122

Fondsvermogen (x € 1.000) 72.045 58.366 45.662 45.680 --
Aantal participaties 2.105.345 1.673.346 1.412.790 1.631.112 --
Per participatie (x € 1) 34,22 34,88 32,32 28,01 --
1 Betreft de periode van 15 februari 2013 (startdatum van de pool) tot en met 31 december 2013.
2 Het fonds is gestart op 15 februari 2013 en bestaat dus nog geen vijf jaar.

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Wereld Index Mixpool bedroeg ultimo verslagperiode € 441 duizend (ultimo 2015: € 426 duizend).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 15 -227 -212
Totaal 15 -227 -212

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 814 -1.798 -984
Totaal 814 -1.798 -984

8 Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Compensatie beheervergoeding 53 4
Totaal 53 4

De compensatie beheervergoeding in het 1e halfjaar van 2016 betreft een vergoeding die door ACTIAM is betaald
met terugwerkende kracht tot 2013 ter compensatie van de kosten van het beleggen in het Vanguard fonds.

De compensatie beheervergoeding in het 1e halfjaar van 2015 betreft vergoedingen die tot april 2015 werd
ontvangen van Vanguard ter compensatie van de beheerkosten van het Vanguard fonds. Vanaf april 2015 is deze
vergoeding niet meer van toepassing omdat er in een netto (institutionele) share class van het Vanguard fonds
wordt belegd.

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 8,23 % (30-6-2015: 32,94%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.
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Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De transactie-
kosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 95 duizend (30-06-2015: € 234 duizend).
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5.7 AMERIKA AANDELENPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 352.612 391.266
Vorderingen 2 6.920 2.076
Overige activa

Liquide middelen 3 9.163 2.364
Kortlopende schulden 4 11.818 2.193
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 4.265 2.247
Activa min kortlopende schulden 356.877 393.513

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 38.230 75.895
Overige reserves 317.618 252.045
Onverdeeld resultaat 1.029 65.573

Totaal fondsvermogen 356.877 393.513

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 5.461 6.410

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -2.670 14.689
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -1.609 27.713
Overige bedrijfsopbrengsten 8 6 --
Som der bedrijfsopbrengsten 1.188 48.812

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 9 159 190

Som der bedrijfslasten 159 190

Resultaat 1.029 48.622

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 1.188 48.783

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2.670 -14.689
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.609 -27.713
Aankoop van beleggingen -66.774 -92.401
Verkoop van beleggingen 101.149 170.199

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -4.844 -2.071
Kortlopende schulden 9.625 1.199

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 44.623 83.307

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 16.040 14.004
Inkoop van participaties -53.705 -95.663

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -37.665 -81.659

Mutatie liquide middelen 6.958 1.648
Liquide middelen begin van de verslagperiode 2.364 1.858
Koersverschillen op geldmiddelen -159 -161
Liquide middelen eind van de verslagperiode 9.163 3.345
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

Grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en kasstroomoverzicht
De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 391.266 438.945
Aankopen 66.774 196.229
Verkopen -101.149 -298.866
Gerealiseerde waardeveranderingen -2.670 20.764
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -1.609 34.194
Stand ultimo periode 352.612 391.266

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Ultimo verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

De onderstaande specificaties van de beleggingsportefeuille en de sector- en landenverdeling van de portefeuille
geven inzicht in het koersrisico en valutarisico.

Effectenportefeuille
In duizenden euro’s

AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

Beleggingen per 30 juni 2016 352.612

Aandelen binnenland1 3.504
11.300 ASML Holding USD 1.009
17.436 NXP Semiconductors USD 1.230
25.100 Royal Dutch Shell USD 1.265

Aandelen buitenland 349.108

Canada 2.069
4.500 Canadian Natural Resources USD 125
5.600 Canadian Pacific Railway USD 649
6.200 Franco-Nevada USD 424

130 PrairieSky Royalty CAD 2
13.400 Waste Connections USD 869

Frankrijk1 1.204
27.800 TOTAL USD 1.204

Ierland1 6.244
15.500 Accenture USD 1.581
14.300 Allegion USD 894
27.081 Medtronic USD 2.115
55.153 XL Group USD 1.654

Singapore 895
6.400 Avago Technologies USD 895

Verenigd Koninkrijk1 2.482
20.700 Pentair USD 1.086
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

12.473 Willis Towers Watson USD 1.396

Verenigde Staten 334.081
38.100 Abbott Laboratories USD 1.348
16.300 AbbVie USD 908
19.300 Aetna USD 2.122
22.000 Agilent Technologies USD 878
12.100 Air Products and Chemicals USD 1.547
30.000 Alcoa USD 250
13.459 Alexion Pharmaceuticals USD 1.414
13.503 Allergan USD 2.809
14.482 Alphabet USD 9.087
56.000 Altria Group USD 3.476
12.700 Amazon.com USD 8.181
57.100 American Airlines USD 1.455
15.200 American Electric Power USD 959
7.300 American Express USD 399

52.100 American International Group USD 2.480
18.802 American Tower USD 1.923
15.800 Ameriprise Financial USD 1.278
14.118 Amgen USD 1.933
9.700 Amphenol USD 501

11.700 Analog Devices USD 597
9.000 Anthem USD 1.064

115.500 Apple USD 9.939
54.900 Applied Materials USD 1.185
13.100 Ashland USD 1.353
90.319 AT&T USD 3.513
7.200 Atmos Energy USD 527
4.500 Automatic Data Processing USD 372
1.450 AutoZone USD 1.036
8.500 AvalonBay Communities USD 1.380

13.700 Baker Hughes USD 557
10.200 Ball USD 664

142.918 Bank of America USD 1.707
45.900 Bank of New York Mellon USD 1.605
10.400 Becton Dickinson USD 1.588
14.350 Berkshire Hathaway USD 1.870
5.100 Biogen USD 1.110
2.900 BlackRock USD 894

67.300 Bristol-Myers Squibb USD 4.455
8.300 Bunge USD 442
3.500 C.H. Robinson Worldwide USD 234

27.900 CarMax USD 1.231
8.300 Celgene USD 737

10.700 Centene USD 687
8.900 CF Industries USD 193

11.800 Charles Schwab USD 269
2.953 Charter Communications USD 608

22.673 Chevron USD 2.139
700 Chipotle Mexican Grill USD 254

3.000 Cigna USD 346
4.100 Cimarex Energy USD 440

152.109 Cisco Systems USD 3.928
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

128.560 Citigroup USD 4.905
16.300 CME Group USD 1.429
32.600 CNA Financial USD 922
21.000 Coach USD 770
58.498 Coca-Cola USD 2.387
14.500 Cognizant Technology Solutions USD 747
9.400 Colgate-Palmolive USD 619

67.600 Comcast USD 3.967
32.000 ConAgra Foods USD 1.377
10.500 Concho Resources USD 1.127
14.000 Continental Resources USD 570
14.300 Costco Wholesale USD 2.021
12.100 Crown Castle International USD 1.105
9.000 Cummins USD 911

12.963 CVS Health USD 1.117
38.400 Danaher USD 3.491
41.000 Delta Air Lines USD 1.344
15.800 Dollar General USD 1.337
36.800 E-Trade USD 778
5.000 Eaton USD 269

36.700 Edison International USD 2.566
45.400 E.I. DuPont de Nemours USD 2.648
13.000 Electronic Arts USD 887
13.500 EOG Resources USD 1.014
14.830 EQT USD 1.034
2.200 Equifax USD 254
2.300 Equinix USD 803

62.300 Exelon USD 2.039
99.956 Exxon Mobil USD 8.434
61.400 Facebook USD 6.316
4.400 Federal Realty Investment Trust USD 656

12.300 Fedex USD 1.680
15.300 Fidelity National Information Services USD 1.015
52.300 Fifth Third Bank USD 828
28.400 Flowserve USD 1.155
15.800 FMC Technologies USD 379
13.400 FNF Group USD 452

167.738 General Electric USD 4.753
25.400 General Growth Properties USD 682
24.700 Gilead Sciences USD 1.855
4.600 Halliburton USD 188

47.500 Hanesbrands USD 1.074
25.600 Harley-Davidson USD 1.044
8.400 HCA USD 582
5.700 Hershey USD 582

10.400 Hess USD 563
37.500 Hilton Worldwide USD 760
21.427 Home Depot USD 2.463
13.400 Humana USD 2.170
13.900 Illinois Tool Works USD 1.303
4.000 Incyte USD 288

44.200 Intel USD 1.305
6.460 Intercontinental Exchange USD 1.488
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

2.706 International Business Machines USD 370
15.900 International Paper USD 607
7.500 Intuit USD 753
2.900 Intuitive Surgical USD 1.726

17.042 Iron Mountain USD 611
59.153 Johnson & Johnson USD 6.459
32.000 Johnson Controls USD 1.275
92.030 JPMorgan Chase USD 5.148
11.850 Keysight Technologies USD 310
24.600 Kraft Heinz USD 1.959
13.200 L Brands USD 798
9.700 Lam Research USD 734

12.400 Legg Mason USD 329
9.400 Lennar USD 390

33.700 Lilly USD 2.389
44.900 Loews USD 1.661
29.900 Lowe's Companies USD 2.131
2.900 M&T Bank USD 309

25.200 Mallinckrodt USD 1.379
34.700 Marsh & McLennan USD 2.138
5.900 Martin Marietta Materials USD 1.020

49.000 MasterCard USD 3.884
42.000 Mattel USD 1.183
14.400 McDonald's USD 1.560
9.100 McKesson USD 1.529
3.100 Mead Johnson Nutrition USD 253

33.100 MetLife USD 1.187
23.700 MGM Resorts International USD 483
26.600 Microchip Technology USD 1.215
32.100 Micron Technology USD 398

233.342 Microsoft USD 10.748
10.700 Molson Coors Brewing USD 974
50.328 Mondelēz International USD 2.062
10.200 Monsanto USD 949
66.911 Morgan Stanley USD 1.565
47.552 Nike USD 2.363
6.800 Norfolk Southern USD 521

16.300 Northern Trust USD 972
7.500 Norwegian Cruise Line USD 269

45.800 NRG Energy USD 618
13.200 Nucor USD 587
31.682 Occidental Petroleum USD 2.155
16.300 Och-Ziff Capital Management USD 56
23.400 Oracle USD 862
59.400 PayPal USD 1.952
44.452 PepsiCo USD 4.239

134.031 Pfizer USD 4.248
56.500 Pacific Gas and Electric Company USD 3.251
42.244 Philip Morris International USD 3.868
4.450 Phillips 66 USD 318
4.900 Praxair USD 496

75.198 Procter & Gamble USD 5.731
3.400 Public Storage USD 782
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

18.100 PulteGroup USD 318
48.400 Qualcomm USD 2.334
36.000 Red Hat USD 2.352
2.200 Regeneron Pharmaceuticals USD 692
7.000 Roper Technologies USD 1.075

28.500 Ross Stores USD 1.454
6.600 Royal Caribbean Cruises USD 399

17.400 RPM International USD 782
7.500 S&P Global USD 724

26.000 Salesforce.com USD 1.858
11.729 Schlumberger USD 835
13.700 Seagate Technology USD 300
15.800 Sensata Technologies USD 496
8.193 Shire USD 1.357

12.010 Simon Property Group USD 2.345
5.700 SL Green Realty USD 546

19.900 Spectra Energy USD 656
2.000 St. Jude Medical USD 140
4.800 Stanley Black & Decker USD 481

49.200 Starbucks USD 2.530
29.100 State Street USD 1.412
15.500 Stryker USD 1.672
8.200 Sysco USD 375

25.600 TD Ameritrade USD 656
4.160 Tesla Motors USD 795

12.000 Texas Instruments USD 677
3.070 The Priceline Group USD 3.450

20.300 The TJX Companies USD 1.411
29.300 The Walt Disney Company USD 2.580
11.900 Thermo Fisher Scientific USD 1.583
9.800 Time Warner USD 649

19.200 T-Mobile US USD 748
11.500 Tractor Supply USD 944
29.600 Twenty-First Century Fox USD 721
40.200 Tyco International USD 1.541
12.500 Tyson Foods USD 751
20.900 United Continental Holdings USD 772
17.900 UnitedHealth Group USD 2.275
3.600 Universal Health Services USD 435

21.400 Valero Energy USD 982
45.000 VEREIT USD 411
13.600 VeriSign USD 1.058
70.600 Verizon Communications USD 3.548
12.500 Vertex Pharmaceuticals USD 968
42.300 VISA USD 2.824
11.700 Vornado Realty Trust USD 1.054
12.200 Vulcan Materials USD 1.322
24.075 Walgreens Boots Alliance USD 1.805
70.105 Wells Fargo USD 2.987
24.400 Western Digital USD 1.038
17.899 Weyerhaeuser USD 480
36.700 Yahoo! USD 1.241
2.900 Yum! Brands USD 216
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

21.700 Zoetis USD 927

Zwitserland1 2.133
9.130 Chubb USD 1.074

20.600 TE Connectivity USD 1.059
1 Betreft een aan een Noord-Amerikaanse effectenbeurs genoteerd bedrijf met een hoofdvestiging buiten Noord-Amerika.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van Amerika Aandelenpool bevinden is de reële
waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van voldoende liquiditeit op
de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Sectorallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE

352.612 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

47.907 Software & services 13,7
36.389 Farmacie & biotechnologie 10,4
27.246 Voeding en dranken 7,7
24.436 Detailhandel 6,9
23.987 Energie 6,8
19.799 Dienstverlening & Apparatuur Gezondheidszorg 5,6
16.765 Technologie 4,8
16.224 Kapitaalgoederen 4,6
15.884 Banken 4,5
15.724 Financiële conglomeraten 4,5
12.964 Verzekeringen 3,7
12.842 Basisgoederen 3,6
12.778 Onroerend goed 3,6
11.579 Halfgeleiders 3,3
9.960 Nutsbedrijven 2,8
8.525 Media 2,4
7.809 Telecommunicatiediensten 2,2
6.655 Transport 1,9
6.471 Consumenten Servicebedrijven 1,8
6.350 Verzorgingsproducten 1,8
6.098 Duurzame consumptiegoederen 1,7
3.114 Auto's 0,9
1.541 Veiligheid 0,4
1.123 Zakelijke dienstverlening 0,3

442 Agrarische producten 0,1
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Landenverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE

352.612 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

334.081 Verenigde Staten 94,7
6.244 Ierland 1,8
3.504 Nederland 1,0
2.482 Verenigd Koninkrijk 0,7
2.133 Zwitserland 0,6
2.069 Canada 0,6
1.204 Frankrijk 0,3

895 Singapore 0,3

Valutaverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

352.612 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

352.610 Amerikaanse dollar 100,0
2 Canadese dollar -

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van de fondsen 40 --
Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 5.743 103
Te vorderen dividend 349 447
Te vorderen dividend-/bronbelasting 788 1.526
Totaal 6.920 2.076

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Incidenteel kan het voorkomen dat een vordering uit
hoofde van te vorderen dividend-/bronbelasting een looptijd heeft langer dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan de fondsen 4.733 1.720
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 7.085 473
Totaal 11.818 2.193

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 75.895 187.799
Uitgegeven participaties 16.040 43.493
Ingekochte participaties -53.705 -155.397
Stand ultimo periode 38.230 75.895

Overige reserves
Stand per 1 januari 252.045 147.279
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 65.573 104.766
Stand ultimo periode 317.618 252.045

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 65.573 104.766
Toevoeging aan overige reserves -65.573 -104.766
Resultaat over de verslagperiode 1.029 65.573
Stand ultimo periode 1.029 65.573

Totaal fondsvermogen 356.877 393.513

Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 356.877 393.513 439.844 371.761 328.344
Aantal participaties 13.838.147 15.338.077 19.737.501 21.500.069 24.096.661
Per participatie (x € 1) 25,79 25,66 22,28 17,29 13,63

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Amerika Aandelenpool bedroeg ultimo verslagperiode € 16,1 miljoen (ultimo 2015: € 4,4 miljoen).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 3.154 -5.824 -2.670
Totaal 3.154 -5.824 -2.670

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 19.650 -21.259 -1.609
Totaal 19.650 -21.259 -1.609

8 Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Overige bedrijfsopbrengsten 6 --
Totaal 6 --

Aangezien de securities lending activiteiten in het tweede halfjaar van 2014 zijn afgebouwd, waren de
opbrengsten uit hoofde van securities lending activiteiten in de verslagperiode nihil.

9 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Koersverschillen op geldmiddelen 159 161
Overige bedrijfslasten -- 29
Totaal 159 190

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 27,12% (30-6-2015: 34,06%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De transactie-
kosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 57.687 (30-06-2015: € 88.335).
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5.8 AZIË AANDELENPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 123.731 145.170
Vorderingen 2 13.625 349
Overige activa

Liquide middelen 3 -- 5.295
Kortlopende schulden 4 11.515 811
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 2.110 4.833
Activa min kortlopende schulden 125.841 150.003

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 64.445 84.401
Overige reserves 65.602 40.548
Onverdeeld resultaat -4.206 25.054

Totaal fondsvermogen 125.841 150.003

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 1.943 2.491

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -3.479 6.218
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -2.572 22.768
Som der bedrijfsopbrengsten -4.108 31.477

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 8 98 -18

Som der bedrijfslasten 98 -18

Resultaat -4.206 31.495

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -4.115 31.454

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 3.479 -6.218
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2.572 -22.768
Aankoop van beleggingen -38.433 -25.524
Verkoop van beleggingen 53.821 40.463

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -13.276 -526
Kortlopende schulden 2.500 51

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 6.548 16.932

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 26.853 17.161
Inkoop van participaties -46.809 -32.185
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 8.204 --

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -11.752 -15.024

Mutatie liquide middelen -5.204 1.908
Liquide middelen begin van de verslagperiode 5.295 4.095
Koersverschillen op geldmiddelen -91 41
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- 6.044
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

Grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en kasstroomoverzicht
De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 145.170 160.985
Aankopen 38.433 52.239
Verkopen -53.821 -89.061
Gerealiseerde waardeveranderingen -3.479 9.908
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -2.572 11.099
Stand ultimo periode 123.731 145.170

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Ultimo verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

De onderstaande specificaties van de beleggingsportefeuilles en de sector- en landenverdeling van de
portefeuille geven inzicht in het koersrisico en valutarisico.

Effectenportefeuille
In duizenden euro’s

AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

Beleggingen per 30 juni 2016 123.731

Australië 9.111
60.947 Amcor AUD 610
22.650 Ansell AUD 276

369.533 Iluka Resources AUD 1.607
6.104 Macquarie Group AUD 282
9.276 Newcrest Mining AUD 143

274.706 Oil Search AUD 1.228
10.499 REA Group AUD 419

359.884 Saracen Mineral Holdings AUD 347
50.859 Scentre Group AUD 168

113.415 SEEK AUD 1.156
296.961 Sydney Airport AUD 1.381
109.699 Transurban AUD 882
85.709 Westfield AUD 612

Brazilië 654
181.200 Vale1 USD 654

China 14.432
31.150 Alibaba Group USD 2.230

482.000 Bank of China HKD 173
852.000 Boer Power Holdings HKD 334
254.000 China Mengniu Dairy HKD 397

2.201.720 China Modern Dairy Holdings HKD 286
408.200 China Pacific Insurance HKD 1.236
478.400 China Vanke HKD 844
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

20.100 Ctrip.com International USD 745
210.108 Fosun International HKD 244

1.813.000 Goodbaby International HKD 751
581.000 Great Wall Motor HKD 433
586.000 Haitian International HKD 927

1.179.000 Hilong Holding HKD 115
897.000 Honghua Group HKD 37
602.000 Huaneng Power International HKD 334
53.700 JD.com USD 1.026

110.000 Lenovo HKD 60
65.500 Longfor Properties HKD 76

554.000 MINTH Group HKD 1.610
66.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical HKD 146

196.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical HKD 164
219.800 Shanghai Pharmaceuticals HKD 436
466.500 Sino-Ocean Land HKD 181
51.100 Tencent Holdings HKD 1.044

389.500 Zhongsheng Group Holdings HKD 190
83.500 Zhuzhou CSR Times Electric HKD 413

Filipijnen 301
21.380 International Container Terminal Services PHP 25
14.935 SM Investments PHP 276

Hongkong 11.865
725.800 AIA Group HKD 3.903
150.000 Beijing Enterprises HKD 762
80.000 Cheung Kong Infrastructure HKD 619

838.000 China Everbright International HKD 836
362.000 China Overseas Grand Oceans HKD 95
50.000 China Overseas Land and Investment HKD 142

218.000 Chow Sang Sang HKD 347
38.000 CLP Group HKD 348

518.000 Eva Precision Industrial HKD 44
270.000 Guangdong Investment HKD 369
411.000 Hong Kong Broadband Network HKD 389
133.180 HKT Trust & HKT HKD 173
51.000 Hopewell Holdings HKD 145
27.137 Hutchison China MediTech USD 321
10.400 Jardine Matheson USD 546

398.500 Kingboard Laminates Holdings HKD 220
55.000 Link REIT HKD 337

174.845 MTR HKD 795
395.000 Pacific Textiles Holdings HKD 444
910.000 Sino Biopharmaceutical HKD 533

2.132.000 Sinofert HKD 235
27.689 VTech HKD 262

India 497
5.700 HDFC Bank USD 340

24.315 ICICI Bank USD 157

Indonesië 2.989
2.714.100 Astra International TBK IDR 1.368
6.429.100 Austindo Nusantara Jaya IDR 784

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSPOOLS 343



In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

499.100 Matahari Department Store IDR 680
696.700 Surya Citra Media IDR 157

Japan 59.371
7.400 Ajinomoto JPY 156

14.800 Asahi Intecc JPY 646
198.000 Asahi Kasei JPY 1.230

6.800 Cosmos Pharmaceutical JPY 1.231
74.100 Cyberdyne JPY 1.491
10.900 Dena JPY 227
33.100 Denso JPY 1.039
9.800 Exedy JPY 187
1.600 Fanuc JPY 232

14.400 Fujitec JPY 111
81.800 Hamamatsu Photonics KK JPY 2.049
22.700 Haseko JPY 203
40.000 Hitachi JPY 149
5.900 Hoshizaki Electric JPY 517

16.500 Hoya JPY 526
165.000 Ishikawajima-Harima Heavy Industries JPY 394
16.300 ITOCHU JPY 177
38.000 Japan Tobacco JPY 1.368
41.000 JGC JPY 523
5.300 Kanamoto JPY 92

16.700 Kansai Paint JPY 301
240.000 Kawasaki Heavy Industries JPY 600
62.700 KDDI JPY 1.713
5.050 Keyence JPY 3.064

11.800 Kintetsu World Express JPY 128
49.300 Kubota JPY 592
5.600 Kyoritsu Maintenance JPY 335

49.300 Leopalace 21 JPY 309
33.800 Marubeni JPY 136
10.000 Mitsubishi JPY 157
33.000 Mitsubishi Electric JPY 350

176.000 Mitsubishi Financial Group JPY 704
79.900 Miura JPY 1.599

375.500 Mizuho Financial Group JPY 489
21.200 Murata Manufacturing JPY 2.117
20.300 Nakanishi JPY 539
8.300 Nidec JPY 562

25.500 Nifco JPY 1.195
4.100 Nintendo JPY 525
7.200 Nishio Rent All JPY 132

40.300 Nissan Motor JPY 325
56.300 Nomura Real Estate Holdings JPY 879
16.900 Nomura Securities JPY 54
97.500 NTT DoCoMo JPY 2.367
11.500 Obara Group JPY 383
7.400 Olympus JPY 246
3.600 Oracle Japan JPY 172

69.100 ORIX JPY 793
245.000 Pacific Metals JPY 598
54.200 Panasonic JPY 419
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

72.300 Rakuten JPY 699
6.400 Recruit Holdings JPY 210

29.200 Resorttrust JPY 564
56.700 Ricoh JPY 440
4.300 Rinnai JPY 340

12.000 Rohm JPY 422
7.800 Ryohin Keikaku JPY 1.703

19.840 SBI Group JPY 176
67.300 Seibu Holdings JPY 1.021
10.500 Sekisui Chemical JPY 116
52.500 Seven & i Holdings JPY 1.972
10.300 Shimachu JPY 201
4.300 Shin-Etsu Chemical JPY 225

195.000 Shinsei Bank JPY 253
7.300 SMC JPY 1.595

45.500 Softbank JPY 2.311
14.500 Sumitomo JPY 130
57.600 Sumitomo Electric Industries JPY 677
55.600 Sumitomo Mitsui Financial JPY 1.427

260.180 Sumitomo Mitsui Trust Holdings JPY 753
48.900 Suruga Bank JPY 989
17.700 Sysmex JPY 1.086
24.100 Takamatsu Construction Group JPY 506
2.800 TDK JPY 139

62.700 Topcon JPY 551
58.900 Trend Micro Japan JPY 1.884
26.700 Tsubaki Nakashima JPY 273
61.200 Unicharm JPY 1.227

542.800 Yahoo! Japan JPY 2.153
49.100 Yamato Kogyo JPY 997

Macao 807
624.400 Wynn Macau HKD 807

Maleisië 479
1.303.400 Bumi Armada Bhd MYR 211

182.200 IHH Healthcare MYR 268

Nieuw-Zeeland 1.921
321.640 Air New Zealand NZD 432
665.056 Infratil NZD 1.362
476.607 PGG Wrightson NZD 127

Singapore 5.014
5.050 Avago Technologies USD 706

96.109 BW LPG NOK 328
30.800 DBS Group Holdings SGD 325

405.600 Mapletree Greater China Commercial Trust SGD 274
124.100 Olam International SGD 154
984.400 Singapore Telecommunications SGD 2.719

1.356.600 Yoma Strategic SGD 508

Taiwan 7.651
106.000 Advantech TWD 723
162.704 Airtac International Group TWD 1.085
163.000 CTCI TWD 214
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

293.704 Delta Electronics TWD 1.278
120.000 Ginko International TWD 1.122
81.158 Hiwin Technologies TWD 336
68.000 Merida Industry TWD 257

581.400 Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 2.636

Thailand 1.362
82.800 Bangkok Bank THB 336
80.500 Electricity Generating THB 390

105.800 Glow Energy THB 232
663.100 Thai Beverage SGD 404

Verenigde Staten 1.214
487.600 Samsonite International1 HKD 1.214

Zuid-Korea 6.063
15.917 Hankook Tire KRW 634
13.305 Hyundai Motor KRW 1.296

207 LG Household & Health Care KRW 181
28.304 LG Uplus KRW 241
2.556 Orion KRW 1.882
1.479 POSCO KRW 233
1.069 Samsung Electronics KRW 1.190

13.664 Shinhan Financial Group KRW 406
1 Betreft een aan een Aziatische of Australische effectenbeurs genoteerd bedrijf met een hoofdvestiging buiten Azië.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor nagenoeg alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van Azië Aandelenpool bevinden (€ 122,3
miljoen), is de reële waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van
voldoende liquiditeit op de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Voor het resterende gedeelte van de portefeuille (€ 1,4 miljoen) is wel een beursquote beschikbaar, echter deze
security wordt verhandeld op een illiquide markt.

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSPOOLS 346



Sectorallocatie
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

123.731 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

19.172 Kapitaalgoederen 15,4
9.913 Telecommunicatiediensten 8,0
8.764 Auto's 7,1
8.478 Technologie 6,9
8.235 Software & services 6,7
7.180 Basisgoederen 5,8
6.636 Dienstverlening & Apparatuur Gezondheidszorg 5,4
6.352 Banken 5,1
5.592 Voeding en dranken 4,5
5.591 Detailhandel 4,5
5.139 Verzekeringen 4,2
4.425 Onroerend goed 3,6
3.764 Halfgeleiders 3,0
3.744 Duurzame consumptiegoederen 3,0
3.654 Nutsbedrijven 3,0
2.262 Transport 1,8
2.202 Zakelijke dienstverlening 1,8
1.972 Detailhandelvoeding 1,6
1.919 Energie 1,6
1.706 Consumenten Servicebedrijven 1,4
1.408 Verzorgingsproducten 1,1
1.381 Luchthavenservices 1,1
1.305 Financiële conglomeraten 1,1
1.197 Agrarische producten 1,0
1.164 Farmacie & biotechnologie 0,9

419 Reclame 0,3
157 Media 0,1

Landenverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

123.731 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

59.371 Japan 47,9
14.432 China 11,6
11.865 Hongkong 9,6
9.111 Australië 7,4
7.651 Taiwan 6,2
6.063 Zuid-Korea 4,9
5.014 Singapore 4,1
2.989 Indonesië 2,4
1.921 Nieuw-Zeeland 1,6
1.362 Thailand 1,1
1.214 Verenigde Staten 1,0

807 Macao 0,7
654 Brazilië 0,5
497 India 0,4
479 Maleisië 0,4
301 Filipijnen 0,2
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Valutaverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

123.731 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

59.371 Japanse yen 47,9
23.450 Hongkong dollar 19,0
9.111 Australische dollar 7,4
7.651 Nieuwe Taiwanese dollar 6,2
6.725 Amerikaanse dollar 5,4
6.063 Zuid-Koreaanse won 4,9
4.384 Singaporese dollar 3,5
2.989 Indonesische roepia 2,4
1.921 Nieuw-Zeelandse dollar 1,6

958 Thaise baht 0,8
479 Maleisische ringgit 0,4
328 Noorse kroon 0,3
301 Filipijnse peso 0,2

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 12.755 --
Te vorderen dividend 726 147
Te vorderen dividend-/bronbelasting 144 202
Totaal 13.625 349

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Incidenteel kan het voorkomen dat een vordering uit
hoofde van te vorderen dividend-/bronbelasting een looptijd heeft langer dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen 8.204 --
Te betalen aan de fondsen 1.736 811
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 1.575 --
Totaal 11.515 811

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.
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5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 84.401 123.667
Uitgegeven participaties 26.853 38.827
Ingekochte participaties -46.809 -78.093
Stand ultimo periode 64.445 84.401

Overige reserves
Stand per 1 januari 40.548 25.891
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 25.054 14.657
Stand ultimo periode 65.602 40.548

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 25.054 14.657
Toevoeging aan overige reserves -25.054 -14.657
Resultaat over de verslagperiode -4.206 25.054
Stand ultimo periode -4.206 25.054

Totaal fondsvermogen 125.841 150.003

Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 125.841 150.003 164.215 156.494 135.547
Aantal participaties 3.836.648 4.415.113 5.524.851 5.811.379 5.682.943
Per participatie (x € 1) 32,80 33,97 29,72 26,93 23,85

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Azië Aandelenpool bedroeg ultimo verslagperiode € 13,6 miljoen (ultimo 2015: € 5,6 miljoen).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 1.796 -5.275 -3.479
Totaal 1.796 -5.275 -3.479

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 8.465 -11.037 -2.572
Totaal 8.465 -11.037 -2.572

8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:
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in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Koersverschillen op geldmiddelen 91 -41
Rente rekening courant 7 5
Overige bedrijfslasten -- 18
Totaal 98 -18

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 13,39% (30-06-2015: 9,03%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De transactie-
kosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 93.599 (30-06-2015: € 92.166).
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5.9 EURO VASTGOEDFONDSENPOOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 116.816 128.007
Vorderingen 2 2.115 263
Overige activa

Liquide middelen 3 1.082 432
Kortlopende schulden 4 2.400 754
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 797 -59
Activa min kortlopende schulden 117.613 127.948

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal -- --
Overige reserves 114.561 104.316
Onverdeeld resultaat 3.052 23.632

Totaal fondsvermogen 117.613 127.948

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 2.731 4.150

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 150 7.215
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 245 2.853
Som der bedrijfsopbrengsten 3.126 14.218

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 8 74 -60

Som der bedrijfslasten 74 -60

Resultaat 3.052 14.278

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 3.125 14.212

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -150 -7.215
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -245 -2.853
Aankoop van beleggingen -53.252 -52.179
Verkoop van beleggingen 64.838 69.095

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -1.852 -3.025
Kortlopende schulden 1.646 -277

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 14.110 17.758

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 6.022 14.552
Inkoop van participaties -19.409 -31.319

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -13.387 -16.767

Mutatie liquide middelen 723 991
Liquide middelen begin van de verslagperiode 432 1.227
Koersverschillen op geldmiddelen -73 66
Liquide middelen eind van de verslagperiode 1.082 2.284
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

Grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en kasstroomoverzicht
De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 128.007 139.847
Aankopen 53.252 109.148
Verkopen -64.838 -139.496
Gerealiseerde waardeveranderingen 150 12.012
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 245 6.496
Stand ultimo periode 116.816 128.007

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Ultimo verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

De onderstaande specificaties van de beleggingsportefeuille en de landenverdeling van de portefeuille geven
inzicht in het koersrisico en valutarisico.

Effectenportefeuille
In duizenden euro’s

AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

Beleggingen per 30 juni 2016 116.816

Aandelen binnenland 2.045
254.600 Atrium European Real Estate EUR 982
29.116 Vastned Retail EUR 1.063

Aandelen buitenland 114.771

Duitsland 36.077
77.863 ADO Properties EUR 2.692

239.356 Alstria Office REIT EUR 2.906
167.253 Deutsche EuroShop EUR 6.873
414.273 Deutsche Wohnen EUR 12.646
62.638 LEG Immobilien EUR 5.255

174.187 Vovonia EUR 5.705

Frankrijk 25.671
54.604 Gecina EUR 6.689
51.742 Klépierre EUR 2.062
60.622 Mercialys EUR 1.164
67.437 Unibail-Rodamco EUR 15.756

Noorwegen 1.768
209.355 Entra NOK 1.768

Oostenrijk 3.124
150.321 BUWOG EUR 3.124

Spanje 4.897
121.479 Axiare Patrimonio Socimi EUR 1.395
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In duizenden euro’s
AANTAL AANDELEN NAAM VALUTA MARKTWAARDE

372.080 Merlin Properties Socimi EUR 3.502

Verenigd Koninkrijk 21.728
58.946 Big Yellow Group GBP 554

132.885 Derwent London GBP 4.178
243.612 Great Portland Estates GBP 1.837
724.983 Hammerson GBP 4.693
655.855 Land Securities GBP 8.200
253.610 LondonMetric Property GBP 457
171.046 Shaftesbury GBP 1.809

Zweden 12.985
379.904 Fabege SEK 5.763
514.622 Hufvudstaden SEK 7.222

Zwitserland 8.521
97.589 PSP Swiss Property CHF 8.521

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van Euro Vastgoedfondsenpool bevinden is de reële
waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van voldoende liquiditeit op
de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Landenverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

116.816 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

36.077 Duitsland 30,8
25.671 Frankrijk 22,0
21.728 Verenigd Koninkrijk 18,6
12.985 Zweden 11,1
8.521 Zwitserland 7,3
4.897 Spanje 4,2
3.124 Oostenrijk 2,7
2.045 Nederland 1,8
1.768 Noorwegen 1,5

Valutaverdeling
In duizenden euro's

MARKTWAARDE %

116.816 Beleggingen per 30 juni 2016 100,0

71.814 Euro 61,5
21.728 Britse pond 18,6
12.985 Zweedse kroon 11,1
8.521 Zwitserse frank 7,3
1.768 Noorse kroon 1,5
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2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van de fondsen 500 5
Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 1.226 --
Te vorderen dividend 118 57
Te vorderen dividend-/bronbelasting 271 201
Totaal 2.115 263

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Incidenteel kan het voorkomen dat een vordering uit
hoofde van te vorderen dividend-/bronbelasting een looptijd heeft langer dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan de fondsen 1.691 754
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 709 --
Totaal 2.400 754

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari -- 15.618
Uitgegeven participaties 6.022 20.380
Ingekochte participaties -6.022 -35.998
Stand ultimo periode -- --

Overige reserves
Stand per 1 januari 104.316 93.038
Ingekochte participaties -13.387 -20.301
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 23.632 31.579
Stand ultimo periode 114.561 104.316

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 23.632 31.579
Toevoeging aan overige reserves -23.632 -31.579
Resultaat over de verslagperiode 3.052 23.632
Stand ultimo periode 3.052 23.632

Totaal fondsvermogen 117.613 127.948
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Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 117.613 127.948 140.235 127.983 131.892
Aantal participaties 1.298.774 1.448.051 1.867.031 2.151.248 2.366.629
Per participatie (x € 1) 90,56 88,36 75,11 59,49 55,73

KREDIETRISICO
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Euro Vastgoedfondsenpool bedroeg ultimo verslagperiode € 3,2 miljoen (ultimo 2015: € 0,7 miljoen).
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WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 2.091 -1.941 150
Totaal 2.091 -1.941 150

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 5.865 -5.620 245
Totaal 5.865 -5.620 245

8 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Koersverschillen op geldmiddelen 73 -66
Rente rekening courant 1 2
Overige bedrijfslasten -- 4
Totaal 74 -60

Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 77,00% (eerste halfjaar van 2015: 49,49%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De
transactiekosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 126.347 (eerste halfjaar van 2015:
€ 124.382).

HALFJAARCIJFERS 2016 BELEGGINGSPOOLS 356



5.10 GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY POOL

BALANS
Vóór winstbestemming en in duizenden euro’s REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 89.710 99.043
Vorderingen 2 22.943 43
Overige activa

Liquide middelen 3 28 196
Kortlopende schulden 4 23.924 425
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -953 -186
Activa min kortlopende schulden 88.757 98.857

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 77.750 88.482
Overige reserves 10.375 16.367
Onverdeeld resultaat 632 -5.992

Totaal fondsvermogen 88.757 98.857

WINST- EN VERLIESREKENING

in duizenden euro’s REF.
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -1.705 1.359
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 2.301 6.949
Overige bedrijfsopbrengsten 8 38 172
Som der bedrijfsopbrengsten 634 8.480

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 9 2 1

Som der bedrijfslasten 2 1

Resultaat 632 8.479

KASSTROOMOVERZICHT

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 632 8.479

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.705 -1.359
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -2.301 -6.949
Aankoop van beleggingen -33.025 -47.522
Verkoop van beleggingen 42.954 33.120

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -22.900 24
Kortlopende schulden 23.499 1.947

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten 10.564 -12.260

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 33.670 39.746
Inkoop van participaties -44.402 -25.285

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten -10.732 14.461

Mutatie liquide middelen -168 2.201
Liquide middelen begin van de verslagperiode 196 122
Koersverschillen op geldmiddelen -- --
Liquide middelen eind van de verslagperiode 28 2.323
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TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van SNS
Beleggingsfondsen N.V., in de paragrafen grondslagen voor de waardering van activa en passiva, grondslagen voor
de resultaatbepaling en kasstroomoverzicht.

BALANS

1 Beleggingen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 99.043 88.029
Aankopen 33.025 73.314
Verkopen -42.954 -56.091
Gerealiseerde waardeveranderingen -1.705 -682
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 2.301 -5.527
Stand ultimo periode 89.710 99.043

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen. Ultimo
verslagperiode zijn geen beleggingen uitgeleend.

Effectenportefeuille

in duizenden euro’s

30-06-2016 31-12-2015
INTRINSIEKE

WAARDE %
INTRINSIEKE

WAARDE %

Beleggingen per 30 juni 2016 89.710 100,0 99.043 100,0

Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc 89.710 100,0 99.043 100,0

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Global Emerging Markets Equity Pool belegt in Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc.
De reële waarde van de rechten van deelneming in deze beleggingsinstelling is afgeleid van ter beurze
genoteerde marktprijzen, de beleggingsinstelling is immers beursgenoteerd in Luxemburg, waarbij geldt dat
sprake is van voldoende liquiditeit op de markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Indirecte beleggingen
Indien de beleggingsinstelling gemiddeld twintig procent of meer van het beheerde vermogen direct of indirect
belegt in een andere beleggingsinstelling moet op grond van art. 124, lid 1, onderdeel i meer informatie worden
verstrekt in de halfjaarcijfers. Dit is van toepassing op Schroder International Selection Fund Emerging Markets I
EUR Acc.

Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc
ALGEMEEN

Vindplaats meest recente jaarrekening http://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/literature/legal-
documents/

Toezichthouder Onder toezicht van Luxemburgse wetgeving
Soort belegging Aandelen
Beleggingsbeleid Actief
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in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Totale intrinsieke waarde van de rechten van deelneming, fondstotaal 2.337.875 2.303.702
Aantal uitstaande rechten, fondstotaal, in duizenden 186.831 187.968
Totale intrinsieke waarde van de rechten van deelneming, klasse
totaal 531.442 513.244
Aantal uitstaande rechten, klasse totaal, in duizenden 38.995 38.502
Intrinsieke waarde per recht van deelneming 13,63 13,33

Samenstelling beleggingsportefeuille
in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

SECTOR BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Informatie Technologie 682.436 29,19 641.140 27,83
Financieel 667.006 28,52 650.145 28,23
Luxe consumenten goederen 235.193 10,06 306.461 13,30
Telecommunicatie 199.190 8,52 140.422 6,10
Energie 188.202 8,05 126.518 5,49
Industrie 110.817 4,74 112.238 4,87
Materialen 96.789 4,14 62.260 2,70
Niet-duurzame consumenten goederen 87.204 3,73 77.169 3,35
Beleggingsfondsen 45.823 1,96 57.464 2,49
Zorg 12.858 0,55 65.428 2,84
Nutsvoorzieningen 12.391 0,53 28.381 1,23
Liquide middelen 234 0,01 36.120 1,57
Totaal 2.338.143 100,00 2.303.746 100,00

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

VALUTA BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN BEDRAG
% VAN DE

BELEGGINGEN

Hong Kong dollar 509.899 21,80 564.430 24,50
Amerikaanse dollar 486.285 20,80 399.024 17,32
Zuid-Koreaanse won 449.346 19,22 457.539 19,86
Taiwanese dollar 289.199 12,37 284.069 12,33
Indiase roepie 171.603 7,34 187.521 8,14
Braziliaanse real 108.011 4,62 67.038 2,91
Turkse lira 69.903 2,99 38.241 1,66
Thaise baht 53.304 2,28 36.629 1,59
Zuid-Afrikaanse rand 51.200 2,19 67.959 2,95
Hongaarse forint 35.302 1,51 28.566 1,24
Poolse zloty 21.509 0,92 31.561 1,37
Dubai dirham 20.106 0,86 34.325 1,49
Filippijnse peso 13.560 0,58 21.194 0,92
Indonesische roepie 13.560 0,58 - -
Mexicaanse peso 13.092 0,56 31.100 1,35
Koeweitse dinar 11.690 0,50 - -
Euro 8.884 0,38 11.749 0,51
Chilleense peso 7.949 0,34 - -
Egyptische pond 3.507 0,15 5.529 0,24
Liquide middelen 234 0,01 36.120 1,57
Tsjechische kroon - - 1.152 0,05
Totaal 2.338.143 100,00 2.303.746 100,00
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Beleggingsresultaat volgens meest recente jaarrekening
Volgens de meest recente jaarrekening bestaan de beleggingsresultaten uit directe inkomsten uit beleggingen,
waardeverandering op vreemde valuta posities, gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van
beleggingen, operationele bedrijfslasten en overige kosten.

Afspraken tussen SNS Beleggingsfondsen N.V. en de beleggingsinstelling over de kosten
ACTIAM vergoedt de volledige kosten die ten laste komen van de hiervoor genoemde beleggingsinstelling. Via de
indirecte beleggingen komen dus geen kosten ten laste van Global Emerging Markets Equity Pool.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen uit hoofde van effectentransacties 22.900 --
Te vorderen dividend-/bronbelasting 43 43
Totaal 22.943 43

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. Incidenteel kan het voorkomen dat een vordering uit
hoofde van te vorderen dividend-/bronbelasting een looptijd heeft langer dan één jaar.

OVERIGE ACTIVA

3 Liquide middelen
Als liquide middelen worden aangemerkt alle direct opeisbare tegoeden bij banken.
Het saldo liquide middelen valt binnen de visie van het mandaat en heeft te maken met de timing van de
betalingen.

4 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden is opgenomen:

in duizenden euro’s 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen aan de fondsen 23.924 425
Totaal 23.924 425

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

5 Fondsvermogen

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 88.482 71.254
Uitgegeven participaties 33.670 66.913
Ingekochte participaties -44.402 -49.685
Stand ultimo periode 77.750 88.482

Overige reserves
Stand per 1 januari 16.367 4.695
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat -5.992 11.672
Stand ultimo periode 10.375 16.367

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari -5.992 11.672
Onttrekking/toevoeging aan overige reserves 5.992 -11.672
Resultaat over de verslagperiode 632 -5.992
Stand ultimo periode 632 -5.992

Totaal fondsvermogen 88.757 98.857
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Vijfjarenoverzicht
INTRINSIEKE WAARDE 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Fondsvermogen (x € 1.000) 88.757 98.857 87.621 106.610 51.821
Aantal participaties 2.157.528 2.459.467 2.150.334 2.935.747 1.353.899
Per participatie (x € 1) 41,14 40,19 40,75 36,31 38,28

Kredietrisico
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico
van Global Emerging Markets Equity Pool bedroeg ultimo verslagperiode € 23,0 miljoen (ultimo 2015: € 239
duizend).

WINST- EN VERLIESREKENING

6 Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 156 -1.861 -1.705
Totaal 156 -1.861 -1.705

7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
Toelichting uitsplitsing winsten en verliezen per soort belegging conform RJ 615.405a
In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

in duizenden euro’s WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 2.301 -- 2.301
Totaal 2.301 -- 2.301

8 Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Compensatie beheervergoeding 38 172
Totaal 38 172

De compensatie beheervergoeding betreft de vergoedingen die van ACTIAM worden ontvangen ter compensatie
van de kosten die Global Emerging Markets Equity Pool maakt door te beleggen in andere fondsen. De
compensatie beheervergoeding neutraliseert de beheerskosten in de indirecte beleggingen. Via de indirecte
beleggingen komen dus geen extra kosten ten laste van Global Emerging Markets Equity Pool.

De compensatie beheervergoeding in het 1e halfjaar van 2016 was aanzienlijk lager dan in dezelfde periode van
2015. Dit komt enerzijds doordat in 2015 nog een vergoeding is ontvangen die betrekking had op 2014 en
anderzijds omdat Global Emerging Markets Equity Pool nu belegt in het Schroders fonds dat goedkoper is.
Hierdoor hoeft er minder vergoed te worden aan de beleggingspool.

9 Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden nader gespecificeerd in onderstaande tabel:

Tabel 1:

in duizenden euro’s
01-01-2016

T/M 30-06-2016
01-01-2015

T/M 30-06-2015

Rente rekening courant 2 1
Totaal 2 1
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Omloopfactor
De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt -2,33% (30-06-2015: 14,7%).

Deze factor geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk
worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt. De omloopfactor wordt verkregen door het
totaalbedrag aan effectentransacties, verminderd met het totaalbedrag aan transacties van uitgegeven en
ingekochte deelnemingsrechten, uit te drukken in een percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde van de
portefeuille.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn onderdeel van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen. De transactie-
kosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 150 (30-06-2015: € 14 duizend).
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5.11 TOEREKENBARE INTRINSIEKE WAARDE EN RESULTAAT BELEGGINGSPOOLS

TOEREKENBARE INTRINSIEKE WAARDE EN
RESULTAAT BELEGGINGSPOOLS1

AANTAL
PARTICIPATIES

NETTO
VERMOGENS-
WAARDE PER

PARTICIPATIE VAN
DE POOL IN €

TOEREKENBARE
NETTO

VERMOGENS-
WAARDE IN €1.000

TOEREKENBAAR
RESULTAAT IN

€1.000

Euro Liquiditeitenpool
30-06-2016 SNS Euro Liquiditeitenfonds 281.607 8.844 -7

RZL Euro Liquiditeitenfonds 2.869.819 90.128 -75
SNS Optimaal Blauw 17.518 550 --
RZL Optimaal Blauw 359.571 11.292 -9
SNS Optimaal Geel 75.851 2.382 -2
RZL Optimaal Geel 366.963 11.525 -9
SNS Profiel Blauw 339.307 10.656 -9
SNS Profiel Geel 213.586 6.708 -6

Totaal 4.524.222 31,41 142.085 -117

31-12-2015 SNS Euro Liquiditeitenfonds 306.689 9.640 -1
RZL Euro Liquiditeitenfonds 3.032.783 95.325 -7
SNS Optimaal Blauw 19.097 600 --
RZL Optimaal Blauw 248.338 7.806 -1
SNS Optimaal Geel 95.158 2.991 --
RZL Optimaal Geel 363.694 11.432 -1
SNS Profiel Blauw 198.314 6.233 --
SNS Profiel Geel 149.877 4.711 --

Totaal 4.413.950 31,43 138.738 -10

Euro Obligatiepool
30-06-2016 SNS Euro Obligatiefonds 2.153.723 105.494 4.894

RZL Euro Obligatiefonds 14.287.801 699.844 32.468
SNS Euro Mixfonds 1.623.968 79.545 3.690
RZL Euro Mixfonds 14.317.299 701.289 32.535
SNS Optimaal Blauw 9.380 459 21
RZL Optimaal Blauw 192.542 9.431 438
SNS Optimaal Geel 210.423 10.307 478
RZL Optimaal Geel 1.018.015 49.864 2.313
SNS Optimaal Oranje 684.465 33.526 1.555
RZL Optimaal Oranje 3.363.648 164.758 7.644
SNS Optimaal Rood 262.887 12.877 597
RZL Optimaal Rood 483.218 23.669 1.098
SNS Profiel Blauw 184.155 9.020 418
SNS Profiel Geel 592.523 29.023 1.346
SNS Profiel Oranje 699.789 34.277 1.590
SNS Profiel Rood 122.833 6.017 279

Totaal 40.206.669 48,98 1.969.400 91.364

31-12-2015 SNS Euro Obligatiefonds 2.490.012 116.558 865
RZL Euro Obligatiefonds 15.016.465 702.921 5.217
SNS Euro Mixfonds 1.914.883 89.636 665
RZL Euro Mixfonds 16.603.549 777.213 5.769
SNS Optimaal Blauw 10.529 493 4
RZL Optimaal Blauw 136.911 6.409 48
SNS Optimaal Geel 272.969 12.778 95
RZL Optimaal Geel 1.043.293 48.837 363
SNS Optimaal Oranje 827.593 38.740 288
RZL Optimaal Oranje 3.685.604 172.524 1.281
SNS Optimaal Rood 302.279 14.150 105
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TOEREKENBARE INTRINSIEKE WAARDE EN
RESULTAAT BELEGGINGSPOOLS1

AANTAL
PARTICIPATIES

NETTO
VERMOGENS-
WAARDE PER

PARTICIPATIE VAN
DE POOL IN €

TOEREKENBARE
NETTO

VERMOGENS-
WAARDE IN €1.000

TOEREKENBAAR
RESULTAAT IN

€1.000

RZL Optimaal Rood 537.621 25.166 187
SNS Profiel Blauw 109.332 5.118 38
SNS Profiel Geel 429.937 20.125 149
SNS Profiel Oranje 545.972 25.557 190
SNS Profiel Rood 117.386 5.495 41

Totaal 44.044.335 46,81 2.061.720 15.305

Europa Aandelenpool (voorheen
Aandelenpool Nederland)

30-06-2016

SNS Europa Aandelenfonds
(voorheen SNS Nederlands
Aandelenfonds) 616.687 48.956 83
RZL Europa Aandelenfonds
(voorheen RZL Nederlands
Aandelenfonds) 3.002.195 238.331 404
SNS Bank N.V. 1 -- --

Totaal 3.618.883 79,39 287.287 487

31-12-2015

SNS Europa Aandelenfonds
(voorheen SNS Nederlands
Aandelenfonds) 764.277 60.464 5.403
RZL Europa Aandelenfonds
(voorheen RZL Nederlands
Aandelenfonds) 3.298.666 260.969 23.320
SNS Bank N.V. 1 -- --

Totaal 4.062.944 79,11 321.433 28.723

Euro Aandelenpool
30-06-2016 SNS Euro Aandelenfonds 1.527.985 67.567 -4.402

RZL Euro Aandelenfonds 7.289.319 322.329 -20.998
SNS Euro Mixfonds 1.951.362 86.288 -5.621
RZL Euro Mixfonds 17.203.683 760.736 -49.556
Global Equity Mixpool 7.095.283 313.749 -20.439

Totaal 35.067.632 44,22 1.550.669 -101.016

31-12-2015 SNS Euro Aandelenfonds 1.847.524 87.293 13.748
RZL Euro Aandelenfonds 7.671.808 362.484 57.087
SNS Euro Mixfonds 2.000.961 94.543 14.889
RZL Euro Mixfonds 17.349.913 819.765 129.102
Global Equity Mixpool 7.009.539 331.193 52.159

Totaal 35.879.745 47,25 1.695.278 266.985

Global Equity Mixpool
30-06-2016 SNS Wereld Aandelenfonds 3.566.364 121.608 -3.166

RZL Wereld Aandelenfonds 4.549.179 155.122 -4.037
SNS Optimaal Blauw 1.857 63 -2
RZL Optimaal Blauw 38.108 1.299 -34
SNS Optimaal Geel 75.516 2.575 -67
RZL Optimaal Geel 365.342 12.458 -324
SNS Optimaal Oranje 759.597 25.901 -674
RZL Optimaal Oranje 3.732.864 127.285 -3.313
SNS Optimaal Rood 1.049.585 35.789 -932
RZL Optimaal Rood 1.929.266 65.785 -1.713
SNS Optimaal Paars 2.341.836 79.853 -2.079
RZL Optimaal Paars 4.957.761 169.053 -4.401
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TOEREKENBARE INTRINSIEKE WAARDE EN
RESULTAAT BELEGGINGSPOOLS1

AANTAL
PARTICIPATIES

NETTO
VERMOGENS-
WAARDE PER

PARTICIPATIE VAN
DE POOL IN €

TOEREKENBARE
NETTO

VERMOGENS-
WAARDE IN €1.000

TOEREKENBAAR
RESULTAAT IN

€1.000

Totaal 23.367.275 34,10 796.791 -20.742

31-12-2015 SNS Wereld Aandelenfonds 3.966.121 138.288 19.403
RZL Wereld Aandelenfonds 4.826.290 168.279 23.611
SNS Optimaal Blauw 2.081 73 10
RZL Optimaal Blauw 27.064 944 132
SNS Optimaal Geel 92.182 3.214 451
RZL Optimaal Geel 352.320 12.284 1.724
SNS Optimaal Oranje 848.785 29.595 4.152
RZL Optimaal Oranje 3.779.979 131.797 18.492
SNS Optimaal Rood 1.122.874 39.151 5.493
RZL Optimaal Rood 1.997.100 69.633 9.770
SNS Optimaal Paars 2.477.074 86.369 12.118
RZL Optimaal Paars 5.657.471 197.260 27.677

Totaal 25.149.341 34,87 876.887 123.033

Wereld Index Mixpool
30-06-2016 SNS Profiel Blauw 53.424 1.828 -7

SNS Profiel Geel 278.967 9.546 -37
SNS Profiel Oranje 865.439 29.616 -115
SNS Profiel Rood 560.723 19.188 -74
SNS Profiel Paars 346.792 11.867 -46

Totaal 2.105.345 34,22 72.045 -279

31-12-2015 SNS Profiel Blauw 32.530 1.135 82
SNS Profiel Geel 191.216 6.670 481
SNS Profiel Oranje 630.399 21.988 1.584
SNS Profiel Rood 503.847 17.574 1.266
SNS Profiel Paars 315.354 10.999 792

Totaal 1.673.346 34,88 58.366 4.205

Amerika Aandelenpool
30-06-2016 SNS Amerika Aandelenfonds 439.204 11.327 33

RZL Amerika Aandelenfonds 2.055.570 53.012 153
Global Equity Mixpool 11.343.373 292.538 843

Totaal 13.838.147 25,79 356.877 1.029

31-12-2015 SNS Amerika Aandelenfonds 514.645 13.204 2.200
RZL Amerika Aandelenfonds 2.171.119 55.702 9.282
Global Equity Mixpool 12.652.313 324.607 54.091

Totaal 15.338.077 25,66 393.513 65.573

SNS Azië Aandelenfonds
30-06-2016 SNS Azië Aandelenfonds 260.883 8.557 -286

RZL Azië Aandelenfonds 282.211 9.256 -309
Global Equity Mixpool 3.293.554 108.028 -3.611

Totaal 3.836.648 32,80 125.841 -4.206

31-12-2015 SNS Azië Aandelenfonds 315.486 10.719 1.790
RZL Azië Aandelenfonds 296.055 10.058 1.680
Global Equity Mixpool 3.803.572 129.226 21.584

Totaal 4.415.113 33,97 150.003 25.054

Euro Vastgoedfondsenpool
30-06-2016 SNS Euro Vastgoedfonds 256.588 23.236 602
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WAARDE PER

PARTICIPATIE VAN
DE POOL IN €

TOEREKENBARE
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TOEREKENBAAR
RESULTAAT IN

€1.000

RZL Euro Vastgoedfonds 291.859 26.429 685
RZL Optimaal Paars 205.834 18.640 484
RZL Optimaal Oranje 175.658 15.907 413
RZL Optimaal Rood 112.270 10.167 264
SNS Optimaal Paars 97.227 8.805 228
SNS Optimaal Rood 61.078 5.531 144
RZL Optimaal Geel 44.921 4.068 106
SNS Optimaal Oranje 35.745 3.237 84
SNS Optimaal Geel 9.285 841 22
RZL Optimaal Blauw 7.923 717 19
SNS Optimaal Blauw 386 35 1

Totaal 1.298.774 90,56 117.613 3.052

31-12-2015 SNS Euro Vastgoedfonds 327.333 28.923 5.342
RZL Euro Vastgoedfonds 312.063 27.573 5.094
SNS Optimaal Blauw 412 36 7
RZL Optimaal Blauw 5.352 473 87
SNS Optimaal Geel 11.393 1.007 186
RZL Optimaal Geel 43.546 3.848 711
SNS Optimaal Oranje 40.939 3.617 668
RZL Optimaal Oranje 182.319 16.109 2.975
SNS Optimaal Rood 67.289 5.946 1.098
RZL Optimaal Rood 119.678 10.575 1.953
SNS Optimaal Paars 102.842 9.087 1.678
RZL Optimaal Paars 234.885 20.754 3.833

Totaal 1.448.051 88,36 127.948 23.632

Global Emerging Markets Equity
Pool

30-06-2016
SNS Opkomende Landen
Aandelenfonds 77.702 3.197 23
RZL Opkomende Landen
Aandelenfonds 74.988 3.085 22
Global Equity Mixpool 2.004.838 82.475 587

Totaal 2.157.528 41,14 88.757 632

31-12-2015
SNS Opkomende Landen
Aandelenfonds 96.627 3.884 -235
RZL Opkomende Landen
Aandelenfonds 77.425 3.112 -189
Global Equity Mixpool 2.285.415 91.861 -5.568

Totaal 2.459.467 40,19 98.857 -5.992
1 In bovenstaand overzicht is het mogelijk dat totalen van fondsen en/of pools met 1 af kunnen wijken vanwege afrondingen.
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6.1 BIJZONDERE ZEGGENSCHAPSRECHTEN

Volgens de statuten heeft de Raad van Commissarissen het recht om voor de benoeming van bestuurders van SNS
Beleggingsfondsen N.V. een bindende voordracht op te stellen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen het
recht om de directie van SNS Beleggingsfondsen N.V. te schorsen. Blijkens de statuten heeft de houder van het
prioriteitsaandeel het recht om voor de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen een bindende
voordracht op te stellen. Op het prioriteitsaandeel wordt bij liquidatie van de vennootschap na voldoening van
alle schulden allereerst het nominale bedrag van dit aandeel terugbetaald.

Het prioriteitsaandeel van SNS Beleggingsfondsen N.V. wordt gehouden door VIVAT N.V. op 30 juni 2016 bestond
de Raad van Bestuur van VIVAT N.V. uit:

Ron van Oijen
Yinhua Cao
Jeroen Potjes
Wendy de Ruiter-Lörx
Lan Tang
Xiao Wei Wu
Feng Zhang

6.2 SAMENSTELLING DIRECTIE EN RAAD VAN COMISSARISSEN

De directie van ACTIAM en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap bestaan geheel uit mannen en wijkt
daarmee af van de evenwichtige verdeling zoals bedoeld in artikel 2:166 van het Burgerlijk Wetboek. De huidige
samenstelling van beide organen van de Vennootschap is ruim voor de ingangsdatum van de betreffende
wetsbepalingen (1 januari 2013) tot stand gekomen en is sindsdien niet gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen
van de samenstelling van de Raad van Commissarissen zal bij de vacaturestelling en besluitvorming mede
aandacht worden geschonken aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.

6.3 BELANGEN DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Conform artikel 122 lid 2 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) geeft onderstaand overzicht
het totale persoonlijke belang weer dat de leden van de directie van ACTIAM en de Raad van Commissarissen in
een belegging van SNS Beleggingsfondsen N.V. per begin en einde van de verslagperiode hebben gehad.

OMSCHRIJVING GEMEENSCHAPPELIJKBELANG IN AANTALLEN 30-06-2016 GEMEENSCHAPPELIJKBELANG IN AANTALLEN 31-12-2015

British Land 1.000 -
ING 1.180 30
KPN 106 106
PostNL 64 64
Royal Dutch Shell 298 288
Unilever 239 237
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6.4 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Opdracht

Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2016
tot en met 30 juni 2016 van SNS Beleggingsfondsen N.V. te Utrecht bestaande uit de balans en de winst-en-
verliesrekening met de toelichting beoordeeld. De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het
opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met de in Nederland
geldende Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394 ‘Tussentijdse Berichten’. Het is onze verantwoordelijkheid een
conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2410, ‘Het beoordelen van tussentijdse financiële
informatie door de openbaar accountant van de entiteit’. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie
bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en
verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een
beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben
genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die
reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
tussentijdse financiële informatie over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 niet, in alle van
materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor
de jaarverslaggeving 394, ‘Tussentijdse berichten’.

Den Haag, 31 augustus 2016

w.g. drs. R.J. Bleijs RA

Ernst & Young Accountants LLP
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