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Voorwoord

Met veel plezier presenteren we hierbij het eerste halfjaarbericht van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., waarmee
de ACTIAM Verantwoorde Index Aandelenfondsen worden aangeboden. Met deze fondsen kunnen particuliere
beleggers voor lage kosten passief èn verantwoord beleggen. ACTIAM heeft hiervoor naast een wereldwijd
beleggingsfonds fondsen gelanceerd voor de verschillende regio’s, te weten Europa, Noord-Amerika en Pacific.

Sinds de oprichting op 21 augustus 2015 is er door particuliere beleggers ruim € 700 miljoen in de fondsen belegd.
Het verheugt ons dat wij met deze fondsen kunnen voorzien in een duidelijk in de markt levende behoefte.
Verantwoord beleggen met een rendement vergelijkbaar met dat van de index. Dit dankzij lage kosten, slim
herbeleggen van uitgesloten bedrijven en een fiscaal aantrekkelijke structuur.

Ook de financiële pers zag de toegevoegde waarde van onze fondsen. De Financiële Telegraaf (DFT) beloonde de
ACTIAM Verantwoorde Index Aandelenfondsen met een tweede prijs in categorie financiële innovatie van het jaar
2015, terwijl daarnaast de DFT publieksprijs werd gewonnen. Een mooie blijk van waardering voor onze fondsen
waar we trots op zijn.

Met de ACTIAM Verantwoorde Index Aandelenfondsen wordt belegd met als doel te profiteren van de richting van
de brede aandelenmarkt, welke tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van de index. Het rendement van een
indexfonds is dan ook afhankelijk van de marktontwikkeling. En die marktontwikkeling is vanaf september 2015
tot en met het eerste halfjaar van 2016 onstuimig geweest. In de eerste vier maanden na lancering liep de
wereldwijde marktindex op met bijna 14%. In de maanden daarna daalden de beurzen vervolgens met ruim 20%,
om vervolgens vanaf maart 2016 weer op te krabbelen. Dit resulteerde uiteindelijk in een rendement van
ongeveer 4% ultimo juni 2016.  Rekening houdend met de grote huidige onzekerheid over onder meer het beleid
van centrale banken, de Brexit en economische en monetaire ontwikkelingen belooft ook het tweede halfjaar van
2016 een spannend halfjaar voor aandelenbeleggers te worden.

Het succes van de fondsen heeft ACTIAM doen besluiten in het najaar van 2016 ook voor de regio Opkomende
Landen een indexfonds te lanceren. Hiermee completeren we ons aanbod van de ACTIAM Verantwoorde Index
Aandelenfondsen voor de particuliere markt.

Terugkijkend op een succesvolle start van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. bedanken wij u voor uw vertrouwen en
kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst.
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1.1 ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE IN HET KORT

De fondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. zijn fondsen voor particuliere beleggers die op een passieve wijze
beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. De fondsen beleggen uitsluitend in ondernemingen die
voldoen aan de door ACTIAM geformuleerde Fundamentele Beleggingsbeginselen voor verantwoord
vermogensbeheer. Er wordt belegd in passief beheerde beleggingsfondsen die beleggen in (certificaten van)
aandelen die deel uitmaken van de index op basis van een passief beleggingsbeleid. Daarbij wordt belegd in alle
(certificaten van) aandelen die deel uitmaken van de index, behoudens in aandelen van bedrijven die niet
voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Het beleggingsbeleid is op basis van toegepaste voting en
engagement mede gericht op het vergroten van het verantwoordelijkheidsbewustzijn van de ondernemingen
waarin belegd wordt.

Voor deze fondsen zijn twee gespecialiseerde fondsmanagers verantwoordelijk, zie onderstaande tabel.

Tabel 1:
FONDSMANAGERS VERANTWOORDELIJK VOOR FONDS SINDS BIJ HUIDIGE ASSET MANAGER SINDS IN ASSET MANAGEMENT INDUSTRIE SINDS

Christoforos Yiannacos 2016 2016 2007
Wouter Segers 2015 2011 2010

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 internationale 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 is over de duurzaamheid van een
onderneming of wanneer er verbetermogelijkheden zijn, wordt met het bedrijf een gesprek aangegaan. Wanneer
de onderneming in positieve richting van koers verandert, blijft het behouden in het beleggingsuniversum.
Bedrijven of landen die in strijd blijven handelen met de beleggingsbeginselen kunnen uitgesloten worden van
belegging. Door als aandeelhouder gebruik te maken van stemrecht, oefent ACTIAM ook invloed uit. Vaak worden
door samenwerking met andere beleggers de krachten gebundeld om de impact te vergroten. 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. ACTIAM heeft speciaal voor deze voorstellen een beleid ontwikkeld, dat gebaseerd is op haar
Fundamentele Beleggingsbeginselen.

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.
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■ 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 de 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 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.

1.4 JURIDISCHE STRUCTUUR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN N.V.

ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De vennootschap is een
open-end beleggingsinstelling, die is ingericht als een zogenaamd paraplufonds, waarbij de gewone aandelen van
de vennootschap zijn onderverdeeld in verschillende series, de fondsen. Voor ieder fonds wordt een
beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming vastgesteld. De fondsen als zodanig hebben geen
rechtspersoonlijkheid; het vermogen is van één en dezelfde rechtspersoon, ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Deze fondsen zijn open-end fondsen voor gemene rekening. ACTIAM treedt voor ieder van deze fondsen op als
beheerder van een beleggingsinstelling. Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. treedt op als juridisch eigenaar. De
betreffende fondsen zijn gevestigd in Nederland alwaar zij tevens onder toezicht staan.

Het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is beschikbaar via actiam.nl/fondsbeheer.

1.5 LAGE KOSTEN EN TRANSPARANTIE

Elk fonds van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is aan ACTIAM een beheervergoeding verschuldigd. De hoogte van
deze beheervergoeding per onderscheiden Fonds, uitgedrukt als percentage op jaarbasis van de intrinsieke
waarde, is opgenomen in onderstaande tabel:

Tabel 2: Beheervergoeding en gerealiseerde LKF
FONDS GEREALISEERDE LKF BEHEERVERGOEDING 2015/2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa 0,15% 0,15%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 0,10% 0,10%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 0,15% 0,15%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 0,15% 0,15%

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 op het gebied van retail (consumenten) als ‘institutioneel’ (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. In het jaarverslag van ACTIAM wordt u
geïnformeerd over de naleving van de Code Vermogensbeheerders volgens het ‘comply and explain principe’.
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1.7 VERSLAGLEGGING EN OVERIGE INFORMATIE

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

Exemplaren van het jaarverslag, halfjaarbericht, Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus kunt u gratis
aanvragen 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 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
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BEDRIJF SECTOR REGIO OVERTREDEN PRINCIPE

Textron Inc. Kapitaalgoederen Noord Amerika Wapens
Thales SA Kapitaalgoederen Europa Wapens
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.
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2 Algemeen

2.1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE

2.1.1 KERNCIJFERS

Ontwikkeling ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. in 2015/2016
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is gestart op 21 augustus 2015. Ultimo verslagperiode bedraagt het eigen
vermogen € 734,5 miljoen.
Koersresultaat en dividendopbrengsten zorgden, na aftrek van kosten, voor een groei van € 21,6 miljoen.
Daarnaast was er een netto instroom van € 713,4 miljoen in de fondsen.

Tabel 3: Fondsvermogen per 30 juni 2016 in duizenden euro’s
NAAM FONDS FONDSVERMOGEN PER 30-06-2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa 23.435
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 35.899
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 24.959
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 650.219
Totaal 734.512

Tabel 4: Rendement in het eerste halfjaar van 2016 op basis van intrinsieke waarde
NAAM FONDS FONDS BENCHMARK 1

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa -6,6% -7,2%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 1,7% 1,5%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific -5,1% -5,1%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld -1,2% -1,6%
1 De benchmark van het fonds kan worden teruggevonden in het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Tabel 5: Rendement vanaf de oprichting op basis van intrinsieke waarde
NAAM FONDS FONDS BENCHMARK 1

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa -3,3% -3,8%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 7,4% 7,1%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 0,6% 0,5%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 3,0% 2,5%
1 De benchmark van het fonds kan worden teruggevonden in het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

2.1.2 BEHEERONTWIKKELINGEN IN DE VERSLAGPERIODE

Samenstelling van de Raad van Commissarissen
Op maandag 4 juli 2016 om 10.30 uur heeft ten kantore van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. een Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de heer B. Blocq en de heer
L. Tang tot commissaris van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. benoemd.

Accountant
Op maandag 4 juli 2016 om 10.30 uur heeft ten kantore van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. een Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaatsgevonden. In deze vergadering is Ernst & Young Accountants LLP
benoemd als externe accountant van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. voor het boekjaar 2016.

2.1.3 MARKTONTWIKKELINGEN EN 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
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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

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.

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%.

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.
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.
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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 van ACTIAM 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.

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.

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.

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.

Tabel 6:
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
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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.

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.

KWALITEIT ENGAGEMENTS

Goed

Matig

Slecht

VOORTGANG ENGAGEMENTS

Mijlpaal 0

Mijlpaal 1
Mijlpaal 2

Mijlpaal 3
Mijlpaal 4

Mijlpaal 5

SOORT ENGAGEMENT

Proactief

Collectief

Positieve
selectie

Responsief
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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.

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. 
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EUROPA NOORD AMERIKA AZIË PACIFIC

Aantal vergaderingen waar is gestemd1 397 613 395
Totaal aantal voorstellen 6.902 7.814 4.850
Stemmen voor 6.301 7.152 2.983
Stemmen tegen 591 652 1.867
Stemonthoudingen 10 10 0
Totaal aantal bestuursvoorstellen 6.860 7.400 4.780
Stemmen voor 6.285 6.860 2.976
Stemmen tegen 565 531 1.804
Stemonthoudingen 10 9 0
Totaal aantal aandeelhoudersvoorstellen 42 414 70
Stemmen voor 16 292 7
Stemmen tegen 26 121 63
Stemonthoudingen 0 1 0
1 In het eerste halfjaar van 2016.
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2.2 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS EUROPA

FONDSPROFIEL

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa belegt uitsluitend in de beleggingsinstelling ACTIAM
Responsible Index Fund Equity Europe. Deze beleggingsinstelling belegt in (certificaten van) aandelen van
beursgenoteerde Europese ondernemingen en kan ook tijdelijk beleggen in aandelenfutures. De Index wordt
fysiek gerepliceerd door te beleggen in aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de Index en die
daarnaast voldoen aan Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria. Het uitsluiten van ondernemingen
geeft een afwijking tussen het rendement van de beleggingsinstelling en dat van de Index. De vrijkomende
middelen vanuit de uitsluitingen, worden zodanig belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te realiseren dat identiek is aan het rendement van de MSCI
Europe Index Net EUR.

RENDEMENT

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa behaalde sinds de oprichting van het fonds (21 augustus 2015)
een rendement op basis van intrinsieke waarde van -3,3%. Over dezelfde periode kwam het rendement van de
benchmark uit op -3,8%.

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

21-08-2015 t/m 30-06-2016 23,4 -4,1% -3,3% -3,8% -- 24,17 23,98
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.

RISICOBEHEER

Beleggen in ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa brengt risico’s met zich mee. De risico’s die
betrekking hebben op het fonds worden hierna uiteengezet.

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van de onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa.

Aangezien de benchmark zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd wordt, is het relatieve risicoprofiel van de
portefeuille ten opzichte van de benchmark laag. Dit uit zich in een lage tracking error, een maatstaf om aan te
geven in hoeverre het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark. De tracking error bedraagt 0,23%. De
ex ante tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 60 maanden gebaseerd op
onderliggend beleggingsfonds.

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. 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. 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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Onderstaande taartdiagrammen geven inzicht in de spreiding van de beleggingsportefeuille van ACTIAM
Responsible Index Fund Equity Europe naar landen, sectoren en valuta's.

VALUTA'S

Euro

Britse pond

Zwitserse frank

Zweedse kroon

Deense kroon

Noorse kroon

Amerikaanse
dollar

LANDENVERDELING

Verenigd
Koninkrijk

Zwitserland

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Spanje
Zweden

Denemarken

Overige

SECTOREN

Financiële
conglomeraten

Niet-duurzame
consumentengoederen

Consumenten
Servicebedrijven

Kapitaalgoederen

Luxe
consumentengoederen

Energie
Basisgoederen

Telecommunicatiediensten

Informatie
Technologie
Nutsbedrijven

ALGEMEEN 18



2.3 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS NOORD-AMERIKA

FONDSPROFIEL

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika belegt uitsluitend in de beleggingsinstelling ACTIAM
Responsible Index Fund Equity North America. Deze beleggingsinstelling belegt in (certificaten van) aandelen van
beursgenoteerde Noord-Amerikaanse ondernemingen en kan ook tijdelijk beleggen in aandelenfutures. De Index
wordt fysiek gerepliceerd door te beleggen in aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de Index en
die daarnaast voldoen aan Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria. Het uitsluiten van ondernemingen
geeft een afwijking tussen het rendement van de beleggingsinstelling en dat van de Index. De vrijkomende
middelen vanuit de uitsluitingen, worden zodanig belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te realiseren dat identiek is aan het rendement van de MSCI
North America Index Net EUR.

RENDEMENT

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika behaalde sinds de oprichting van het fonds (21 augustus
2015) een rendement op basis van intrinsieke waarde van 7,4%. Over dezelfde periode kwam het rendement van
de benchmark uit op 7,1%.

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

21-08-2015 t/m 30-06-2016 35,9 6,2% 7,4% 7,1% -- 26,84 26,54
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.

RISICOBEHEER

Beleggen in ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika brengt risico’s met zich mee. De risico’s
die betrekking hebben op het fonds worden hierna uiteengezet.

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van de onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa.

Aangezien de benchmark zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd wordt, is het relatieve risicoprofiel van de
portefeuille ten opzichte van de benchmark laag. Dit uit zich in een lage tracking error, een maatstaf om aan te
geven in hoeverre het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark. De ex ante tracking error bedraagt
0,24%. De ex ante tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 60 maanden gebaseerd op
onderliggend beleggingsfonds.

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

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s omdat buiten de eurozone wordt belegd. De
ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van de beleggingen in het
fonds. De volledige beleggingsportefeuille is blootgesteld aan de Amerikaanse en in mindere mate de Canadese
dollar. 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. Aangezien uitsluitend belegd wordt in aandelen uit de MSCI North
America Standard Net Total Return Index die per definitie liquide zijn, is 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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Onderstaande taartdiagrammen geven inzicht in de spreiding van de beleggingsportefeuille van ACTIAM
Responsible Index Fund Equity North America naar landen, sectoren en valuta's.

LANDENVERDELING

Verenigde Staten

Canada
Ierland

Overige

SECTOREN

Informatie
Technologie

Financiële
conglomeraten

Consumenten
Servicebedrijven

Luxe
consumentengoederen

Niet-duurzame
consumentengoederen

Kapitaalgoederen
Energie

Nutsbedrijven
Basisgoederen

Telecommunicatiediensten

VALUTA'S

Amerikaanse
dollar

Canadese dollar

ALGEMEEN 20



2.4 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS PACIFIC

FONDSPROFIEL

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacfic belegt uitsluitend in de beleggingsinstelling ACTIAM Responsible
Index Fund Equity Pacific. Deze beleggingsinstelling belegt in (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde
ondernemingen uit de Pacific en kan ook tijdelijk beleggen in Exchange Traded Funds en afgeleide producten,
uitsluitend in aandelenfutures. De Index wordt fysiek gerepliceerd door te beleggen in aandelen van
ondernemingen die deel uitmaken van de Index en die daarnaast voldoen aan Environmental, Social en
Governance (ESG)-criteria. Het uitsluiten van ondernemingen geeft een afwijking tussen het rendement van de
beleggingsinstelling en dat van de Index. De vrijkomende middelen vanuit de uitsluitingen, worden zodanig
belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te realiseren dat identiek is aan het rendement van de MSCI
Pacific Index Net EUR.

RENDEMENT

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific behaalde sinds de oprichting van het fonds (21 augustus 2015)
een rendement op basis van intrinsieke waarde van 0,6%. Over dezelfde periode kwam het rendement van de
benchmark uit op 0,5%.

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

21-08-2015 t/m 30-06-2016 25,0 1,2% 0,6% 0,5% -- 25,15 25,30
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.

RISICOBEHEER

Beleggen in ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific brengt risico’s met zich mee. De risico’s die
betrekking hebben op het fonds worden hierna uiteengezet.

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van de onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa. Aangezien de benchmark zo nauwkeurig als mogelijk
gevolgd wordt, is het relatieve risicoprofiel van de portefeuille ten opzichte van de benchmark laag. Dit uit zich
in een lage tracking error, een maatstaf om aan te geven in hoeverre het rendement van het fonds afwijkt van de
benchmark. De ex ante tracking error bedraagt 0,13%. De tracking error wordt berekend op maandbasis over een
periode van 60 maanden gebaseerd op onderliggend beleggingsfonds.

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

Valutarisico: Het fonds is blootgesteld aan valutarisico’s omdat buiten de eurozone wordt belegd. 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. Aangezien uitsluitend belegd wordt in aandelen uit de MSCI Pacific Index
Net EUR die per definitie liquide zijn, is 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.

Onderstaande taartdiagrammen geven inzicht in de spreiding van de beleggingsportefeuille van ACTIAM
Responsible Index Fund Equity Pacific naar landen, sectoren en valuta's.
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LANDENVERDELING
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Hongkong
Singapore

Overige

SECTOREN
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Kapitaalgoederen

Luxe
consumentengoederen

Niet-duurzame
consumentengoederen
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Servicebedrijven
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Technologie

Basisgoederen
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Nutsbedrijven
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Australische
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Singaporese
dollar
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2.5 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS WERELD

FONDSPROFIEL

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt uitsluitend in de beleggingsinstellingen:

ACTIAM Responsible Index Funds Equities Europe, North America en Pacific. Deze beleggingsinstellingen beleggen
in (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en kunnen ook tijdelijk beleggen
aandelenfutures. Maandelijks wordt de verhouding van de regio’s vergeleken met de Index en, bij een afwijking
van ten minste 1%, in lijn gebracht met de verhouding van de betreffende regio’s in ACTIAM Verantwoord Index
Aandelenfonds Wereld. De Index wordt fysiek gerepliceerd door te beleggen in aandelen van ondernemingen die
deel uitmaken van de Index en die daarnaast voldoen aan Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria.
Het uitsluiten van ondernemingen geeft een afwijking tussen de samengestelde rendementen van de
beleggingsinstellingen en dat van de Index. De vrijkomende middelen vanuit de uitsluitingen, worden zodanig
belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt.

Het beleggingsdoel van het fonds is een rendement te realiseren dat identiek is aan het rendement van de MSCI
World Standard Net EUR Index.

RENDEMENT

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld behaalde sinds de oprichting van het fonds (21 augustus 2015)
een rendement op basis van intrinsieke waarde van 3,0%. Over dezelfde periode kwam het rendement van de
benchmark uit op 2,5%.

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

21-08-2015 t/m 30-06-2016 650,2 2,2% 3,0% 2,5% -- 25,75 25,54
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.

RISICOBEHEER

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld belegt haar middelen uitsluitend in ACTIAM Responsible Index
Fund Equity Europe, ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America en ACTIAM Responsible Index Fund
Equity Pacific.

In de onderstaande tabel zijn, ter indicatie, de bandbreedtes opgenomen van de wegingen van de betreffende
regio’s in ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld.

Tabel 7:
BANDBREEDTE ACTUELE WEGING PER 30-06-2016

Europa 20%-40% 23,0%
Noord-Amerika 50%-70% 64,4%
Pacific 10%-20% 12,6%

Beleggen in ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld brengt risico’s met zich mee. De risico’s die
betrekking hebben op het fonds worden hierna uiteengezet.

Marktrisico: Het belangrijkste risico is het marktrisico. Als de waarde van de onderliggende beleggingen daalt,
neemt de intrinsieke waarde van het fonds af en vice versa.

Aangezien de benchmark zo nauwkeurig als mogelijk gevolgd wordt, is het relatieve risicoprofiel van de
portefeuille ten opzichte van de benchmark laag. Dit uit zich in een lage tracking error, een maatstaf om aan te
geven in hoeverre het rendement van het fonds afwijkt van de benchmark. De tracking error bedraagt 0,42%. De
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ex ante tracking error wordt berekend op maandbasis over een periode van 60 maanden gebaseerd op
onderliggende beleggingsfondsen.

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. 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. 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.

Onderstaande taartdiagrammen geven inzicht in de spreiding van de beleggingsportefeuille van ACTIAM
Responsible Index Fund Equity Europe, ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America en ACTIAM
Responsible Index Fund Equity Pacific naar landen, sectoren en valuta's. De beleggingen van deze
beleggingsinstellingen zijn naar rato toegerekend aan ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld.

LANDENVERDELING

Verenigde Staten

Japan
Verenigd
Koninkrijk

Canada
Zwitserland

Frankrijk
Duitsland

Australië
Nederland

Overige

SECTOREN

Financiële
conglomeraten

Informatie
Technologie

Consumenten
ServicebedrijvenLuxe

consumentengoederen

Niet-duurzame
consumentengoederen

Kapitaalgoederen

Energie
Basisgoederen

Nutsbedrijven
Telecommunicatiediensten

VALUTA'S

Amerikaanse
dollar

Euro

Japanse yen
Britse pond

Canadese dollar
Zwitserse frank Australische

dollar
Overige
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BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-20161

Beleggingen
Participaties in ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen 1 733.148

Vorderingen 2 6.565
Kortlopende schulden 3 5.201
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 1.364
Activa min kortlopende schulden 734.512

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 285
Agio 713.157
Overige reserves --
Onverdeeld resultaat 21.070

Totaal eigen vermogen 734.512
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015 en er sprake is van een verlengd boekjaar, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 5 9.660

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 130
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 11.807
Som der bedrijfsopbrengsten 21.597

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 8 527

Som der bedrijfslasten 527

Resultaat 21.070
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

KASSTROOMOVERZICHT

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 21.070

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -130
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -11.807
Aankoop van beleggingen -731.603
Verkoop van beleggingen 10.392

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -6.565
Kortlopende schulden 5.201

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -713.442

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 723.830
Inkoop van aandelen -10.388

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 713.442

Mutatie liquide middelen --
Liquide middelen begin van de verslagperiode --
Koersverschillen op geldmiddelen --
Liquide middelen eind van de verslagperiode --
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.
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3.1 TOELICHTING OP DE HALFJAARCIJFERS

Algemeen
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te
Utrecht en houdt kantoor te Graadt van Roggenweg 250, 3531 AH Utrecht. De vennootschap is opgericht op
21 augustus 2015. De verslagperiode van de vennootschap heeft betrekking op de periode van 21 augustus 2015
tot en met 30 juni 2016.

ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. is een open-end beleggingsinstelling, die is ingericht als een zogenaamd
paraplufonds, waarbij de gewone aandelen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. zijn onderverdeeld in
verschillende series, de ‘fondsen’, waarin afzonderlijk kan worden belegd. Indien ACTIAM N.V. (ACTIAM) van
mening zou zijn dat bijzondere omstandigheden daartoe noodzaken, kan ACTIAM de uitgifte of inkoop van
aandelen beperken of tijdelijk opschorten. De AVIA fondsen zijngenoteerd aan Euronext Amsterdam.

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,
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. De fondsen beleggen het vermogen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. in open
fondsen voor gemene rekening, de zogenaamde ACTIAM Responsible Index Funds Equity.
In deze ACTIAM Responsible Index Funds Equity vindt de uitvoering van het beleggingsbeleid plaats.

ACTIAM Responsible Index Funds Equity zijn beleggingsinstellingen voor institutionele beleggers die op een
passieve wijze beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Deze beleggingsinstelling beleggen
uitsluitend in ondernemingen die voldoen aan de door ACTIAM opgestelde Fundamentele Beleggingsbeginselen
voor verantwoord vermogensbeheer.

Aan het halfjaarbericht 2016 van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. zijn toegevoegd de halfjaarcijfers van de
afzonderlijke fondsen alsmede van de ACTIAM Responsible Index Funds Equity, waarin de vennootschap haar
vermogen heeft belegd. Het betreft de volgende beleggingsinstellingen:

■ ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe;
■ ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America; en
■ ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific.

De halfjaarcijfers van deze ACTIAM Responsible Index Funds Equity worden geacht onderdeel uit te maken van de
toelichting op het halfjaarbericht van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Het beleggingsbeleid van de ACTIAM Responsible Index Funds Equity is - voor zover een fonds daarin belegt -
beschreven in het prospectus.

De ACTIAM Responsible Index Funds Equity zijn open-end fondsen voor gemene rekening. ACTIAM treedt voor
ieder van deze beleggingsinstellingen op als beheerder van een beleggingsinstelling. Naar Nederlands recht zijn
de ACTIAM Responsible Index Funds Equity geen rechtspersoon: de juridische eigendom van het vermogen van de
ACTIAM Responsible Index Funds Equity berust bij Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. ACTIAM fungeert als
directie van Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. De betreffende fondsen zijn gevestigd in Nederland alwaar zij
tevens onder toezicht staan.

Dit halfjaarbericht is 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 is een 100%-deelneming van VIVAT N.V. te Utrecht.
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Bewaarder
KAS Trust & Depositary Services B.V. te Amsterdam (KAS Trust) fungeert als bewaarder van ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. en de ACTIAM Responsible Index Funds Equity. De bewaarder heeft de bewaarneming van
financiële instrumenten volgens de definitie van art 1.1 Wft gedelegeerd aan KAS BANK N.V.

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 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Verslagperiode
Het boekjaar is normaliter gelijk aan het kalenderjaar. Omdat de vennootschap echter is opgericht op
21 augustus 2015, is er sprake van een verlengd boekjaar. Het eerste volledige boekjaar loopt van 21 augustus
2015 tot en met 31 december 2016.

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.

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 voor de ACTIAM Responsible Index Funds Equity ultimo verslagperiode gehanteerde valutakoersen (World
Market/Reuters closing spot rates) zijn als volgt:

VALUTA 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
Hongkong dollar 8,6187 8,4190
Japanse yen 113,9724 130,6765
Nieuw-Zeelandse dollar 1,5599 1,5868
Noorse kroon 9,2964 9,6152
Singaporese dollar 1,4952 1,5411
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 een ACTIAM Responsible Index
Fund Equity 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
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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.

Beleggingen
Transactiekosten
Aan de aan- en verkopen van participaties in de onderliggende beleggingstellingen, de ACTIAM Responsible Index
Fund Equity-fondsen, zijn geen kosten verbonden.

Participaties
De beleggingen van de fondsen bestaan uit participaties in een of meer van de volgende beleggingsinstellingen:

■ ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe;
■ ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America; en
■ ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific.

De participaties in deze beleggingsinstellingen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde (ook wel bekend
onder de term Net Asset Value of NAV) per einde verslagperiode, hetgeen overeenkomt met de reële waarde. De
participaties worden op dagbasis aangekocht of verkocht tegen de vastgestelde intrinsieke waarde vermeerderd
of verminderd met een vastgestelde op- respectievelijk afslag. De beleggingen zijn als liquide te beschouwen. De
intrinsieke waarde van alle ACTIAM Responsible Index Funds Equity wordt één keer per jaar gecontroleerd door
een externe accountant in het kader van de jaarlijkse controle van de ACTIAM Responsible Index Funds Equity.

Indirecte beleggingen
Omdat ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. haar vermogen belegt in onderliggende beleggingsinstellingen, 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 beleggingsinstellingen 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
beleggingsinstellingen. 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 beleggingsinstellingen worden geacht deel uit te maken van de toelichting op het
halfjaarbericht van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen en de beleggingsinstellingen waarin de fondsen
beleggen wordt verwezen naar de juridische structuur van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Bepaling reële waarde beleggingen in de onderliggende ACTIAM Responsible Index Funds-Equity
Transactiekosten
Eventuele transactiekosten bij aan- en verkoop van ACTIAM Responsible Index Funds-Equity 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 ACTIAM Responsible Index Funds Equity.

Het totaalbedrag aan geïdentificeerde transactiekosten van beleggingen over de verslagperiode wordt toegelicht
in de halfjaarcijfers van de beleggingsinstellingen, omdat de aan- en verkopen van beleggingen plaatsvinden via
deze beleggingsinstellingen. De omloopsnelheid van de portefeuille, die in de halfjaarcijfers van elke
beleggingsinstelling wordt vermeld, is van invloed op de transactiekosten.

Beleggingen in andere beleggingsinstellingen
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De beleggingsinstellingen waarin de fondsen beleggen, de ACTIAM Responsible Index Funds-Equity, worden
gewaardeerd tegen de laatst bekende handelskoers van de betreffende beleggingsinstellingen.

De ACTIAM Responsible Index Funds-Equity hanteren het volgende waarderingsbeleid voor de hieronder genoemde
categorieën van beleggingen.

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

Aangezien ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific belegt in beursgenoteerde aandelen in Azië geschiedt de
waardering op basis van fair value pricing, waarbij de intrinsieke waarde wordt geactualiseerd op basis van de
ontwikkeling van relevante marktindices.

Derivaten 
Beursgenoteerde derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde op basis van de meest recente slotkoers.

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 halfjaarbericht 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 de
onderliggende beleggingsinstellingen. 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. 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 ACTIAM Responsible Index Funds Equity uit de directe
beleggingsopbrengsten zoals interest en dividend. Het dividend betreft het verdiende bruto contante dividend
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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.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt het
resultaat, door aanpassingen hierop, tot kasstromen herleid.

FISCALE ASPECTEN

Vennootschapsbelasting
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. valt in fiscaal-juridische zin onder de werking van artikel 28 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, zoals nader uitgewerkt in het Besluit beleggingsinstellingen. Dit houdt in dat
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. als zogeheten fiscale beleggingsinstelling geen vennootschapsbelasting
verschuldigd is (0% tarief) indien aan de in de wet en het besluit genoemde voorwaarden voldaan wordt.

Een belangrijke voorwaarde is dat ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. het resultaat van de betreffende fondsen,
exclusief het (positieve) saldo van koerswinsten en koersverliezen, onder aftrek van een deel van de kosten,
binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de aandeelhouders van de betreffende fondsen uitkeert
(doorstootverplichting). Het (positieve) saldo van koerswinsten en koersverliezen op beleggingen in effecten
wordt toegevoegd aan de zogeheten herbeleggingsreserve. Een eventueel negatief saldo dient ten laste van de
herbeleggingsreserve te komen.

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America en ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific zijn niet
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting: alle activa en passiva, alsmede de resultaten worden fiscaal
rechtstreeks toegerekend aan de houders van participaties in deze fondsen, waaronder ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V.

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe valt evenals ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. in fiscaal-juridische zin
onder de werking van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals nader uitgewerkt in het
Besluit beleggingsinstellingen. Dit houdt in dat ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe als zogeheten
fiscale beleggingsinstelling geen vennootschapsbelasting verschuldigd is (0% tarief) indien aan de in de wet en het
besluit genoemde voorwaarden.

Dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. dient op uitgekeerd dividend aan aandeelhouders in beginsel 15%
dividendbelasting in te houden.

Op dividend dat van Nederlandse beleggingen wordt ontvangen, wordt in beginsel 15% dividendbelasting
ingehouden. Op dividend en overige inkomsten dat van buitenlandse beleggingen wordt ontvangen, kan het
betreffende land bronbelasting inhouden. Als Nederland een verdrag heeft gesloten met het betreffende
bronland om dubbele belasting te voorkomen, kan het bronbelastingtarief mogelijk op grond van dit
belastingverdrag worden verlaagd naar het verdragstarief. Afhankelijk van het betreffende belastingverdrag kan
SNS Beleggingsfondsen N.V. verzoeken om een (gedeeltelijke) teruggaaf van de ingehouden bronbelasting (tot aan
het verdragstarief) bij de buitenlandse belastingautoriteiten.

ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. kan in beginsel de Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op ontvangen
dividenden, en (resterende) buitenlandse bronbelasting tot maximaal 15% verrekenen met de dividendbelasting
die zij moet afdragen over de dividenduitkeringen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. mits zij de uiteindelijke
gerechtigde tot de ontvangen dividenden is. Dit vindt plaats via de zogenaamde afdrachtvermindering. ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. mag de afdrachtvermindering niet toepassen ter zake van buitenlandse bronbelasting voor
zover er vrijgestelde entiteiten deelnemen in de Vennootschap, met uitzondering van vrijgestelde
beleggingsinstellingen (VBI’s).
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FINANCIELE RISICO’S EN BEHEERSINGSMAATREGELEN

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

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 blootgesteld aan marktschommelingen en risico’s inherent aan
het beleggen in financiële instrumenten. De waarde van de onderliggende beleggingen 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.

In het verslag van de directie is in de paragraaf ‘Risicobeheer’, voor elk fonds een verdeling van de portefeuille
naar landen, sectoren en valuta's opgenomen. In de halfjaarcijfers van de de ACTIAM Responsible Index Fund
Equity beleggingsinstellingen zijn daarnaast voor elk fonds de vijf grootste belangen per sector opgenomen.

Renterisico
Een specifieke vorm van marktrisico is renterisico. Het renterisico is het risico van waardefluctuaties van de
fondsen als gevolg van renteontwikkelingen. De fondsen beleggen in aandelen; op grond daarvan is er geen
sprake van renterisico.

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
luiden, voor zover dit niet de euro betreft. De fondsen zijn genoteerd in euro’s en lopen alleen indirect
valutarisico via de beleggingsinstellingen waarin zij beleggen. In de overzichten van de beleggingen bij de
beleggingsinstellingen is aangegeven in welke valuta de verschillende beleggingen luiden.

Door middel van de beleggingen in de beleggingsinstellingen waarin belegd wordt, de ACTIAM Responsible Index
Funds-Equity, staat ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. ultimo verslagperiode bloot aan de volgende valutaposities.
Deze bedragen zijn berekend rekening houdend met het belang van de fondsen in de afzonderlijke
beleggingsinstellingen ultimo verslagperiode.
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Blootstelling per 30 juni 2016 aan vreemde valuta (in duizenden euro’s)
ACTIAM VERANTWOORD
INDEX AANDELENFONDS

EUROPA

ACTIAM VERANTWOORD
INDEX AANDELENFONDS

NOORD-AMERIKA

ACTIAM VERANTWOORD
INDEX AANDELENFONDS

PACIFIC

ACTIAM VERANTWOORD
INDEX AANDELENFONDS

WERELD

TOTAAL

Amerikaanse dollar 95 33.644 158 393.147 427.044
Euro 10.773 -- -- 68.920 79.693
Japanse yen -- -- 16.371 53.791 70.162
Britse pond 7.144 -- -- 45.704 52.848
Canadese dollar -- 2.123 -- 24.741 26.864
Zwitserse frank 3.323 -- -- 21.257 24.580
Australische dollar -- -- 5.103 16.766 21.869
Hongkong dollar -- -- 2.194 7.209 9.403
Zweedse kroon 1.045 -- -- 6.683 7.728
Deense kroon 735 -- -- 4.704 5.439
Singaporese dollar -- -- 942 3.096 4.038
Noorse kroon 237 -- -- 1.517 1.754
Nieuw-Zeelandse dollar -- -- 137 452 589
Totaal 23.352 35.767 24.905 647.987 732.011

De valutaposities van de afzonderlijke ACTIAM Responsible Index Funds-Equity worden vermeld in de
halfjaarcijfers van deze beleggingsinstellingen.

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. Er wordt belegd in passief beheerde beleggingsinstellingen die beleggen in (certificaten van) aandelen
die deel uitmaken van de index op basis van een passief beleggingsbeleid. Daarbij wordt belegd in alle
(certificaten van) aandelen die deel uitmaken van de index, behoudens in aandelen van bedrijven die niet
voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan ten opzichte van
de relevante benchmark. 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.

Er is bij de fondsen sprake van kredietrisico’s. Deze risico’s betreffen voornamelijk kortlopende vorderingen als
gevolg van verkooptransacties. Deze kortlopende vorderingen hebben een zeer laag risico, want de onderliggende
activa worden geleverd tegen gelijktijdige ontvangst van het transactiebedrag. Er wordt een maximaal
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kredietrisico gelopen op het totaal van de vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico voor ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. bedraagt ultimo verslagperiode € 6,56 miljoen.

De beleggingsinstellingen waarin de fondsen beleggen, lopen eveneens een kredietrisico op het totaal van de
vorderingen en liquide middelen. Het kredietrisico van elk van deze beleggingsinstellingen wordt vermeld in de
halfjaarcijfers van elk van deze beleggingsinstellingen.

Tegenpartijrisisco
Voor een efficiënt beheer van de portefeuille van de beleggingsinstellingen waarin de fondsen beleggen, kan de
beheerder derivatentransacties aangaan met verschillende tegenpartijen. Het risico bestaat dat de tegenpartijen
failliet gaan of handelen in strijd met hun verplichtingen met betrekking tot derivatencontracten.
Tegenpartijrisico wordt beperkt door als tegenpartij alleen financiële instellingen te selecteren met een
investment grade rating of door te vragen om voldoende zekerheden of onderpanden.

Ultimo verslagperiode hebben de beleggingsinstellingen geen tegenpartijrisico uit hoofde van afgeleide financiele
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
kortlopende vorderingen. Daardoor is het risico beperkt, ermee rekening houdend dat levering plaatsvindt tegen
vrijwel gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.

Risico van het gebruik van afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF’s)
De beleggingsinstellingen, waarin de fondsen beleggen, kunnen ten behoeve van het behalen van
beleggingsdoelen gebruikmaken en van afgeleide financiële instrumenten zoals futurescontracten alsmede van
Exchange Traded Funds (ETF’s) ten behoeve van het behalen van beleggingsdoelen.

De beheerder kan in het kader van portefeuillebeheer gebruikmaken van afgeleide instrumenten en ETF’s. Het
gebruik van afgeleide instrumenten is beperkt tot het gebruik van aandelenfutures. Van afgeleide financiële
instrumenten en ETF’s zal enkel gebruik worden gemaakt ten einde transactiekosten te beperken die anders
gemaakt zouden worden wegens het moeten aanpassen van de portefeuille, allereerst als het gevolg van de op-
of af te bouwen marktexposure bij toe- of uittreding door participanten in de ACTIAM Responsible Index Funds-
Equity of indien om een andere reden een omvangrijke verandering in beschikbare liquide middelen plaatsvindt.
Posities in afgeleide financiële instrumenten en ETF’s zullen na toe- of uittreding door participanten zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk worden afgebouwd. Het gebruik van afgeleide instrumenten en ETF’s heeft derhalve
een tijdelijk karakter.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële instrumenten en ETF’s indien het als gevolg van
marktomstandigheden tijdelijk niet mogelijk is de Index te repliceren via beleggingen in aandelen die onderdeel
uitmaken van de index. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten en ETF’s is in dit kader uitsluitend
toegestaan indien dit naar het oordeel van de beheerder in het belang is van de Participanten.

Wanneer futures worden opgenomen in de portefeuille ontstaat het risico dat de tegenpartij waarmee de future
is afgesloten failliet gaat en niet aan de dagelijkse afwikkeling van de futures kan voldoen. Aangezien de
samenstelling van de future niet overeenkomt met de samenstelling van het Verantwoorde Beleggingsuniversum
worden, in indirecte zin, door het gebruik van futures Uitgesloten Aandelen tijdelijk opgenomen in de
Portefeuille.

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.

De mate van verhandelbaarheid van de aandelen van de fondsen hangt voornamelijk samen met de mate van
verhandelbaarheid van de financiële instrumenten waarin de fondsen beleggen. Alle fondsen beleggen in andere
beleggingsinstellingen. Deze andere beleggingsinstellingen beleggen in beursgenoteerde aandelen, merendeels in
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zogenoemde ontwikkelde landen. In het algemeen is dan ook sprake van een zodanige verhandelbaarheid van
deze aandelen dat aan- en verkopen daarvan tijdig kunnen worden uitgevoerd. De mate van verhandelbaarheid
hangt onder meer samen met de transactievolumes op de beurs waarop deze aandelen zijn genoteerd. Deze
verhandelbaarheid neemt toe naarmate deze volumes groter zijn.

De verhandelbaarheid is van invloed op de hoogte van de feitelijke aankoop- en verkoopkoersen. Ter beperking
van de verhandelbaarheidsrisico’s wordt in het algemeen belegd in goed verhandelbare aandelen. Deze hoge
mate van verhandelbaarheid vormt tevens de basis voor het tijdig kunnen realiseren van de uitkering bij inkoop
van eigen aandelen door de Vennootschap.

Ter beheersing van het liquiditeitsrisico wordt per fonds 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.

Operationeel risico
Operationeel risico betreft het van 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.

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.

Risico in-en uitlenen van effecten (securities lending)
Ten aanzien van de fondsen noch ten aanzien van de beleggingsinstellingen waarin de fondsen beleggen, vindt
securities lending plaats. Derhalve is er geen sprake van een risico verbonden aan het in- en uitlenen van
effecten.

3.1.1 BALANS

1 Beleggingen

Verloopoverzicht participaties in ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Stand aan het begin van de periode --
Aankopen 731.603
Verkopen -10.392
Gerealiseerde waardeveranderingen 130
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 11.807
Stand ultimo periode 733.148

De toelichting, zoals voorgeschreven in art. 122 t/m 124 van het Besluit Gedragstoezicht financiële
ondernemingen Wft (Bgfo Wft) is gegeven door de opname van het halfjaarbericht van de onderliggende
beleggingsinstellingen.
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Participaties in ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen
In EUR 1.000 30-06-2016

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America 453.413
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe 172.755
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific 106.980
Stand ultimo periode 733.148

2 Vorderingen

Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016

Te vorderen van aandeelhouders 5.115
Te vorderen dividend-/bronbelasting 1.450
Totaal 6.565 --

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016

Te betalen uit hoofde van effectentransacties 5.115
Te betalen beheervergoeding 86
Totaal 5.201

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

Verdeling eigen vermogen over de beleggingsinstellingen
30-06-2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa 23.435
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 35.899
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 24.959
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 650.219
Totaal 734.512

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

Geplaatst aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 225.000,25 verdeeld in vijf prioriteitsaandelen en
tien series gewone aandelen, elk met een nominale waarde van € 0,01. Van de tien series zijn vier series actief.

Verloop in 2015/2016 per serie van gewone aandelen en de prioriteitsaandelen
STAND PER

21 AUGUSTUS
2015

UITGEGEVEN
AANDELEN

INGEKOCHTE
AANDELEN

STAND PER 30 JUNI
2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa -- 1.061.612 -92.085 969.527
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika -- 1.539.653 -202.192 1.337.461
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific -- 1.102.299 -109.978 992.321
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld -- 25.247.425 -- 25.247.425

Prioriteitsaandelen 5 -- -- 5
Stand ultimo verslagperiode 5 28.950.989 -404.255 28.546.739
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Verloopoverzicht eigen vermogen

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 290
Ingekochte aandelen -5
Stand ultimo periode 285

Agio
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 723.540
Ingekochte aandelen -10.383
Stand ultimo periode 713.157

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode --
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat --
Stand ultimo periode --

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode --
Resultaat over de verslagperiode 21.070
Stand ultimo periode 21.070

Totaal eigen vermogen 734.512

3.1.2 WINST- EN VERLIESREKENING

5 Opbrengsten uit beleggingen
De opbrengsten uit beleggingen betreffen gedeclareerde dividenden ontvangen van de beleggingen in de
onderliggende beleggingsinstellingen. De niet in contanten uitgekeerde dividenden worden op het moment van
verkrijging gewaardeerd tegen reële waarde en tegen deze waarde in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Opbrengsten uit beleggingen in beleggingsfondsen
Opbrengsten uit beleggingen 21-08-2015

T/M 30-06-2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa 568
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 431
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific --
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 8.661
Totaal 9.660

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. In het fonds is geen sprake van aan- en verkoopkosten van
de beleggingen.

Gerealiseerde waardeveranderingen per beleggingsfonds
21-08-2015

T/M 30-06-2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa -1
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 117
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 14
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld --
Totaal 130
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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. In het fonds is geen sprake van aan- en verkoopkosten van de
beleggingen.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen per beleggingsfonds
21-08-2015

T/M 30-06-2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa -1.092
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 1.329
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 400
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 11.170
Totaal 11.807

8 Beheervergoeding
De beheerder brengt de fondsen een beheervergoeding in rekening. De beheervergoeding dient ter dekking van
kosten van de bewaarder, de beheerder, kosten van administratie, oprichtings- en introductiekosten en
bewaargeving van effecten, alsmede van alle andere operationele kosten zoals die van toezicht en registratie,
accountantscontrole, verslaggeving en aandeelhoudersvergaderingen. De beheervergoeding bedraagt op jaarbasis
een bepaald percentage van het gemiddelde fondsvermogen. Maandelijks wordt hiertoe 1/12e deel in rekening
gebracht over het gemiddelde fondsvermogen (op basis van fondsomvang per dag ultimo) gedurende de maand.

De beheervergoeding voor de fondsen is als volgt:

Beheervergoeding
PROSPECTUS

21 AUGUSTUS 2015

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa 0,15%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 0,10%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 0,15%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 0,15%

In de beheervergoeding zijn onder meer begrepen de kosten voor het beheer van het fondsvermogen door de
beheerder. Wanneer het vermogensbeheer aan een derde partij wordt uitbesteed, zullen deze kosten apart in
rekening worden gebracht bij het desbetreffende fonds. Eventuele voordelen uit hoofde van (gedeeltelijk) retour
ontvangen beheerkosten van deze derde partijen komen geheel ten gunste van het desbetreffende fonds.

Totale beheervergoeding in beleggingsfondsen
21-08-2015

T/M 30-06-2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa 17
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 15
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 21
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 474
Totaal 527

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

ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. heeft gedurende de verslagperiode haar vermogen volledig belegd in de
onderliggende beleggingsinstellingen, de ACTIAM Responsible Index Funds Equity.
Daarom is naast de LKF voor elk fonds tevens een synthetische lopende kosten factor (SLKF) van toepassing.
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De synthetische lopende kosten factor bevat de lopende kosten van de onderliggende beleggingsinstellingen
wanneer het fonds daarin gemiddeld over het boekjaar meer dan 10% van het beheerde vermogen direct of
indirect belegt.
Aangezien echter de LKF voor de ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen in beginsel nihil is, is de
synthetische lopende kosten factor in beginsel gelijk aan de LKF.

Synthetische lopende kosten factor (op jaarbasis)
21-08-2015

T/M 30-06-2016

ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Europa 0,15%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Amerika 0,10%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Pacific 0,15%
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld 0,15%

Omloopfactor
De omloopfactor van de activa geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille van het fonds. Op
deze manier wordt inzicht gegeven in de mate waarin er actief beheer plaatsvindt in de beleggingsportefeuille.
Een eventuele negatieve omloopfactor geeft aan dat de dekking vanuit de op- en afslag hoger is dan de
transactiekosten van 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 feitelijke aan- en verkopen van beleggingen plaatsvinden via de fondsen van Zwitserleven
Beleggingsfondsen is de omloopfactor van deze fondsen opgenomen in de toelichting op de indirecte beleggingen.

Accountantskosten
De beheerder brengt een beheervergoeding in rekening aan de fondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. De
beheerder betaalt de accountantskosten uit de beheervergoeding. De accountantskosten hebben volledig
betrekking op controlediensten.

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

Werknemers
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. 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. Transacties met gelieerde partijen die niet marktconform zijn dienen op grond van het
Besluit te worden vermeld.
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ACTIAM brengt alleen een beheervergoeding in rekening aan de fondsen. De beheervergoeding is conform het
prospectus in rekening gebracht. Er worden geen effectentransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Softdollar-arrangementen en retourprovisies
Er kan voor de beleggingsinstellingen waarin de fondsen beleggen gebruik worden gemaakt van softdollar-
arrangementen. Deze arrangementen betreffen diensten en producten van financiële dienstverleners, die in het
kader van de uitvoering van transacties in financiële instrumenten in deze beleggingsinstellingen aan
vermogensbeheerders ter beschikking worden gesteld. Deze diensten en producten worden bekostigd uit de
opbrengsten van transacties in financiële instrumenten. Indien gebruik wordt gemaakt van softdollar-
arrangementen, zullen de (indirect) in rekening gebrachte kosten worden vermeld en worden toegelicht in de
desbetreffende jaarrekening van de vennootschap.

Uitbesteding werkzaamheden
Voor zowel de fondsen als de beleggingsinstellingen waarin de fondsen beleggen, ACTIAM Responsible Index Fund
Equity Europe, ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America en ACTIAM Responsible Index Fund Equity
Pacific (de ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen), vindt geen uitbesteding van werkzaamheden plaats.

Utrecht, 31 augustus 2016

Directie van ACTIAM N.V.

G.H.B. Coppens
R.G.H. Verheul
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4.1 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS EUROPA

BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-20161

Beleggingen
Participaties in ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe 1 23.353

Vorderingen 2 342
Kortlopende schulden 3 260
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 82
Activa min kortlopende schulden 23.435

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 10
Agio 23.967
Overige reserves --
Onverdeeld resultaat -542

Totaal eigen vermogen 23.435
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015 en er sprake is van een verlengd boekjaar, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 568

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.092
Som der bedrijfsopbrengsten -525

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 17

Som der bedrijfslasten 17

Resultaat -542
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

KASSTROOMOVERZICHT

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -542

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.092
Aankoop van beleggingen -26.742
Verkoop van beleggingen 2.296

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -342
Kortlopende schulden 260

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -23.977

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 26.273
Inkoop van aandelen -2.296

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 23.977

Mutatie liquide middelen --
Liquide middelen begin van de verslagperiode --
Koersverschillen op geldmiddelen --
Liquide middelen eind van de verslagperiode --
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.
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TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op het halfjaarbericht van ACTIAM
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 ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Stand aan het begin van de periode --
Aankopen 26.742
Verkopen -2.296
Gerealiseerde waardeveranderingen -1
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -1.092
Stand ultimo periode 23.353

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe, 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 deze beleggingsinstelling 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 beleggingsinstelling.

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 ACTIAM
Responsible Index Fund Equity Europe worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de halfjaarcijfers
van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen wordt verwezen naar de juridische structuur van ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. in de paragraaf Juridische structuur ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Effectenportefeuille
AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE

IN DUIZENDEN EURO'S
BELANG IN %

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

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe 412,99 23.353 2,34%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe 56.546,09 62.069,52

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 van ACTIAM Responsible Index
Fund Equity Europe zoveel mogelijk te spreiden naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers
van deze beleggingsinstelling voor een specificatie van de beleggingen naar valuta's, landen 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. Het kredietrisico van dit fonds bedraagt ultimo
verslagperiode € 0,34 miljoen.

In de halfjaarcijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe wordt inzicht gegeven in het kredietrisico
van deze beleggingsinstelling.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe belegt in vreemde valuta waardoor het
fonds indirect valutarisico loopt. In de halfjaarcijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe wordt
inzicht gegeven in de blootstelling van deze beleggingsinstelling aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016

Te vorderen van aandeelhouders 257
Te vorderen dividend-/bronbelasting 85
Totaal 342 --

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3. Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016

Te betalen uit hoofde van effectentransacties 257
Te betalen beheervergoeding 3
Totaal 260

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4. Eigen vermogen

Eigen vermogen

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 11
Ingekochte aandelen -1
Stand ultimo periode 10

Agio
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 26.262
Ingekochte aandelen -2.295
Stand ultimo periode 23.967

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode --
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat --
Stand ultimo periode --

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode --
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In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Resultaat over de verslagperiode -542
Stand ultimo periode -542

Totaal eigen vermogen 23.435

Meerjarenoverzicht
In EUR 1.000 30-06-20161

Intrinsieke waarde 23.435
Totaal resultaat -542
Aantal uitstaande gewone aandelen 969.527

Per aandeel (in euro's)
Intrinsieke waarde 24,17
Beurskoers 23,98
Dividend2 --

Dividenden 0,59
Waardeveranderingen -1,13
Bedrijfslasten -0,02
Totaal resultaat3 -0,56
1 Het fonds is gestart op 21 augustus 2015 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
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.

Lopende kosten factor
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Som der bedrijfslasten 17
Gemiddeld eigen vermogen in de verslagperiode 13.898
Lopende kosten factor (op jaarbasis) 0,15%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe waarbinnen de werkelijke aan- en
verkopen van beleggingen plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te
berekenen, de omloopfactor van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe is relevant. Zie daartoe de
betreffende halfjaarcijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe, verderop in dit verslag.
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4.2 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS NOORD-AMERIKA

BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-20161

Beleggingen
Participaties in ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America 1 35.837

Vorderingen 2 221
Kortlopende schulden 3 159
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 62
Activa min kortlopende schulden 35.899

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 13
Agio 34.024
Overige reserves --
Onverdeeld resultaat 1.862

Totaal eigen vermogen 35.899
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015 en er sprake is van een verlengd boekjaar, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 431

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 117
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.329
Som der bedrijfsopbrengsten 1.877

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 15

Som der bedrijfslasten 15

Resultaat 1.862
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

KASSTROOMOVERZICHT

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 1.862

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -117
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.329
Aankoop van beleggingen -39.705
Verkoop van beleggingen 5.314

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -221
Kortlopende schulden 159

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -34.037

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 39.352
Inkoop van aandelen -5.315

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 34.037

Mutatie liquide middelen --
Liquide middelen begin van de verslagperiode --
Koersverschillen op geldmiddelen --
Liquide middelen eind van de verslagperiode --
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.
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TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op de halfjaarcijfers van ACTIAM
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 ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Stand aan het begin van de periode --
Aankopen 39.705
Verkopen -5.314
Gerealiseerde waardeveranderingen 117
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1.329
Stand ultimo periode 35.837

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America, 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 deze beleggingsinstelling 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
beleggingsinstelling.

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 ACTIAM
Responsible Index Fund Equity North America worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de
halfjaarcijfers van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen wordt verwezen naar de juridische structuur van
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. in de paragraaf Juridische structuur ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Effectenportefeuille
AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE

IN DUIZENDEN EURO'S
BELANG IN %

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

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America 775.568,06 35.837 3,24%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America 46,21 45,98

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 van ACTIAM Responsible Index
Fund Equity North America zoveel mogelijk te spreiden naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de
halfjaarcijfers van deze beleggingsinstelling voor een specificatie van de beleggingen naar valuta's, landen 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.
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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 niet in
vastrentende waarden en loopt dus geen significant kredietrisico. Het kredietrisico van dit fonds bedraagt ultimo
verslagperiode € 0,22 miljoen.

In de halfjaarcijfers van Responsible Index Fund Equity North America wordt inzicht gegeven in het kredietrisico
van deze beleggingsinstelling.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific belegt in vreemde valuta waardoor het
fonds indirect valutarisico loopt. In de halfjaarcijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific wordt
inzicht gegeven in de blootstelling van deze beleggingsinstelling aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016

Te vorderen van aandeelhouders 156
Te vorderen dividend-/bronbelasting 65
Totaal 221

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3. Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016

Te betalen uit hoofde van effectentransacties 156
Te betalen beheervergoeding 3
Totaal 159

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4. Eigen vermogen

Eigen vermogen

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 16
Ingekochte aandelen -3
Stand ultimo periode 13

Agio
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 39.336
Ingekochte aandelen -5.312
Stand ultimo periode 34.024

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode --
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat --
Stand ultimo periode --
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In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode --
Resultaat over de verslagperiode 1.862
Stand ultimo periode 1.862

Totaal eigen vermogen 35.899

Meerjarenoverzicht
In EUR 1.000 30-06-20161

Intrinsieke waarde 35.899
Totaal resultaat 1.862
Aantal uitstaande gewone aandelen 1.337.461

Per aandeel (in euro's)
Intrinsieke waarde 26,84
Beurskoers 26,54
Dividend2 --

Dividenden 0,32
Waardeveranderingen 1,08
Bedrijfslasten -0,01
Totaal resultaat3 1,39
1 Het fonds is gestart op 21 augustus 2015 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
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.

Lopende kosten factor
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Som der bedrijfslasten 15
Gemiddeld eigen vermogen in de verslagperiode 17.810
Lopende kosten factor (op jaarbasis) 0,10%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America waarbinnen de werkelijke
aan- en verkopen van beleggingen plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante
omloopfactor te berekenen, de omloopfactor van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America is
relevant. Zie daartoe de betreffende halfjaarcijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America,
verderop in dit verslag.
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4.3 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS PACIFIC

BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-20161

Beleggingen
Participaties in ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific 1 24.962

Vorderingen 2 260
Kortlopende schulden 3 263
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -3
Activa min kortlopende schulden 24.959

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 10
Agio 24.556
Overige reserves --
Onverdeeld resultaat 393

Totaal eigen vermogen 24.959
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015 en er sprake is van een verlengd boekjaar, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 14
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 400
Som der bedrijfsopbrengsten 414

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 21

Som der bedrijfslasten 21

Resultaat 393
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

KASSTROOMOVERZICHT

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 393

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -14
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -400
Aankoop van beleggingen -27.330
Verkoop van beleggingen 2.782

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -260
Kortlopende schulden 263

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -24.566

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 27.343
Inkoop van aandelen -2.777

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 24.566

Mutatie liquide middelen --
Liquide middelen begin van de verslagperiode --
Koersverschillen op geldmiddelen --
Liquide middelen eind van de verslagperiode --
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.
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TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op het halfjaarbericht van ACTIAM
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 ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Stand aan het begin van de periode --
Aankopen 27.330
Verkopen -2.782
Gerealiseerde waardeveranderingen 14
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 400
Stand ultimo periode 24.962

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific, 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 deze beleggingsinstelling 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 beleggingsinstelling.

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 ACTIAM
Responsible Index Fund Equity Pacific worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de halfjaarcijfers
van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen wordt verwezen naar de juridische structuur van ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. in de paragraaf Juridische structuur ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Effectenportefeuille
AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE

IN DUIZENDEN EURO'S
BELANG IN %

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

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific 290,81 24.962 4,86%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific 85.836,19 90.435,79

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 van ACTIAM Responsible Index
Fund Equity Pacific zoveel mogelijk te spreiden naar regio’s en sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers
van deze beleggingsinstelling voor een specificatie van de beleggingen naar valuta's, landen 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. Het kredietrisico van dit fonds bedraagt ultimo
verslagperiode € 0,26 miljoen.

In de halfjaarcijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific wordt inzicht gegeven in het kredietrisico
van deze beleggingsinstelling.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific belegt in vreemde valuta waardoor het
fonds indirect valutarisico loopt. In de halfjaarcijfers van deze beleggingsinstelling wordt inzicht gegeven in de
blootstelling aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen is opgenomen:

Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016

Te vorderen van aandeelhouders 260
Totaal 260

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016

Te betalen uit hoofde van effectentransacties 260
Te betalen beheervergoeding 3
Totaal 263

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

Eigen vermogen

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 11
Ingekochte aandelen -1
Stand ultimo periode 10

Agio
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 27.332
Ingekochte aandelen -2.776
Stand ultimo periode 24.556

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode --
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat --
Stand ultimo periode --

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode --
Resultaat over de verslagperiode 393
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In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Stand ultimo periode 393

Totaal eigen vermogen 24.959

Meerjarenoverzicht
In EUR 1.000 30-06-20161

Intrinsieke waarde 24.959
Totaal resultaat 393
Aantal uitstaande gewone aandelen 992.321

Per aandeel (in euro's)
Intrinsieke waarde 25,15
Beurskoers 25,30
Dividend2 --

Dividenden --
Waardeveranderingen 0,42
Bedrijfslasten -0,02
Totaal resultaat3 0,40
1 Het fonds is gestart op 21 augustus 2015 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
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.

Lopende kosten factor
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Som der bedrijfslasten 21
Gemiddeld eigen vermogen in de verslagperiode 17.071
Lopende kosten factor (op jaarbasis) 0,15%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific waarbinnen de werkelijke aan- en
verkopen van beleggingen plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor te
berekenen, de omloopfactor van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific is relevant. Zie daartoe de
betreffende halfjaarcijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific, verderop in dit verslag.
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4.4 ACTIAM VERANTWOORD INDEX AANDELENFONDS WERELD

BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-20161

Beleggingen
Participaties in ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen 1 648.996

Vorderingen 2 5.742
Kortlopende schulden 3 4.519
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 1.223
Activa min kortlopende schulden 650.219

Eigen vermogen 4
Geplaatst kapitaal 252
Agio 630.610
Overige reserves --
Onverdeeld resultaat 19.357

Totaal eigen vermogen 650.219
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015 en er sprake is van een verlengd boekjaar, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 8.661

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen --
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 11.170
Som der bedrijfsopbrengsten 19.831

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 474

Som der bedrijfslasten 474

Resultaat 19.357
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.

KASSTROOMOVERZICHT

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-20161

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 19.357

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen --
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -11.170
Aankoop van beleggingen -637.826
Verkoop van beleggingen --

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -5.742
Kortlopende schulden 4.519

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -630.862

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 630.862
Inkoop van aandelen --

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 630.862

Mutatie liquide middelen --
Liquide middelen begin van de verslagperiode --
Koersverschillen op geldmiddelen --
Liquide middelen eind van de verslagperiode --
1 Omdat het fonds is opgericht op 21 augustus 2015, heeft het fonds geen vergelijkende cijfers over 2015.
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TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

De grondslagen die van toepassing zijn, zijn opgenomen in de toelichting op het halfjaarbericht van ACTIAM
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 ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Stand aan het begin van de periode --
Aankopen 637.826
Verkopen --
Gerealiseerde waardeveranderingen --
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 11.170
Stand ultimo periode 648.996 --

Omdat het fonds zijn vermogen belegt in ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe, ACTIAM Responsible
Index Fund Equity North America en ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific (de ACTIAM Responsible Index
Fund Equity fondsen) 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 deze beleggingsinstellingen
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 beleggingsinstellingen.

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 ACTIAM
Responsible Index Fund Equity fondsen worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de halfjaarcijfers
van de fondsen. Voor de structuur van de fondsen wordt verwezen naar de juridische structuur van ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. in de paragraaf Juridische structuur ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.

Effectenportefeuille
AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE

IN DUIZENDEN EURO'S
BELANG IN %

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

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America 9.036.894,32 417.576 37,80%
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe 2.642,13 149.402 14,97%
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific 955,52 82.018 15,97%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICPIATIE IN EURO

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America 46,21 45,98
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe 56.546,09 62.069,52
ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific 85.836,19 85.836,19

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 portefeuilles van ACTIAM Responsible Index
Fund Equity Europe, ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America en ACTIAM Responsible Index Fund
Equity Pacific (de ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen) zoveel mogelijk te spreiden naar regio’s en
sectoren. We verwijzen naar de halfjaarcijfers van deze beleggingsinstellingen voor een specificatie van de
beleggingen naar valuta's, landen en sectoren.
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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. Het kredietrisico van dit fonds bedraagt ultimo
verslagperiode € 5,74 miljoen.

In de halfjaarcijfers van de ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen wordt inzicht gegeven in het
kredietrisico van deze beleggingsinstellingen.

Valutarisico
Valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen
van valutawisselkoersen. De ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen beleggen in vreemde valuta waardoor
deze fondsen indirect valutarisico lopen. In de halfjaarcijfers van de ACTIAM Responsible Index Fund Equity
fondsen wordt inzicht gegeven in de blootstelling van deze beleggingsinstellingen aan vreemde valuta.

2 Vorderingen
Onder vorderingen zijn opgenomen:

Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016

Te vorderen van aandeelhouders 4.442
Te vorderen dividend-/bronbelasting 1.300
Totaal 5.742

Vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 Kortlopende schulden
Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016

Te betalen uit hoofde van effectentransacties 4.442
Te betalen beheervergoeding 77
Totaal 4.519

Schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 Eigen vermogen

Eigen vermogen

In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 252
Ingekochte aandelen --
Stand ultimo periode 252

Agio
Stand aan het begin van de periode --
Uitgegeven aandelen 630.610
Ingekochte aandelen --
Stand ultimo periode 630.610
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In EUR 1.000
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode --
Onttrekking/toevoeging uit onverdeeld resultaat --
Stand ultimo periode --

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode --
Resultaat over de verslagperiode 19.357
Stand ultimo periode 19.357

Totaal eigen vermogen 650.219

Meerjarenoverzicht
In EUR 1.000 30-06-20161

Intrinsieke waarde 650.219
Totaal resultaat 19.357
Aantal uitstaande gewone aandelen 25.247.425

Per aandeel (in euro's)
Intrinsieke waarde 25,75
Beurskoers 25,54
Dividend2 --

Dividenden 0,34
Waardeveranderingen 0,45
Bedrijfslasten -0,02
Totaal resultaat3 0,77
1 Het fonds is gestart op 21 augustus 2015 en bestaat dus nog geen vijf jaar.
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.

Lopende kosten factor
21-08-2015

T/M 30-06-2016

Som der bedrijfslasten 474
Gemiddeld eigen vermogen in de verslagperiode 377.555
Lopende kosten factor (op jaarbasis) 0,15%

Omloopfactor
Het beleggingsfonds belegt in de ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen waarbinnen de werkelijke aan-
en verkopen van beleggingen plaatsvinden. Derhalve is er voor het beleggingsfonds geen relevante omloopfactor
te berekenen, de omloopfactor van de ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen is relevant. Zie daartoe de
betreffende halfjaarcijfers van de ACTIAM Responsible Index Fund Equity fondsen, verderop in dit verslag.
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5.1 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE

BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 997.876 889.488
Vorderingen 2 10.588 2.864
Kortlopende schulden 3 10.530 1.939
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 58 925
Activa min kortlopende schulden 997.934 890.413

Fondsvermogen 4
Gestort kapitaal 861.032 671.941
Overige reserves 194.063 162.281
Onverdeeld resultaat -57.161 56.191

Totaal fondsvermogen 997.934 890.413

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 30.729 18.723

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 5 -2.629 2.718
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -85.134 62.973
Overige bedrijfsopbrengsten 7 3 --
Som der bedrijfsopbrengsten -57.031 84.414

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 8 130 90

Som der bedrijfslasten 130 90

Resultaat -57.161 84.324

KASSTROOMOVERZICHT

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -57.044 84.373

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2.629 -2.718
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 85.134 -62.973
Aankoop van beleggingen -215.164 -79.279
Verkoop van beleggingen 19.013 29.164

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -7.724 -2.787
Kortlopende schulden 8.538 3.740

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -164.618 -30.480

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 205.224 73.863
Inkoop van participaties -16.133 -24.078
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 53 628
Uitgekeerd dividend -24.409 -19.884

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 164.735 30.529

Mutatie liquide middelen 117 49
Liquide middelen begin van de verslagperiode -- --
Koersverschillen op geldmiddelen -117 -49
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

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

TOELICHTING OP DE BALANS

1 BELEGGINGEN

Beleggingen

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 889.488 635.077
Aankopen 215.164 280.141
Verkopen -19.013 -56.529
Gerealiseerde waardeveranderingen -2.629 3.292
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -85.134 27.507
Stand ultimo periode 997.876 889.488

Ultimo verslagperiode is een bedrag van € 15,3 miljoen (ultimo 2015: € 12,7 miljoen) aan vastgoedfondsen onder
de aandelen opgenomen. In de verslagperiode zijn er geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde
partijen.

Securities lending (het uitlenen van effecten aan andere financiële instellingen tegen een vergoeding) is voor de
beleggingsinstelling niet toegestaan.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van de beleggingsinstelling bevinden is de reële
waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van voldoende liquiditeit op
de betreffende markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Samenstelling effectenportefeuille
De onderstaande tabellen met de valuta-, landen- en sectorverdeling van de portefeuille alsmede de vijf grootste
belangen per sector geven inzicht in het koersrisico en valutarisico van de portefeuille van de beleggingsinstelling
per 30 juni 2016.

Valutaverdeling ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Euro 460.352 46,2
Britse pond 305.281 30,6
Zwitserse frank 141.991 14,2
Zweedse kroon 44.642 4,5
Deense kroon 31.417 3,1
Noorse kroon 10.130 1,0
Amerikaanse dollar 4.063 0,4
Totaal 997.876 100,0

Landenverdeling ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Verenigd Koninkrijk 261.030 26,3
Zwitserland 148.975 14,9
Frankrijk 146.239 14,7
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In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Duitsland 136.041 13,6
Nederland 66.836 6,7
Spanje 45.952 4,6
Zweden 44.115 4,4
Denemarken 31.417 3,1
Italië 28.112 2,8
België 23.267 2,3
Finland 15.690 1,6
Ierland 12.245 1,2
Noorwegen 10.130 1,0
Verenigde Staten1 8.419 0,8
Australië1 4.009 0,4
Luxemburg 2.914 0,3
Oostenrijk 2.801 0,3
Zuid-Afrika1 2.551 0,3
Portugal 2.421 0,2
Jersey 2.040 0,2
Mexico1 1.202 0,1
Chili1 855 0,1
Jordanië1 615 0,1
Totaal 997.876 100,0
1 Betreft een belegging(en) met een beursnotering op de London Exchange, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd buiten Europa.

Sectorallocatie ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Financiële conglomeraten 185.263 18,6
Niet-duurzame consumentengoederen 165.901 16,6
Consumenten Servicebedrijven 145.613 14,6
Kapitaalgoederen 116.696 11,7
Luxe consumentengoederen 106.403 10,7
Energie 73.016 7,3
Basisgoederen 71.887 7,2
Telecommunicatiediensten 47.471 4,8
Informatie Technologie 43.288 4,3
Nutsbedrijven 42.338 4,2
Totaal 997.876 100,0

Grootste vijf belangen per sector
In duizenden euro's BEURSWAARDE % VAN SECTOR

Financiële conglomeraten
HSBC 16.373 8,8
Allianz 8.625 4,7
Banco Santander Central Hispano 7.374 4,0
UBS 6.375 3,4
BNP Paribas 6.280 3,4
Totaal 45.027 24,3

Niet-duurzame consumentengoederen
Nestlé 32.837 19,8
Unilever 18.198 11,0
British American Tobacco 16.110 9,7
Anheuser-Busch 14.050 8,5
Diageo 9.272 5,6
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In duizenden euro's BEURSWAARDE % VAN SECTOR

Totaal 90.467 54,6

Consumenten Servicebedrijven
Novartis 25.014 17,2
Roche Holding 24.646 16,9
GlaxoSmithKline 13.977 9,6
Novo Nordisk 13.279 9,1
Sanofi 13.088 9,0
Totaal 90.004 61,8

Kapitaalgoederen
Siemens 10.553 9,0
Vinci 5.443 4,7
ABB 5.271 4,5
Schneider Electric 5.012 4,3
Atlas Copco 3.786 3,2
Totaal 30.065 25,7

Luxe consumentengoederen
Daimler 7.678 7,2
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 5.818 5,5
RELX 4.941 4,6
Inditex 4.807 4,5
Compass Group 4.082 3,8
Totaal 27.326 25,6

Energie
Royal Dutch Shell 29.066 39,8
BP 14.438 19,8
TOTAL 14.268 19,5
ENI 5.442 7,5
Statoil 2.541 3,5
Totaal 65.755 90,1

Basisgoederen
BASF 9.389 13,1
Air Liquide 4.793 6,7
Syngenta 4.741 6,6
BHP Billiton 4.009 5,6
Glencore 3.821 5,3
Totaal 26.753 37,3

Telecommunicatiediensten
Vodafone 10.814 22,8
Deutsche Telekom 7.338 15,5
BT Group 6.094 12,8
Telefónica 5.653 11,9
Orange 4.276 9,0
Totaal 34.175 72,0

Informatie Technologie
SAP 9.755 22,5
ASML 4.965 11,5
Nokia 4.414 10,2
NXP Semiconductors 3.171 7,3
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3.053 7,1
Totaal 25.358 58,6

HALFJAARCIJFERS 2016 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY FONDSEN 62



In duizenden euro's BEURSWAARDE % VAN SECTOR

Nutsbedrijven
National Grid 7.357 17,4
Iberdrola 4.915 11,6
Enel 4.521 10,7
Engie 3.129 7,4
SSE 2.719 6,4
Totaal 22.641 53,5

2 VORDERINGEN

Onder vorderingen zijn opgenomen:

Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van participanten 5.466 1.505
Te vorderen dividend 1.944 798
Te vorderen dividend-/bronbelasting 3.178 561
Totaal 10.588 2.864

De 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.

3 KORTLOPENDE SCHULDEN

Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen 1.150 1.097
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 9.380 842
Totaal 10.530 1.939

De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Schulden aan kredietinstellingen
Financiering van beleggingen met vreemd vermogen is in beginsel niet toegestaan behalve wanneer bedragen nog
zijn te ontvangen uit hoofde van dividenduitkeringen op (certificaten van) aandelen die behoren tot de
beleggingsportefeuille van het Fonds.

4 FONDSVERMOGEN

Fondsvermogen

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 671.941 453.461
Uitgegeven participaties 205.224 271.196
Ingekochte participaties -16.133 -52.716
Stand ultimo periode 861.032 671.941

Overige reserves
Stand per 1 januari 162.281 140.791
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 56.191 41.374
Uitgekeerd slot-dividend -24.409 -19.884
Stand ultimo periode 194.063 162.281

Onverdeeld resultaat
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In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 56.191 41.374
Toevoeging aan overige reserves -56.191 -41.374
Resultaat over de verslagperiode -57.161 56.191
Stand ultimo periode -57.161 56.191

Totaal fondsvermogen 997.934 890.413

De beleggingsinstelling geeft één soort participaties uit. Deze participaties zijn genoteerd in euro’s. Elke
participatie vertegenwoordigt een nominale waarde van EUR 50.000. Participaties worden uitgegeven
respectievelijk ingekocht tegen de door de Beheerder berekende intrinsieke waarde op het moment van uitgifte
respectievelijk inkoop en tegen de in het prospectus vermelde condities en procedures. Deelname in de
beleggingsinstelling kan uitsluitend geschieden door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft.

Verloopoverzicht aantal participaties
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 14.345,41 10.843,50
Uitgegeven participaties 3.578,85 4.311,36
Ingekochte participaties -276,10 -809,45
Stand ultimo periode 17.648,16 14.345,41

Meerjarenoverzicht
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 997.934 890.413 635.626 502.481 555.733
Totaal resultaat -57.161 56.191 41.374 76.749 92.120
Aantal uitstaande participaties 17.648,16 14.345,41 10.843,50 9.097,16 11.521,58

Per participatie (in euro's)
Intrinsieke waarde 56.546,09 62.069,52 58.618,17 55.225,53 48.234,04
Dividend 1.425,00 1.753,70 900,00 2.275,001 1.550,00
Totaal resultaat2 -3.239 3.917 3.816 8.437 7.995
1 Het in 2013 uitgekeerde dividend ad € 2.275 bestaat uit een slotdividend over 2012 van € 1.275 en een interim-dividend over 2013 van € 1.000 per participatie.
2 Het totaal resultaat per participatie is berekend op basis van het aantal uitstaande participaties aan het einde van de verslagperiode.

Kredietrisico
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vastrentende beleggingen, vorderingen en liquide
middelen. Het kredietrisico van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Europe bedroeg ultimo verslagperiode
€ 10,6 miljoen (ultimo 2015: € 2,9 miljoen).

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

5 GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN

In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
In EUR 1.000 WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 798 -3.427 -2.629
Totaal 798 -3.427 -2.629

6 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN

In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.
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Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
In EUR 1.000 WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 27.788 -112.922 -85.134
Totaal 27.788 -112.922 -85.134

7 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Overige bedrijfsopbrengsten 3 --
Totaal 3 --

De overige bedrijfsopbrengsten in de verslagperiode bestaan uit incidentele opbrengsten verkregen als gevolg van
het bezoeken van een aandeelhoudersvergadering van een bedrijf waarin wordt belegd.

8 OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Onder de overige bedrijfslasten worden verantwoord valutaresultaten op bankrekeningen, vorderingen en
schulden in vreemde valuta alsmede rente op de rekening-courant.

Overige bedrijfslasten

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Koersverschillen op geldmiddelen 117 49
Rente rekening courant 13 27
Overige bedrijfslasten -- 14
Totaal 130 90

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor (LKF) van een beleggingsfonds omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds
zijn gebracht, exclusief de kosten van beleggingstransacties, koersverschillen op geldmiddelen en interestkosten.
De lopende kosten factor wordt uitgedrukt in procenten van het gemiddelde fondsvermogen van het Fonds. Het
gemiddelde fondsvermogen 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.

De hoogte van de fondskosten wordt afzonderlijk overeengekomen met individuele participanten. De Beheerder
ontvangt van het Fonds geen beheervergoeding voor het door hem gevoerde beheer. De lopende kosten factor
van het Fonds is derhalve nihil.

Omloopfactor
De omloopfactor van de activa geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille van het Fonds. Op
deze manier wordt inzicht gegeven in de mate waarin er actief beheer in de beleggingsportefeuille plaatsvindt.

Met deze indicator wordt een indruk verkregen van de relatieve transactiekosten die gemoeid zijn met het
portefeuillebeheer. Een eventuele negatieve omloopfactor geeft aan dat de dekking vanuit de op- en afslag hoger
is dan de transactiekosten van 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 (uitgiftes + inkopen) van deelnemingsrechten van de
beleggingsinstelling
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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.

De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 1,38% (eerste halfjaar van 2015: 1,86%).

Kosten aan- en verkopen
De transactiekosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 460.861 (eerste halfjaar van
2015: € 169.951).

Personeel
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst.

Accountantskosten
De beheerder brengt een beheervergoeding in rekening bij de participanten. De beheerder betaalt de
accountantskosten uit de beheervergoeding. De accountantskosten hebben volledig betrekking op
controlediensten.

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 het Fonds.

Als gevolg van het Bgfo zijn voor 2015 ook alle ondernemingen die behoren tot de groep van SNS REAAL N.V.
aangemerkt als gelieerde partijen. Dit zijn onder andere SNS Bank N.V., SNS REAAL N.V., ACTIAM en SNS
Securities N.V. Transacties met gelieerde partijen die niet marktconform zijn dienen op grond van het Besluit te
worden vermeld. In de verslagperiode hebben alle transacties tegen marktconforme voorwaarden
plaatsgevonden.

Softdollar-arrangementen en retourprovisies
Softdollar-arrangementen betreffen diensten en producten van (financiële) dienstverleners, die in het kader van
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 brokers hebben uitsluitend betrekking op researchrapporten. De waarde hiervan is niet te
kwantificeren. In de verslagperiode heeft ACTIAM geen retourprovisies ontvangen van partijen die
effectentransacties hebben uitgevoerd. Softdollar-arrangementen zijn niet van toepassing bij het Fonds.

Uitbesteding werkzaamheden
Er vindt geen uitbesteding van werkzaamheden plaats voor het Fonds.
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5.2 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY NORTH AMERICA

BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 1.106.576 798.282
Vorderingen 2 4.056 4.722
Kortlopende schulden 3 6.063 4.722
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -2.007 --
Activa min kortlopende schulden 1.104.569 798.282

Fondsvermogen 4
Gestort kapitaal 902.434 614.815
Overige reserves 170.088 124.158
Onverdeeld resultaat 32.047 59.309

Totaal fondsvermogen 1.104.569 798.282

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 5 -149 2.363
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 32.196 40.708
Som der bedrijfsopbrengsten 32.047 43.071

Resultaat 32.047 43.071

KASSTROOMOVERZICHT

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 32.047 43.071

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 149 -2.363
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -32.196 -40.708
Aankoop van beleggingen -296.737 -63.543
Verkoop van beleggingen 20.490 36.893

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen 666 -1.250
Kortlopende schulden 1.341 2.242

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -274.240 -25.658

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 310.498 69.166
Inkoop van participaties -22.879 -36.893
Uitgekeerd dividend -13.379 -6.615

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 274.240 25.658

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

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

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

TOELICHTING OP DE BALANS

1 BELEGGINGEN

Beleggingen

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 798.282 447.870
Aankopen 296.737 366.419
Verkopen -20.490 -75.316
Gerealiseerde waardeveranderingen -149 5.811
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 32.196 53.498
Stand ultimo periode 1.106.576 798.282

In de verslagperiode zijn geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde partijen.
Ultimo verslagperiode heeft ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America–B geen effecten uitgeleend
(securities lending) omdat dit voor dit beleggingsinstelling niet is toegestaan.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North
America–B bevinden is de reële waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake
is van voldoende liquiditeit op de betreffende markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Indirecte beleggingen
Indien een beleggingsinstelling 85 procent of meer van het beheerde vermogen 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 die andere beleggingsinstelling. 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 navolgende cijfers van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
worden geacht deel uit te maken van de toelichting op de jaarrekening van ACTIAM Responsible Index Fund
Equity North America.

De toelichting, zoals voorgeschreven in art. 122 t/m 124 Bgfo Wft is gegeven door de opname van de cijfers van
de onderliggende beleggingsinstelling in de toelichting op de indirecte beleggingen.

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America - B
ALGEMEEN

Vindplaats meest recente jaarrekening
Gratis op te vragen bij:
ACTIAM N.V.
Graadt van Roggenweg 250
Postbus 679
3500 AR Utrecht
Website: actiam.nl/fondsbeheer

Toezichthouder
Fonds staat vanaf 22 juli 2014 onder toezicht van AFM

Soort belegging
Aandelen

Beleggingsbeleid
Passief
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In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 794.772 446.391
Aankopen 305.314 372.335
Verkopen -14.179 -68.152
Gerealiseerde waardeveranderingen -1.482 3.978
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 17.990 40.220
Stand ultimo periode 1.102.415 794.772

Samenstelling fondsvermogen ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America - B
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1.102.415 794.772
Vorderingen 9.724 8.124
Liquide middelen -- 434
Kortlopende schulden 5.563 5.048
Totaal fondsvermogen 1.106.576 798.282

ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America - B
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Omloopsnelheid 0,24% 4,53%
Lopende kosten factor -- --

Beleggingen ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America - B

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 794.772 446.391
Aankopen 305.314 372.335
Verkopen -14.179 -68.152
Gerealiseerde waardeveranderingen -1.482 3.978
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 17.990 40.220
Stand ultimo periode 1.102.415 794.772

Liquiditeit beleggingen ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B
ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B belegt alleen in financiële instrumenten die zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten.

Samenstelling beleggingsportefeuille
Ultimo verslagperiode is een bedrag van € 38,1 miljoen (ultimo 2015: € 25,0 miljoen) aan vastgoedfondsen onder
de aandelen opgenomen.

De onderstaande tabellen met de valuta-, landen- en sectorverdeling van de portefeuille alsmede de vijf grootste
belangen per sector geven inzicht in het koersrisico en valutarisico van de portefeuille van de beleggingsinstelling
per 30 juni 2016.

Valutaverdeling ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Amerikaanse dollar 1.036.970 94,1
Canadese dollar 65.445 5,9
Totaal 1.102.415 100,0

Landenverdeling ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Verenigde Staten 1.007.612 91,4
Canada 64.829 5,9
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In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Ierland1 12.662 1,1
Verenigd Koninkrijk1 6.724 0,6
Zwitserland1 4.962 0,5
Singapore1 3.251 0,3
Bermuda1 1.666 0,2
Zweden1 472 -
Nederland1 237 -
Totaal 1.102.415 100,0
1 Betreft belegging(en) met een beursnotering op de New York Stock Exchange, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd buiten Noord-Amerika.

Sectorallocatie ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Informatie Technologie 209.372 19,0
Financiële conglomeraten 187.341 17,0
Consumenten Servicebedrijven 152.388 13,8
Luxe consumentengoederen 139.347 12,6
Niet-duurzame consumentengoederen 111.470 10,1
Kapitaalgoederen 104.970 9,5
Energie 87.980 8,0
Nutsbedrijven 39.331 3,6
Basisgoederen 38.316 3,5
Telecommunicatiediensten 31.900 2,9
Totaal 1.102.415 100,0

Grootste vijf belangen per sector
In duizenden euro's BEURSWAARDE % VAN SECTOR

Informatie Technologie
Apple 28.806 13,8
Alphabet 22.865 10,9
Microsoft 20.936 10,0
Facebook 14.290 6,8
Intel 8.451 4,0
Totaal 95.348 45,5

Financiële conglomeraten
Wells Fargo 12.387 6,6
JPMorgan Chase 12.371 6,6
Berkshire Hathaway 9.400 5,0
Bank of America 7.472 4,0
Citigroup 6.828 3,6
Totaal 48.458 25,8

Consumenten Servicebedrijven
Johnson & Johnson 18.198 11,9
Pfizer 11.791 7,7
Merck & Co 8.721 5,7
UnitedHealth Group 7.265 4,8
Medtronic 6.671 4,4
Totaal 52.646 34,5

Luxe consumentengoederen
Amazon.com 15.606 11,2
Home Depot 8.851 6,4
Comcast 8.675 6,2
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In duizenden euro's BEURSWAARDE % VAN SECTOR

The Walt Disney Company 8.263 5,9
McDonald's 5.952 4,3
Totaal 47.347 34,0

Niet-duurzame consumentengoederen
Procter & Gamble 12.425 11,1
Coca-Cola 10.122 9,1
Philip Morris International 8.618 7,7
PepsiCo 8.339 7,5
Altria Group 7.366 6,6
Totaal 46.870 42,0

Kapitaalgoederen
General Electric 16.649 15,9
3M 6.412 6,1
United Technologies 5.155 4,9
Danaher 4.073 3,9
United Parcel Service 4.063 3,9
Totaal 36.352 34,7

Energie
Exxon Mobil 21.186 24,1
Chevron 10.747 12,2
Schlumberger 5.934 6,7
Occidental Petroleum 3.234 3,7
ConocoPhillips 2.897 3,3
Totaal 43.998 50,0

Nutsbedrijven
NextEra Energy 3.271 8,3
Duke Energy 3.241 8,2
Southern 2.680 6,8
Dominion Resources 2.576 6,5
American Electric Power 1.917 4,9
Totaal 13.685 34,7

Basisgoederen
E.I. DuPont de Nemours 3.160 8,2
Dow Chemical 3.054 8,0
Monsanto 2.551 6,7
Praxair 1.831 4,8
Ecolab 1.710 4,5
Totaal 12.306 32,2

Telecommunicatiediensten
AT&T 14.401 45,1
Verizon Communications 12.346 38,7
Level 3 Communications 830 2,6
CenturyLink 822 2,6
Rogers Communications 765 2,4
Totaal 29.164 91,4
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2 VORDERINGEN

Onder vorderingen is opgenomen:

Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van participanten 4.056 4.722
Totaal 4.056 4.722

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

3 KORTLOPENDE SCHULDEN

Onder kortlopende schulden is opgenomen:

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015

Te betalen uit hoofde van effectentransacties 6.063 4.722
Totaal 6.063 4.722

De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

4 FONDSVERMOGEN

Fondsvermogen

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 614.815 317.097
Uitgegeven participaties 310.498 373.425
Ingekochte participaties -22.879 -75.707
Stand ultimo periode 902.434 614.815

Overige reserves
Stand per 1 januari 124.158 34.103
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 59.309 96.670
Uitgekeerd dividend -13.379 -6.615
Stand ultimo periode 170.088 124.158

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 59.309 96.670
Toevoeging aan overige reserves -59.309 -96.670
Resultaat over de verslagperiode 32.047 59.309
Stand ultimo periode 32.047 59.309

Totaal fondsvermogen 1.104.569 798.282

De beleggingsinstelling geeft één soort participaties uit. Deze participaties zijn genoteerd in euro’s. Elke
participatie vertegenwoordigt een nominale waarde van EUR 25,-. Participaties worden uitgegeven
respectievelijk ingekocht tegen de door de Beheerder berekende intrinsieke waarde op het moment van uitgifte
respectievelijk inkoop en tegen de in het prospectus vermelde condities en procedures. Deelname in de
beleggingsinstelling kan uitsluitend geschieden door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft.
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Verloopoverzicht aantal participaties
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 17.362.117,13 10.677.866,60
Uitgegeven participaties 7.048.454,99 8.337.989,01
Ingekochte participaties -506.236,25 -1.653.738,48
Stand ultimo periode 23.904.335,87 17.362.117,13

Meerjarenoverzicht
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 1.104.569 798.282 447.870 275.870 40.649
Totaal resultaat 32.047 59.309 96.670 35.888 2.6841

Aantal uitstaande participaties 23.904.335,87 17.362.117,13 10.677.866,60 8.328.880,46 1.526.720,03

Per participatie (in euro's)
Intrinsieke waarde 46,21 45,98 41,94 33,12 26,63
Dividend 0,57 0,59 0,43 -- --
Totaal resultaat2 1,34 3,42 9,05 4,31 1,76
1 Het totaal resultaat heeft betrekking op de priode van 1 juni 2012 (start van het fonds) tot en met 31 december 2012.
2 Het totaal resultaat per participatie is berekend op basis van het aantal uitstaande participaties aan het einde van de verslagperiode.

Kredietrisico
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vastrentende beleggingen, vorderingen en liquide
middelen. Het kredietrisico van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America bedroeg ultimo
verslagperiode € 4,1 miljoen (ultimo 2015: € 4,7 miljoen).

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

5 GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN

In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
In EUR 1.000 WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 130 -279 -149
Totaal 130 -279 -149

6 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN

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 EUR 1.000 WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 32.196 -- 32.196
Totaal 32.196 -- 32.196

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor (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 lopende kosten factor wordt
uitgedrukt in procenten van het gemiddelde fondsvermogen van het Fonds. Het gemiddelde fondsvermogen 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.

De hoogte van de fondskosten wordt afzonderlijk overeengekomen met individuele participanten. De Beheerder
ontvangt van het Fonds geen beheervergoeding voor het door hem gevoerde beheer. De lopende kosten factor
van het Fonds is derhalve nihil.
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Omloopfactor
De omloopfactor van de activa geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille van het Fonds. Op
deze manier wordt inzicht gegeven in de mate waarin er actief beheer in de beleggingsportefeuille plaatsvindt.

Met deze indicator wordt een indruk verkregen van de relatieve transactiekosten die gemoeid zijn met het
portefeuillebeheer. Een eventuele negatieve omloopfactor geeft aan dat de dekking vanuit de op- en afslag hoger
is dan de transactiekosten van 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 (uitgiftes + 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.

Aangezien de feitelijke aan- en verkopen van beleggingen plaatsvinden via ACTIAM Responsible Index Fund Equity
North America-B is de omloopfactor van dat fonds opgenomen in de toelichting op de indirecte beleggingen.

De omloopfactor van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B over de verslagperiode bedraagt
0,24% (eerste halfjaar van 2015: 4,53%).

Kosten aan- en verkopen
Aangezien de feitelijke aan- en verkopen van beleggingen plaatsvinden via ACTIAM Responsible Index Fund Equity
North America-B, zijn de aan- en verkoopkosten van dat fonds relevant.

De transactiekosten van ACTIAM Responsible Index Fund Equity North America-B, voor zover identificeerbaar,
bedragen in de verslagperiode € 93.980 (eerste halfjaar van 2015: € 34.168).

Personeel
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst.

Accountantskosten
De beheerder brengt een beheervergoeding in rekening bij de participanten. De beheerder betaalt de
accountantskosten uit de beheervergoeding. De accountantskosten hebben volledig betrekking op
controlediensten.

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 het Fonds.

Als gevolg van het Bgfo zijn voor 2016 ook alle ondernemingen die behoren tot de groep van SNS REAAL N.V.
aangemerkt als gelieerde partijen. Dit zijn onder andere SNS Bank N.V., SNS REAAL N.V., ACTIAM en SNS
Securities N.V. Transacties met gelieerde partijen die niet marktconform zijn dienen op grond van het Besluit te
worden vermeld. In de verslagperiode hebben alle transacties tegen marktconforme voorwaarden
plaatsgevonden.
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Softdollar-arrangementen en retourprovisies
Softdollar-arrangementen betreffen diensten en producten van (financiële) dienstverleners, die in het kader van
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 brokers hebben uitsluitend betrekking op researchrapporten. De waarde hiervan is niet te
kwantificeren. In de verslagperiode heeft ACTIAM geen retourprovisies ontvangen van partijen die
effectentransacties hebben uitgevoerd. Softdollar-arrangementen zijn niet van toepassing bij het Fonds.

Uitbesteding werkzaamheden
Er vindt geen uitbesteding van werkzaamheden plaats voor het Fonds.
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5.3 ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY PACIFIC

BALANS
Vóór winstbestemming in EUR 1.000 REF. 30-06-2016 31-12-2015

Beleggingen 1 512.272 445.789
Vorderingen 2 2.640 2.384
Overige activa

Liquide middelen 3 -- 182
Kortlopende schulden 4 1.479 249
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden 1.161 2.317
Activa min kortlopende schulden 513.433 448.106

Fondsvermogen 5
Gestort kapitaal 403.939 319.056
Overige reserves 129.050 81.661
Onverdeeld resultaat -19.556 47.389

Totaal fondsvermogen 513.433 448.106

WINST- EN VERLIESREKENING

In EUR 1.000 REF.
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Opbrengsten uit beleggingen
Dividend aandelen 6.704 4.272

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 6 -1.297 1.980
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 7 -25.088 45.254
Overige bedrijfsopbrengsten 8 140 11
Som der bedrijfsopbrengsten -19.541 51.517

Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten 9 15 70

Som der bedrijfslasten 15 70

Resultaat -19.556 51.447

KASSTROOMOVERZCIHT

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen -19.696 51.436

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.297 -1.980
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 25.088 -45.254
Aankoop van beleggingen -105.079 -25.882
Verkoop van beleggingen 12.211 16.221

Mutaties in activa en passiva:
Vorderingen -256 -985
Kortlopende schulden 409 6

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -86.026 -6.438

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van participaties 100.270 20.697
Inkoop van participaties -15.387 -15.414
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 821 1.102

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten 85.704 6.385

Mutatie liquide middelen -322 -53
Liquide middelen begin van de verslagperiode 182 42
Koersverschillen op geldmiddelen 140 11
Liquide middelen eind van de verslagperiode -- --
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TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN KASSTROOMOVERZICHT

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

TOELICHTING OP DE BALANS

1 BELEGGINGEN

Beleggingen

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 445.789 284.212
Aankopen 105.079 163.805
Verkopen -12.211 -40.723
Gerealiseerde waardeveranderingen -1.297 4.445
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen -25.088 34.050
Stand ultimo periode 512.272 445.789

Ultimo verslagperiode is een bedrag van € 43,7 miljoen (ultimo 2015: € 34,8 miljoen) aan vastgoedfondsen onder
de aandelen opgenomen. In de verslagperiode zijn er geen aan- en verkooptransacties uitgevoerd door gelieerde
partijen.

Securities lending (het uitlenen van effecten aan andere financiële instellingen tegen een vergoeding) is voor de
beleggingsinstelling niet toegestaan.

Toelichting waardering financiële instrumenten tegen reële waarde conform RJ 290.916
Voor alle financiële instrumenten die zich in de portefeuille van de beleggingsinstelling bevinden is de reële
waarde afgeleid van ter beurze genoteerde marktprijzen waarbij geldt dat sprake is van voldoende liquiditeit op
de betreffende markt waar het financiële instrument verhandeld wordt.

Samenstelling effectenportefeuille
De onderstaande tabellen met de valuta-, landen- en sectorverdeling van de portefeuille alsmede de vijf grootste
belangen per sector geven inzicht in het koersrisico en valutarisico van de portefeuille van de beleggingsinstelling
per 30 juni 2016.

Valutaverdeling ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Japanse yen 336.731 65,7
Australische dollar 104.957 20,5
Hongkong dollar 45.130 8,8
Singaporese dollar 19.380 3,8
Amerikaanse dollar 3.247 0,6
Nieuw-Zeelandse dollar 2.827 0,6
Totaal 512.272 100,0
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Landenverdeling ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Japan 336.730 65,6
Australië 103.943 20,3
Hongkong 46.721 9,1
Singapore 19.313 3,8
Nieuw-Zeeland 2.827 0,6
Macao 1.454 0,3
Ierland1 1.014 0,2
China 270 0,1
Totaal 512.272 100,0
1 Betreft een belegging met een beursnotering in Australië, maar een vestigingsplaats in Ierland.

Sectorallocatie ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific

In duizenden euro's BEURSWAARDE
% VAN

BELEGGINGEN

Financiële conglomeraten 150.359 29,4
Kapitaalgoederen 85.509 16,7
Luxe consumentengoederen 76.088 14,9
Niet-duurzame consumentengoederen 39.126 7,6
Consumenten Servicebedrijven 38.484 7,5
Informatie Technologie 34.453 6,7
Basisgoederen 32.600 6,4
Telecommunicatiediensten 30.270 5,9
Nutsbedrijven 17.651 3,4
Energie 7.732 1,5
Totaal 512.272 100,0

Grootste vijf belangen per sector
In duizenden euro's BEURSWAARDE % VAN SECTOR

Financiële conglomeraten
Commonwealth Bank of Australia 11.703 7,8
Westpac Banking 9.069 6,0
AIA Group 8.951 6,0
Mitsubishi Financial Group 7.067 4,7
Australia and New Zealand Banking Group 6.462 4,3
Totaal 43.252 28,8

Kapitaalgoederen
Fanuc 3.879 4,5
East Japan Railway 3.814 4,5
CK Hutchison Holdings 3.616 4,2
Mitsubishi 3.230 3,8
Central Japan Railway 3.147 3,7
Totaal 17.686 20,7

Luxe consumentengoederen
Toyota Motor 16.297 21,4
Honda Motor 5.063 6,7
Sony 4.570 6,0
Nissan Motor 2.730 3,6
Bridgestone 2.544 3,3
Totaal 31.204 41,0

Niet-duurzame consumentengoederen
Japan Tobacco 5.453 13,9
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In duizenden euro's BEURSWAARDE % VAN SECTOR

Wesfarmers 4.144 10,6
Seven & i Holdings 3.907 10,0
Kao 3.600 9,2
Woolworths 2.468 6,3
Totaal 19.572 50,0

Consumenten Servicebedrijven
CSL 4.763 12,4
Astellas Pharma 4.057 10,5
Takeda Pharmaceutical 3.770 9,8
Otsuka Holdings 2.240 5,8
Ono Pharmaceutical 2.201 5,7
Totaal 17.031 44,2

Informatie Technologie
Canon 3.793 11,0
Keyence 3.779 11,0
Murata Manufacturing 2.624 7,6
Hitachi 2.456 7,1
Fuji Photo Film 2.074 6,0
Totaal 14.726 42,7

Basisgoederen
BHP Billiton 5.682 17,4
Shin-Etsu Chemical 2.809 8,6
Nippon Steel & Sumitomo Metal 1.919 5,9
Newcrest Mining 1.794 5,5
Amcor 1.768 5,4
Totaal 13.972 42,8

Telecommunicatiediensten
KDDI 7.129 23,6
SoftBank 6.754 22,3
NTT DOCOMO 4.743 15,7
Nippon Telegraph and Telephone 4.003 13,2
Singapore Telecommunications 3.076 10,2
Totaal 25.705 85,0

Nutsbedrijven
CLP Group 2.067 11,7
Hong Kong & China Gas 1.706 9,7
Hongkong Electric 1.550 8,8
AGL Energy 1.194 6,8
Chubu Electric Power 1.167 6,6
Totaal 7.684 43,6

Energie
Woodside Petroleum 1.805 23,4
JX Holdings 1.040 13,4
Origin Energy 933 12,1
Inpex 900 11,6
Oil Search 857 11,1
Totaal 5.535 71,6

2 VORDERINGEN

Onder vorderingen zijn opgenomen:
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Vorderingen
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015

Te vorderen van participanten 1.010 1.850
Te vorderen dividend 1.625 532
Te vorderen dividend-/bronbelasting 5 2
Totaal 2.640 2.384

De 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.

3 LIQUIDE MIDDELEN

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

4 KORTLOPENDE SCHULDEN

Onder kortlopende schulden zijn opgenomen:

Kortlopende schulden
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015

Schulden aan kredietinstellingen 821 --
Te betalen aan participanten 162 249
Te betalen uit hoofde van effectentransacties 496 --
Totaal 1.479 249

De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Schulden aan kredietinstellingen
Financiering van beleggingen met vreemd vermogen is in beginsel niet toegestaan behalve wanneer bedragen nog
zijn te ontvangen uit hoofde van dividenduitkeringen op (certificaten van) aandelen die behoren tot de
beleggingsportefeuille van het Fonds.

5 FONDSVERMOGEN

Fondsvermogen

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Gestort kapitaal
Stand per 1 januari 319.056 202.901
Uitgegeven participaties 100.270 161.024
Ingekochte participaties -15.387 -44.869
Stand ultimo periode 403.939 319.056

Overige reserves
Stand per 1 januari 81.661 52.731
Toevoeging uit onverdeeld resultaat 47.389 28.930
Stand ultimo periode 129.050 81.661

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari 47.389 28.930
Toevoeging aan overige reserves -47.389 -28.930
Resultaat over de verslagperiode -19.556 47.389
Stand ultimo periode -19.556 47.389

Totaal fondsvermogen 513.433 448.106
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De beleggingsinstelling geeft één soort participaties uit. Deze participaties zijn genoteerd in euro’s. Elke
participatie vertegenwoordigt een nominale waarde van EUR 50.000. Participaties worden uitgegeven
respectievelijk ingekocht tegen de door de Beheerder berekende intrinsieke waarde op het moment van uitgifte
respectievelijk inkoop en tegen de in het prospectus vermelde condities en procedures. Deelname in de
beleggingsinstelling kan uitsluitend geschieden door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft.

Verloopoverzicht aantal participaties
01-01-2016

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

T/M 31-12-2015

Stand per 1 januari 4.954,96 3.611,27
Uitgegeven participaties 1.206,93 1.838,34
Ingekochte participaties -180,35 -494,65
Stand ultimo periode 5.981,54 4.954,96

Meerjarenoverzicht
In EUR 1.000 30-06-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Intrinsieke waarde 513.433 448.106 284.562 242.256 165.219
Totaal resultaat -19.556 47.389 28.930 24.006 17.609
Aantal uitstaande participaties 5.981,54 4.954,96 3.611,27 3.415,98 2.636,68

Per participatie (in euro's)
Intrinsieke waarde 85.836,19 90.435,79 78.798,14 70.917,76 62.661,52
Dividend -- -- -- -- --
Totaal resultaat1 -3.269 9.564 8.011 7.028 6.678
1 Het totaal resultaat per participatie is berekend op basis van het aantal uitstaande participaties aan het einde van de verslagperiode.

Kredietrisico
Er wordt een maximaal kredietrisico gelopen op het totaal van vastrentende beleggingen, vorderingen en liquide
middelen. Het kredietrisico van ACTIAM Responsible Index Fund Equity Pacific bedroeg ultimo verslagperiode
€ 2,6 miljoen (ultimo 2015: € 2,6 miljoen).

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

6 GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN

In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
In EUR 1.000 WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 256 -1.553 -1.297
Totaal 256 -1.553 -1.297

7 NIET-GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN

In overeenstemming met RJ 615.405a wordt hierna informatie verschaft met betrekking tot de niet-gerealiseerde
winsten en verliezen uit beleggingen per soort belegging.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen
In EUR 1.000 WINSTEN VERLIEZEN TOTAAL

Aandelen 22.437 -47.525 -25.088
Totaal 22.437 -47.525 -25.088

8 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Onder de overige bedrijfslasten worden verantwoord valutaresultaten op bankrekeningen, vorderingen en
schulden in vreemde valuta.
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Overige bedrijfsopbrengsten

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Koersverschillen op geldmiddelen 140 11
Totaal 140 11

9 OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Onder de overige bedrijfslasten worden verantwoord ente op de rekening-courant en andere overige
bedrijfslasten.

Overige bedrijfslasten

In EUR 1.000
01-01-2016

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

T/M 30-06-2015

Rente rekening courant 15 26
Overige bedrijfslasten -- 44
Totaal 15 70

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor (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 lopende kosten factor wordt
uitgedrukt in procenten van het gemiddelde fondsvermogen van het Fonds. Het gemiddelde fondsvermogen 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.

De hoogte van de fondskosten wordt afzonderlijk overeengekomen met individuele participanten. De Beheerder
ontvangt van het Fonds geen beheervergoeding voor het door hem gevoerde beheer. De lopende kosten factor
van het Fonds is derhalve nihil.

Omloopfactor
De omloopfactor van de activa geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille van het Fonds. Op
deze manier wordt inzicht gegeven in de mate waarin er actief beheer in de beleggingsportefeuille plaatsvindt.

Met deze indicator wordt een indruk verkregen van de relatieve transactiekosten die gemoeid zijn met het
portefeuillebeheer. Een eventuele negatieve omloopfactor geeft aan dat de dekking vanuit de op- en afslag hoger
is dan de transactiekosten van 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 (uitgiftes + 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.

De omloopfactor over de verslagperiode bedraagt 0,35% (eerste halfjaar van 2015: 2,28%).

Kosten aan- en verkopen
De transactiekosten, voor zover identificeerbaar, bedragen in de verslagperiode € 47.723 (eerste halfjaar van
2015: € 16.606).

Personeel
Het Fonds heeft geen werknemers in dienst.
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Accountantskosten
De beheerder brengt een beheervergoeding in rekening bij de participanten. De beheerder betaalt de
accountantskosten uit de beheervergoeding. De accountantskosten hebben volledig betrekking op
controlediensten.

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 het Fonds.

Als gevolg van het Bgfo zijn voor 2016 ook alle ondernemingen die behoren tot de groep van SNS REAAL N.V.
aangemerkt als gelieerde partijen. Dit zijn onder andere SNS Bank N.V., SNS REAAL N.V., ACTIAM en SNS
Securities N.V. Transacties met gelieerde partijen die niet marktconform zijn dienen op grond van het Besluit te
worden vermeld. In de verslagperiode waren de transacties marktconform.

Softdollar-arrangementen en retourprovisies
Softdollar-arrangementen betreffen diensten en producten van (financiële) dienstverleners, die in het kader van
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 brokers hebben uitsluitend betrekking op researchrapporten. De waarde hiervan is niet te
kwantificeren. In de verslagperiode heeft ACTIAM geen retourprovisies ontvangen van partijen die
effectentransacties hebben uitgevoerd. Softdollar-arrangementen zijn niet van toepassing bij het Fonds.

Uitbesteding werkzaamheden
Er vindt geen uitbesteding van werkzaamheden plaats voor het Fonds.
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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
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. een bindende voordracht op te stellen. Daarnaast heeft de Raad van
Commissarissen het recht om de directie van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. te schorsen. Blijkens de statuten
heeft de houder van de prioriteitsaandelen het recht om voor de benoeming van de leden van de Raad van
Commissarissen een bindende voordracht op te stellen. Op de prioriteitsaandelen wordt bij liquidatie van de
vennootschap na voldoening van alle schulden allereerst het nominale bedrag van deze aandelen terugbetaald.

De prioriteitsaandelen van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. worden gehouden door VIVAT N.V. Per 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
BELANGEN DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Geen van de leden van de directie van ACTIAM en van de Raad van Commissarissen heeft een persoonlijk belang
in een belegging die wordt aangehouden door ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. De fondsen van ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. beleggen in de ACTIAM Responsible Index Funds Equity. Vanuit het oogpunt van
transparantie wordt er onderstaand een overzicht gegeven van het totale persoonlijke belang dat de leden van
de directie van ACTIAM en de Raad van Commissarissen in een belegging van de ACTIAM Responsible Index Funds
Equity per einde van de verslagperiode hebben gehad.

Tabel 8:

Omschrijving

GEMEENSCHAPPELIJK BELANG IN AANTALLEN

30-06-2016

British Land 1.00
ING 1.180
Royal Bank of Scotland Group 15
Royal Dutch Shell 298
Telefonica 750
UniCredit 301
Unilever 239

6.3 STATUTAIRE WINSTBESTEMMINGSREGELING

Conform artikel 27 van de statuten bepaalt het bestuur, onder goedkeuring van de houder van de
prioriteitsaandelen, per serie van gewone aandelen, welk gedeelte van de winst, na aftrek van een uitkering ter
hoogte van de wettelijke interest berekend over de nominale waarde van de prioriteitsaandelen, aan de houders
van gewone aandelen wordt uitgekeerd.

6.4 BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Opdracht

Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen tussentijdse financiële informatie over de periode 21 augustus
2015 tot en met 30 juni 2016 van ACTIAM 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
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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 21 augustus 2015 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. M.J. Knijnenburg RA

Ernst & Young Accountants LLP
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