Verantwoord uw lijfrente doorbeleggen
U gaat bijna met pensioen. Dat is goed nieuws! Uw opgebouwde pensioen (lijfrente) moet u nu laten uitkeren.
Dat kan op twee manieren: met een vaste uitkering of met een variabele uitkering. Bij een vaste uitkering staat de hoogte
van iedere uitkering vast. Maar.. de rente staat op dit moment laag, dus de uitkering is ook relatief laag. NNEK biedt geen
vaste uitkering aan, maar bij ons kunt u uw lijfrente tijdens de uitkeringsperiode blijven beleggen via onze Lijfrente
Leefrekening. U ontvangt dan een variabele uitkering. Historisch gezien is het rendement van beleggen hoger dan de
marktrente. U heeft dus kans op hogere uitkeringen dan bij een vaste uitkering.
Belastingvoordeel
Dat betekent dat u minder belasting betaalt. Mooi meegenomen dus!
NNEK regelt het voor u
NNEK neemt de beleggingsbeslissingen voor u uit handen, dan houdt ú tijd over
voor leuke dingen! Voor deze beleggingsdienst kiest NNEK één strategie met een
vaste verdeling tussen aandelen en obligaties. Uw portefeuille krijgt daardoor een
beperkt risico en heeft hiermee ook voldoende kans om een beter rendement te
behalen. Het beperkte risico kiezen we zeer bewust om u te beschermen bij grote
koersdalingen in de eerste jaren van uw pensioenuitkering.
Waarom is een beperkt risico in de eerste jaren zo belangrijk?
Een forse daling van de waarde van uw portefeuille in de eerste jaren heeft veel invloed op uw uitkeringen in de toekomst.
U begint namelijk net om (een deel van) uw 'pensioenpotje' te beleggen, dus de waarde van de portefeuille is dan het
hoogst. Dat potje wordt vanzelfsprekend kleiner na elke uitkering.
Wij houden u op de hoogte
U heeft kans op hogere uitkeringen dan bij een vaste uitkering, maar de opbrengst bij beleggen kan soms ook lager
uitvallen. Uw maandelijkse uitkering zal ieder jaar anders zijn. Ieder pensioenjaar geven wij u vooraf een overzicht van de
uitkering die u dat jaar ontvangt. U kunt de waarde-ontwikkeling van uw portefeuille op de voet volgen via uw eigen
klantomgeving op www.nnek.nl. Ieder kwartaal ontvangt u een overzicht van het rendement van uw belegging.
Hieronder ziet u een illustratie van een verloop van de hoogte van jaarlijkse uitkeringen.

Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de
toekomst. Deze illustratie is puur ter indicatie hoe een uitkerend variabel pensioen werkt.

Hoe is uw portefeuille samengesteld?
1 – Maatschappijbewust
Bij NNEK belegt u in fondsen met een verantwoord beleggingsbeleid.
Het is belangrijk dat u op termijn uw doelstellingen haalt. Maar minstens zo belangrijk
is het dat onze aarde tegen die tijd ook nog een leefbare en gezonde plek is.
De fondsen die NNEK selecteert dragen hieraan bij en daarmee draagt u ook bij
aan een betere wereld.

2 – Prijsbewust
NNEK is onafhankelijk. Wij bieden geen eigen fondsen aan.
Door ons onafhankelijk inkoopbeleid zijn de externe fondskosten
veel lager dan bij de huisfondsen die u in de markt tegenkomt.

3 – Gespreid
Met de beleggingsfondsen bij NNEK Vermogensbeheer belegt u zeer gespreid over beleggingscategorieën: aandelen en
obligaties. Maar u belegt ook gespreid over verschillende sectoren, regio's en landen. Het doel van deze spreiding is om
risico te verminderen.
Euro staatsobligaties (11,9 %);
BlackRock Euro Government Bond Index
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Euro inflation-linked obligaties (3,0%);
BlackRock Euro Government Inflation-linked Bond Index
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Euro bedrijfsobligaties (9,9%);
SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund
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Euro kortlopende bedrijfsobligaties (16,5%);
iShares Euro Corporate Bond sustainability Screened 0-3yr
Wereldwijde High Yield obligaties (6,9%);
Robeco High Yield Bonds
Opkomende markten obligaties (6,9%);
Neuberger Berman EM Debt Hard Currency
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Europese aandelen (11,4%);
Actiam Verantwoord Europa Aandelen Index
Amerikaanse aandelen (12,7%);
Actiam Verantwoord Noord-Amerika Aandelen Index
Pacific aandelen (2,8%);
Actiam Verantwoord Pacific Aandelen Index
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Europese kleine bedrijven aandelen (3,4%);
Threadneedle European Smaller Companies Equity
Amerikaanse kleine bedrijven aandelen (3,4%);
Neuberger Berman US Small Cap
Opkomende markten aandelen (4,5%);
BMO Responsible Emerging Markets
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Opkomende markten aandelen (6,8%);
Northern Trust Emerging Markets ESG Index

Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garanties voor de toekomst. Getoonde
assetverdeling en samenstelling van portefeuilles dienen als voorbeeld. Op het moment van beleggen kan de samenstelling gewijzigd zijn.
De gegevens zijn afkomstig van Morningstar®. De informatie in deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er
desondanks toch onjuistheden voorkomen dan kan NNEK hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.
NNEK Vermogensbeheer. Voordat later te laat is.
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