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Eerste Nederlandse Small & Midcap Fonds primair gericht op de duurzame particulier
ASN Bank introduceert ASN Small & Midcap Fonds

Small is beautiful. Ook in het grote Europa. Veel kleine en middelgrote Europese ondernemingen
presteerden in de afgelopen jaren financieel beter dan grote multinationals. Ook zijn kleinere bedrijven
een inhaalslag aan het maken als het gaat om het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Genoeg
reden voor de ASN Bank om het ASN Small & Midcap Fonds toe te voegen aan haar succesvolle ASN
Fondsenfamilie.

ASN Small & Midcap Fonds, duurzaam beleggen met extra groeipotentieel
Een belangrijk deel van de economische activiteit van elk land ter wereld wordt veroorzaakt door kleine en
middelgrote bedrijven. Daarom vormt het ASN Small & Midcap Fonds een aantrekkelijke aanvulling op de
beleggingsportefeuille van de duurzame belegger. Dit nieuwe ASN Beleggingsfonds belegt in aandelen van
meer dan 100 veelbelovende beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen in Europa met extra
groeipotentieel. Het fonds wordt per 9 mei 2006 aan de Amsterdamse Effectenbeurs Euronext genoteerd.
Tot 1 mei kan men voor het fonds inschrijven tegen de vastgestelde openingskoers van € 25,- per participatie.
Vanaf 9 mei bepaalt de markt de koers van dit eerste Nederlandse Small & Midcap Fonds gericht op de
duurzame particulier.

Actief engagement en benchmark
De ondernemingen waarin het ASN Small & Midcap Fonds belegt worden op duurzaamheid getoetst aan de
hand van de bijzondere beleggingscriteria van de ASN Bank. Met bedrijven die daaraan nog niet meteen
volledig voldoen, wordt gedurende twee jaar contact onderhouden om hen middels actief engagement een zo
duurzaam mogelijke bedrijfsstrategie te laten volgen. Kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak financieel
transparant en makkelijker te beïnvloeden. De verwachting is daarom dat deze bedrijven optimaal werk zullen
maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Indien na afloop van de twee jaar toch onvoldoende
vooruitgang is geboekt, wordt de onderneming verwijderd uit het beleggingsuniversum.
De benchmark van het ASN Small & Midcap Fonds is de Kempen/SNS Smaller Europe SRI Index. Dit is een
speciale duurzaamheidsindex voor vergelijkbare kleinere Europese bedrijven. Over de afgelopen drie
kalenderjaren noteerde deze index een gemiddeld rendement van 28% per jaar. Uiteraard biedt dit echter geen
garanties voor de toekomst.

De ASN Bank
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in
haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste
gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op
toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam
beleggen, sparen en zakelijke kredieten. Op dit moment heeft de ASN Bank 275.000 klanten en een totaal
beheerd vermogen van ruim 3 miljard euro. Voor meer informatie kijk op www.asnbank.nl.
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Noot voor de redactie (niet voor publikatie): voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ab
Engelsman, directeur ASN Beleggingsbedrijf, telefoon 070-3569360 of 06-51122279

