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1.  SAMENSTELLING VAN DE TREND SOCIAL MEDIA
De basisselectie bestaat uit aandelen van wereldwijd 
beursgenoteerde social media bedrijven met een minimale 
marktwaarde van $1,5 miljard. De selectie bestaat uit maximaal 
20 aandelen. Vervolgens is de wegingsfactor van de aandelen 
aangepast om zo een optimale spreiding te verkrijgen.

2.  BELEGGINGSAANBEVELINGEN & TREND UPDATE
Trend Invest verstrekt beleggingsaanbevelingen aan het publiek. 
De Belegger kan ervoor kiezen om deze beleggingsaanbevelingen 
te volgen en geeft daarmee Trend Invest de opdracht om bepaalde 
aandelen binnen de Trend te houden, te verkopen of aan te kopen. 
Voor de Trend Social Media zal de Trend Update worden uitgevoerd 
in de maanden:

• Maart
• Juni
• September
• December

 3.  BELANGRIJKE INFORMATIE
De Trend Social Media bestaat 100% uit aandelen en is dus een 
offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog 
als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trend is daarom 
niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, 
zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die 
financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, 
bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.
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Deze Trend Specificaties maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest.
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BIJLAGE II – TREND SPECIFICATIES GAY FRIENDLY
Deze Trend Specificaties maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden Trend Invest.

1. SAMENSTELLING VAN DE TREND GAY FRIENDLY
De basisselectie bestaat uit aandelen van Europese bedrijven met 
een 100% score in de Corporate Equality Index 2014. Dit is een 
index op basis van een onderzoek van Human Rights Campaign. 
In dit onderzoek werd het bedrijfsbeleid met betrekking tot LGBT-
werknemers (lesbian, gay, bisexual en transgender) op 9 belangrijke 
criteria doorgelicht. Momenteel scoren 20 Europese bedrijven 
100%. Omdat in verband met de spreiding er een maximum van 
5 bedrijven per sector geldt vallen er 2 bedrijven af. Er blijven nu 
dus 18 bedrijven over die een gelijk gewicht in de Trend hebben 
gekregen. 

2. BELEGGINGSAANBEVELINGEN & TREND UPDATE 
Trend Invest verstrekt beleggingsaanbevelingen aan het publiek. 
De Belegger kan ervoor kiezen om deze beleggingsaanbevelingen 
te volgen en geeft daarmee Trend Invest de opdracht om bepaalde 
aandelen binnen de Trend te houden, te verkopen of aan te kopen. 
Indien een Trend Update plaatsvindt, wordt deze uitgevoerd in de 
volgende maanden: 

• Maart
• Juni
• September
• December

3. BELANGRIJKE INFORMATIE 
De Trend Gay Friendly bestaat 100% uit aandelen en is dus een 
offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog 
als omlaag flink fluctueren. Een belegging in deze Trend is daarom 
niet geschikt voor beleggers die weinig tot geen risico willen lopen, 
zoals defensieve en neutrale beleggers en/of voor beleggers die 
financieel afhankelijk zijn van het vermogen waarmee zij beleggen, 
bijvoorbeeld voor pensioen, inkomen of aflossing van een lening.
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