Z E L F V E R M O G E N O P B O U W E N ?
HOF HOORNEMAN MIX FONDSEN

Als u zelf de regie wil houden

en toch professionals het werk wil laten doen

We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen.

W I LT U
VERMOGEN
OPBOUWEN
EN ZELF DE
REGIE HOUDEN?

De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds meer zélf
vermogen moeten opbouwen. Voor uw pensioen bijvoorbeeld. Of om uw
kinderen te helpen bij het kopen van een huis. Of om de studie van uw
(klein)kinderen te financieren. Of gewoon om geld te hebben om later óók
leuke dingen te kunnen doen.
Maar ja, hoe doe je dat met een spaarrente die nagenoeg nul is? Het
ontbreekt ons vaak aan tijd, kennis en interesse die nodig is om de juiste
beleggingsbeslissing te nemen. Hof Hoorneman Bankiers heeft dit voor u
opgelost, met de Mix Fondsen Defensief, Neutraal of Offensief.
U kiest zelf het Mix Fonds dat het best bij u past en laat uw vermogen via
dit fonds door onze professionele beleggers beheren.
Een Hof Hoorneman Mix Fonds is bij uitstek geschikt voor iedereen die
vermogen wil opbouwen en die dit geld de eerstkomende vijf jaren niet
nodig heeft. En als u eenmaal in het Mix Fonds belegd bent hoeft u er
zelf niet meer over na te denken; de beleggers van Hof Hoorneman doen
namelijk het werk en informeren u over de ontwikkelingen van en binnen
het Mix Fonds.

U KIEST ZELF HET MIX FONDS DAT HET BEST BIJ U PAST:
Elk Mix Fonds kent een eigen verhouding tussen aandelen- en obligatierisico.
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Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van dit fonds weer over een periode van 5 jaar.

DUS IK
HOEF ZELF
NIETS TE DOEN?

Hoe mooi kan het zijn: u doet één belegging en zet daarmee alle beleggers
en analisten van Hof Hoorneman Bankiers voor u aan het werk. Dat kan;
met een Hof Hoorneman Mix Fonds.
Met een Mix Fonds koopt u in een keer een goed en breed gespreide
beleggingsportefeuille. Die beleggingsportefeuille is zorgvuldig samen
gesteld door de professionele beleggers van Hof Hoorneman Bankiers.
Het Mix Fonds belegt voornamelijk via de door Hof Hoorneman beheerde
beleggings
fondsen in aandelen en obligaties van bedrijven die na
zorgvuldige analyse zijn geselecteerd door de medewerkers van Hof
Hoorneman. De wijze waarop ze dit doen staat beschreven in het blok ‘Hoe
wordt uw geld belegd?’
Hoeft u dan zelf helemaal niet te kiezen? Als u zelf de regie wil hebben
en houden over uw beleggingen, en toch professionals het werk wil laten
doen is een Mix Fonds een uitstekende keuze. De enige vraag die u zich
stelt is, of u zich goed voelt bij een lager of een hoger risico.
Bij het Mix Fonds Defensief zijn de tussentijdse koersuitslagen lager dan
die bij het Mix Fonds Offensief terwijl de kans op een hoger rendement bij
het Mix Fonds Offensief groter is. U kunt bij ons kiezen uit 3 risicoprofielen:
het Mix Fonds Defensief, Neutraal en Offensief.

WELK MIX FONDS KIEST U?

Verwacht rendement

Met het Mix Fonds Offensief is bijvoorbeeld het aandelenrisico verhoudingsgewijs groter. Daarmee is het risico van
tussentijdse koersbewegingen groter maar is ook de kans op een hoger rendement op langere termijn groter.

Indicatie van de risico-rendementsverhouding
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Risico

Binnen de Mix Fondsen wordt voornamelijk belegd in door Hof Hoorneman
beheerde beleggingsfondsen. Op de website van Hof Hoorneman vindt
u meer uitgebreide informatie over de individuele beleggingsfondsen en
over de wijze waarop die worden beheerd. Uiteraard kunt u ons ook bellen
of mailen met uw vragen.

HOE WORDT
UW GELD
BELEGD?

De beleggers en analisten van Hof Hoorneman Bankiers zijn gespecialiseerd
in value beleggen. Ook onze beleggingsfondsen worden op deze basis
beheerd. Wij zijn altijd op zoek naar beleggingen die ondergewaardeerd
zijn ten opzichte van de door ons geanalyseerde waarde. Aandelen die
volgens ons 1 euro waard zijn, maar gekocht kunnen worden voor 70, 80
of 90 cent. Feitelijk is dit de essentie van beleggen: je koopt iets voor een
(te laag) bedrag en verkoopt het later voor meer. Wij selecteren uitsluitend
aandelen en obligaties van bedrijven die we uit-en-ter-na kennen. Zo
profiteert u ook in onze beleggingsfondsen optimaal van onze actieve value
beleggingsstijl en expertise.
Ons beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord en duurzaam.
Wij onderschrijven de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de
UN Global Compact en passen deze ook toe bij het samenstellen van uw
beleggingsportefeuille. Het beleid en de door ons beheerde beleggingen
worden bovendien periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een
internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van
duurzaam beleggen.

Met de Hof Hoorneman Rekening heeft u multi channel inzicht in de ontwikkeling van uw beleggingen
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ONTWIKKELING VAN UW VERMOGEN IN EURO (T/M LAATSTE MAANDULTIMO)
Waarde per ultimo januari 2012:
Waarde per laatste ultimo:

€ 22.556,76
€ 15.916,61

Totaal aan stortingen deze periode:
Totaal aan onttrekkingen deze periode:

€ 27.043,43
€ 51.454,30
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Fondsnaam

Hof Hoorneman
China Value
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Hof Hoorneman
European
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Hof Hoorneman
Value Fund
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Real Estate
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WANNEER ZIJN DE MIX FONDSEN EEN GOEDE KEUZE?

Als alternatief naast
je spaarrekening

Als je zelf geen tijd,
kennis of interesse
hebt om te beleggen

Als je geen zin hebt
in keuzestress

Je hebt al beleg
gingen maar wil het
liever overlaten aan
professionals

Niet zelf beleggen,
maar wel zelf aan
de knoppen zitten

Je belegt al zelf, maar
wil ook een deel uit
handen geven

MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U ONLINE

HOE KAN IK
BELEGGEN
IN DE MIX
FONDSEN?

•
•
•
•

Zelf beleggen in de Hof Hoorneman Mix Fondsen
En zelf beleggen in de overige 9 Hof Hoorneman Beleggingsfondsen
Zonder transactiekosten kopen en verkopen
De ontwikkeling van uw fondsen dagelijks volgen

U ontvangt elk kwartaal onze Nieuwsbrief Beleggingsfondsen
en uw portefeuilleoverzicht.

HOE OPEN IK MIJN HOF HOORNEMAN REKENING?
Ga naar www.hofhoorneman.nl, klik op de button ‘klant worden’ en
daarna op ‘open uw rekening’.
1.	Kies uw soort rekening
2.	Vul de gevraagde persoonlijke gegevens in
3.	U ontvangt een e-mail ter bevestiging
4.	Daarna wordt uw rekening geactiveerd en kunt u beleggen
in de beleggingsfondsen van Hof Hoorneman
Storten/bijstorten/periodieke stortingen:
Voorbeeld storten
Ten gunste van:

NL61HHBA0733967949

Ten name van:

Hof Hoorneman Rekening Gouda

Onder vermelding van:

uw 6-cijferige Hof Hoorneman Rekeningnummer

Meer informatie over de Hof Hoorneman Rekening, de beleggersinformatie per profiel (beleggingsbeleid, risicometer, kosten en resultaten),
informatie over onze fondsen zoals actuele koersen, rendementen, de essentiële beleggersinformatie, etc. vindt u op onze website

www.hofhoorneman.nl.

Algemene gegevens Hof Hoorneman Mix Fondsen
• Startdatum 20 november 2018.
• Eerste dag van verhandeling is 21 november 2018.
• Beheer door Hof Hoorneman Fund Management NV.
• Distributie door Hof Hoorneman Bankiers NV.
• Beursgenoteerd.
• Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
• Open-end beleggingsinstelling.
• Subfondsen van Hof Hoorneman Mix Fondsen NV.
• Kan zowel via de beurs als via de Hof Hoorneman Rekening worden
aangekocht.
Kosten
• Aan de Mix Fondsen wordt per kwartaal een beheervergoeding van
0,025% over de omvang van het fondsvermogen in rekening gebracht.
De vergoeding bedraagt derhalve 0,1% per jaar.
• De Mix Fondsen kennen ook indirecte kosten. Dit zijn de kosten van
de fondsen waarin de Mix Fondsen beleggen. Deze kosten zijn reeds
verwerkt in de koers.
• De Mix Fondsen kennen geen variabele vergoeding.
• Vaste op- en afslag van 0,1% bij aan- of verkoop.
• Via de online Hof Hoorneman Rekening worden geen transactiekosten
in rekening gebracht.
Fiscale aspecten
• 
Hof Hoorneman Mix Fondsen NV opteert voor de status van
fiscale beleggingsinstelling waardoor dit regime ook voor de Hof
Hoorneman Mix Fondsen van toepassing is. Dit houdt in dat er geen
vennootschapsbelasting verschuldigd is, op voorwaarde dat wordt
voldaan aan de bepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting.
• Eén van de bepalingen is dat het fonds het beleggingsresultaat, onder
aftrek van een deel van de kosten, exclusief het positieve saldo van
koerswinsten en koersverliezen, binnen acht maanden na afloop van
het boekjaar aan de aandeelhouders uitkeert.
• Het fonds streeft naar een stabiel dividendbeleid.
Verslaggeving/koersinformatie/overige informatie
• Hof Hoorneman Mix Fondsen NV publiceert een halfjaar- en een
jaarverslag.
•D
 e ontwikkelingen en de koersen van de Hof Hoorneman Mix Fondsen
zijn te volgen op de website van Hof Hoorneman Fund Management NV,
www.hofhoorneman.nl/hofhoornemanfundmanagement.
•
Voor dit product is een EBI (Essentiële Beleggersinformatie)
beschikbaar, met informatie over het product, de kosten en de risico’s.
•
Het prospectus en de aanvullende prospectussen van Hof
Hoorneman Mix Fondsen zijn te downloaden via de website
www.hofhoorneman.nl.
Risico
Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

DE PORTEFEUILLE VAN DE HOF HOORNEMAN
MIX FONDSEN WORDT GROTENDEELS
SAMENGESTELD
UIT
DE
VOLGENDE
BELEGGINGSFONDSEN:

Hof Hoorneman Value Fund belegt wereld
wijd in aandelen en obligaties van onder
gewaardeerde bedrijven.
Hof Hoorneman Income Fund belegt wereld
wijd in hoog renderende obligaties van
bedrijven en financiële instellingen.
Hof Hoorneman European Value Fund belegt
in ondergewaardeerde Europese bedrijven.
Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in
obligaties van kredietwaardige bedrijven.
Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt
in bedrijven die failliet zijn gegaan en
geherstructureerd worden.
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund
belegt in bedrijven in opkomende markten
en in elders gevestigde ondernemingen
met bedrijfsmatige activiteiten in de op
komende markten.
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund
belegt wereldwijd in vastgoedfondsen.
Hof Hoorneman China Value Fund belegt
in Chinese bedrijven die profiteren van de
aan
houdende hoge groei van de binnen-
landse consumptie.
Hof Hoorneman Global Fund belegt
wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen
van grote tot zeer grote bedrijven.

Alle beleggingsfondsen van Hof Hoorneman
zijn beursgenoteerd.

DÉ BANK VOOR VERMOGENSBEHEER
Oosthaven 52 | 2801 PE Gouda
0182 - 59 77 77 | www.hofhoorneman.nl
Vestigingen: Gouda (hoofdkantoor),
Arnhem, Groningen, ‘s-Hertogenbosch,
Laren (NH), Maastricht

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico met zich mee. Voor meer
informatie over de in deze brochure genoemde fondsen verwijzen wij u naar de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus zoals verkrijgbaar op onze website
www.hofhoorneman.nl. De afnemer van de informatie in deze brochure is dan ook zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie
die u in deze brochure wordt aangeboden houdt geen rekening met uw specifieke beleggingsdoelstellingen, uw risicoprofiel, de persoonlijke financiële situatie en
persoonlijke behoeftes. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de Hof Hoorneman Bankiers Value-beleggingsstijl en is geen aanbeveling of
beleggingsadvies, noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Hof Hoorneman Bankiers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze brochure. De verspreiding van deze brochure in
andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig. De ontvanger van deze brochure dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. De
beheerder van de in deze brochure genoemde fondsen heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Hof Hoorneman Bankiers N.V. is als bank geregistreerd
bij De Nederlandsche Bank N.V. en als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten.

