VERMOGENSBEHEER
GESPREID BELEGGEN VIA HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN

FONDSENREKENING

VERMOGENSBEHEER MET DE FONDSENREKENING
Uw

FONDSENREKENING

vermogen

wordt

op

basis

van

uw

risicobereidheid,

beleggingsdoelstelling(en) en beleggingshorizon hoofdzakelijk belegd
in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen. Deze vorm van vermogens
beheer is bij uitstek geschikt voor mensen die hun vermogen willen
spreiden en die prijs stellen op een vast aanspreekpunt.

De Fondsenrekening biedt u:
1. Gespreid beleggen vanaf € 250.000
2. Uw eigen relatiebeheerder als vast aanspreekpunt
3. 5 risicoprofielen: van defensief tot offensief
4. 24/7 online toegang tot uw beleggingsportefeuille
5. Ieder kwartaal een rapportage
6. Een vermogensbeheeroplossing met een transparante kostenstructuur
Met de Fondsenrekening bij Hof Hoorneman Bankiers bent u verzekerd van optimale aandacht voor uw
vermogen.

WAAROM HOF HOORNEMAN BANKIERS?
Hof Hoorneman Bankiers is opgericht in 1989 en gespecialiseerd in ambachtelijk vermogensbeheer middels
een onderscheidende beleggingsstijl (Value Investing). We zijn een 100% zelfstandige bank. Via onze Private
Banking dienstverlening hebben wij aandacht voor u en uw vermogen.

VALUE BELEGGER, ONDERSCHEIDEND DOOR RENDEMENT EN BELEGGINGSSTIJL
Hof Hoorneman Bankiers is gespecialiseerd in Value beleggen. In een notendop komt dat op het volgende
neer: wij zijn altijd op zoek naar ondergewaardeerde beleggingen met als doel die later tegen een hogere
prijs te verkopen. Dat klinkt volkomen logisch, maar bijna niemand
doet het zo. HOE? Door een bottom-up bedrijfsanalyse uit te voeren.
Onze analisten willen de bedrijven waarin wij uw vermogen investeren
net zo goed kennen als het management zelf, zodat er uitsluitend
wordt belegd in ondernemingen die wij zeer goed kennen. WAAROM?
Omdat wij dat de beste aanpak vinden; onze analisten selecteren zelf

ONZE
BELEGGINGSS T R AT E G I E

aandelen en obligaties op basis van eigen research. Niets wordt van
buitenaf ingekocht of aan derden uitbesteed, écht beleggen zoals
beleggen bedoeld is.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN
Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. Het beleid en de door ons beheerde
beleg
gingen worden periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een onafhankelijk internationaal
opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen. Zo verzekeren wij onszelf
en u ervan dat onze beleggingen verantwoord zijn en voldoen aan de OESO aanbevelingen en de 10 principes
van de UN Global Compact.

UW PORTEFEUILLE MET DE FONDSENREKENING
Wij vinden het belangrijk u te leren kennen. Daarom begint beleggen

UW EIGEN
BELEGGINGSPORTEFEUILLE

bij ons met een goed gesprek. Uw relatiebeheerder gaat met u om de
tafel zitten om een beleggingsportefeuille samen te stellen, die het
beste bij u past.
Om uw wensen en doelstellingen met betrekking tot uw vermogen te
laten aansluiten bij uw beleggingsportefeuille zal uw relatiebeheerder
een uitgebreide intake met u doorlopen. Hierbij komen zaken als

kennis van en ervaring met beleggen, financiële zaken in het algemeen (uw inkomens- en vermogenspositie),
uw doelstellingen en risicobereidheid, aan de orde. Uit de inventarisatie volgt het risicoprofiel. Dat geeft de
procentuele verhouding weer in uw beleggingsportefeuille tussen financiële instrumenten met een hoger en
lager risico. Er zijn 5 profielen, van defensief tot offensief.
Het gehanteerde profiel is zowel van invloed op het te verwachten toekomstig rendement als op de beweeglijk
heid van de waardeontwikkeling van uw portefeuille. Binnen uw profiel geeft u Hof Hoorneman Bankiers het
mandaat om uw beleggingen door middel van belangen in onze fondsen zo goed mogelijk te beheren.

VOORBEELD SAMENSTELLING PORTEFEUILLE NEUTRAAL
50% hoger risico en 50% lager risico (met een bandbreedte van 10%)
AANDELEN
HH Real Estate Value Fund

8,5%

 HH Global Fund

5,0%

 HH China Value Fund

2,5%

 HH European Value Fund

11,5%

 HH Value Fund

11,5%

 HH Phoenix Fund

5,0%

 HH Emerging Markets Fund

2,5%

 HH Income Fund

8,5%

OBLIGATIES
HH Obligatie Fonds

45%

DE HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN
Hof Hoorneman Fund Management beheert diverse beursgenoteerde
beleggingsfondsen allen met een eigen focus en risicoprofiel. Hoewel
Hof Hoorneman Bankiers voor de invulling van de Fondsenrekening in
de praktijk streeft naar een portefeuille met circa negen fondsen, is er
geen limiet gesteld aan het aantal beleggingsfondsen in de portefeuille
van een Fondsenrekening. De inkomsten die de beleggingen genereren

HOF
HOORNEMAN
BELEGGINGSFONDSEN

worden in beginsel herbelegd in uw portefeuille. De beheerder zal
zoveel mogelijk gespreid beleggen, zonder zich te laten beperken
of te laten leiden door een benchmark. Op de achterzijde vindt u een overzicht van de Hof Hoorneman
beleggingsfondsen.

INZICHT IN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE
U geeft het beheer van uw vermogen uit handen. Toch vindt

MIJN
HOF
HOORNEMAN

vrijwel elke belegger het belangrijk te weten hoe zijn portefeuille
eruitziet. Hiertoe heeft Hof Hoorneman Bankiers een online
klantenportaal ontwikkeld: ‘Mijn Hof Hoorneman’. Zo kunt u op ieder
gewenst moment, waar dan ook, ongebonden aan kantooruren uw
beleggingsportefeuille inzien.

VIA MIJN HOF HOORNEMAN HEEFT U INZICHT IN:
• De actuele waarde van uw portefeuille
• De spreiding en beleggingen in uw portefeuille
• Het rendement van uw beleggingen
• De ontwikkeling van uw vermogen
• De X-ray, zodat u precies weet in welke bedrijven u via de fondsen belegd bent
Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een rapportage over uw beleggingsportefeuille met een uitgebreide
toelichting van de beheerder op het gevoerde beleggingsbeleid. Uw persoonlijke vragen kunt u vanzelfsprekend
altijd stellen aan uw relatiebeheerder.

UNIEK INZICHT VIA ONZE X-RAY
Omdat onze eigen analisten zelf alle aandelen en obligaties selecteren kunnen wij u precies tonen waarin u via
onze beleggingsfondsen belegd bent. Dat noemen wij de X-ray van uw portefeuille.
SECTORVERDELING

ASSETVERDELING (PROFIEL: GEMATIGD OFFENSIEF)

WAAROM DE
FONDSENREKENING?

Aandelen Ontwikkelde Markten
Aandelen Opkomende Markten
Beursgenoteerd Vastgoed
Obligaties AA+

•G
 espreid beleggen voor

Obligaties Investment Grade

vermogens vanaf € 250.000

Obligaties High Yield
Distressed Debt

• Uw eigen relatiebeheerder

Liquiditeit

• 5 risicoprofielen

X-ray

Consumptiegoederen
Grondstoffen en bouw
Staatsleningen EU en N-Amerika
Beleggingsfondsen - Aandelen
Liquiditeiten
Duurzame goederen
Industrie
Technologie
Beleggingsfondsen - Mix
Obligaties
Energie
Medische app. en farma
Telecommunicatie
Beleggingsfondsen - Onroerend goed
Overig
Financiële diensten
Nutsbedrĳven
Onroerend goed
Deposito
Overige leningen

• 24/7 online inzage

Aandelen Ontwikkelde Markten

Omschrĳving

Aandelen Opkomende Markten

ABN AMRO GROUP

Valuta
EUR

Koers Waarde
25,60

593

0,26%

%

Beursgenoteerd Vastgoed

ACCENTURE

USD

161,01

520

0,23%

Obligaties AA+

AGEAS

EUR

43,15

633

0,28%

Obligaties Investment Grade

AHOLD DELHAIZE

EUR

18,50

1.589

0,71%

Obligaties High Yiel

AIR LIQUIDE

EUR

103,15

627

0,28%

Distressed Debt

AKZO NOBEL

EUR

79,76

1.380

0,61%

Liquiditeit

ALLIED IRISH BANKS

EUR

5,40

1.695

0,76%

ASML HOLDING

EUR

161,30

1.096

0,49%

KOSTEN FONDSENREKENING

• Uniek inzicht via X-ray
• Geen beheerfee
• Geen transactiekosten

Bij de Fondsenrekening
worden vanaf €SEK250.000
geen directe kosten in rekening gebracht. U betaalt geen
ASSA ABLOY
185,85
475 0,21%
ASR NEDERLAND

EUR

36,94

1.472

0,66%

BAYER
EUR
96,23
1.286 0,57% of bewaarloon. Er worden slechts kosten in rekening
transactiekosten, dividendprovisie,
beheervergoeding
BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE

GBP

1,36

867

0,39%

gebracht bij de Hof
Hoorneman Beleggingsfondsen
waarin u belegt. Dit zijn de zogenaamde indirecte of
BOSKALIS WESTMINSTER
EUR
31,00
1.640 0,73%
BRIGHTHOUSE TOPCO
GBP
5,13
0,13%
lopende kosten van
een beleggingsfonds.
Daar296 merkt
u overigens niets van omdat die kosten door de

betreffende beleggingsfondsen reeds zijn verwerkt in de koers. In de Beleggersinformatie op onze website
www.hofhoorneman.nl leest u meer over de lopende kosten per risicoprofiel.

ONZE VESTIGINGEN
VESTIGING GOUDA (HOOFDKANTOOR)
Oosthaven 52
2801 PE Gouda
Telefoon: 0182 - 59 77 77
Postbus 3155, 2800 CG Gouda
E-mail: gouda@hofhoorneman.nl

VESTIGING ARNHEM
Velperweg 160
6824 MD Arnhem
Telefoon: 026 - 204 99 77
E-mail: arnhem@hofhoorneman.nl

VESTIGING ‘T GOOI
Torenlaan 5
1251 HE Laren (NH)
Telefoon: 035 - 543 69 37
E-mail: gooi@hofhoorneman.nl

VESTIGING ‘S-HERTOGENBOSCH
Verwersstraat 26
5211 HW ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 751 41 33
E-mail: denbosch@hofhoorneman.nl

VESTIGING MAASTRICHT
Wilhelminasingel 113
6221 BJ Maastricht
Telefoon: 043 - 325 21 78
E-mail: maastricht@hofhoorneman.nl

VESTIGING NOORD-NEDERLAND
Ubbo Emmiussingel 61
9711 BE Groningen
Telefoon: 050 - 207 10 91
E-mail: groningen@hofhoorneman.nl

ONZE BELEGGINGSFONDSEN

Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd in

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt

aandelen en obligaties van onder
gewaardeerde

in bedrijven in opkomende markten en in elders

bedrijven.

gevestigde ondernemingen met bedrijfsmatige
activiteiten in de opkomende markten.

Hof Hoorneman Income Fund belegt wereld
wijd
in hoog renderende obligaties van bedrijven en

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund belegt

financiële instellingen.

wereldwijd in vastgoedfondsen.

Hof Hoorneman European Value Fund belegt in

Hof

ondergewaardeerde Europese bedrijven.

in Chinese bedrijven die profiteren van de

Hoorneman

aan
houdende
Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties

China

hoge

Value

groei

van

Fund
de

belegt
binnen-

landse consumptie.

van kredietwaardige bedrijven.
Hof Hoorneman Global Fund belegt wereldwijd in
Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt voornamelijk

ondergewaardeerde aandelen van grote tot zeer

in leningen van bedrijven in financiële moeilijkheden.

grote bedrijven.
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DISCLAIMER
De informatie die u bovenstaand wordt aangeboden is samengesteld door Hof Hoorneman Bankiers NV (HHB) en betreft de fondsen waar Hof Hoorneman
Fund Management NV (HHFM) het beheer over voert. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan HHFM niet
garanderen dat de bovenstaande informatie steeds correct of volledig is weergegeven en aanvaardt HHB dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden. De informatie is generiek van aard en houdt derhalve geen rekening met specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke
financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag bovenstaande informatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk
advies: de ontvanger dient zijn of haar eigen adviseur te raadplegen om te overleggen of fondsen die bovenstaand aan bod komen, voor hem of
haar een passende investering zijn en of de aangeboden informatie in overeenstemming is met zijn of haar doel- en risicoprofiel. De waarde van uw
belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De verspreiding van bovenstaande informatie in
andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit bericht dient zichzelf te informeren over eventuele
restricties. Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsresultaten van de fondsen waar HHFM het beheer over voert. Voor de
fondsen is ook een Essentiële Beleggersinformatie, EBI, opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico.
Lees de Essentiële Beleggersinformatie. Aan de verstrekte informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend.
VERGUNNINGEN
Hof Hoorneman Fund Management beschikt over een AIFMD vergunning en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Hof Hoorneman Bankiers (HHB) bezit, binnen het kader van de Wet op het Financiële Toezicht, de vereiste vergunningen van zowel de AFM als De
Nederlandsche Bank (DNB). HHB is opgenomen in de registers van AFM en DNB en is aangesloten bij de DSI.

