Veel ondernemers willen wel graag investeren in energiebesparende producten, maar missen de financiële middelen om
contracten voor te financieren. Wordt bij de bekende
financiële instellingen aangeklopt, dan is nul op het rekest maar
al te vaak het resultaat.
Om deze situatie ten positieve te keren is het VEC Effect2 Fonds
ontwikkeld. Waarmee niet alleen aan de financieringsvraag kan
worden voldaan, maar die deelnemers ook nog eens indirect laat
meeprofiteren van de niet te stuiten nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van energiebesparende producten.

Hoogwaardige selectie.
De partijen waaraan een lening wordt verstrekt worden beoordeeld op hun kredietwaardigheid. De overeenkomsten hebben
doorgaans een looptijd van meerdere jaren.

Het VEC Effect2 Fonds

Het VEC Effect2 Fonds streeft ernaar een hoge mate van spreiding aan te brengen door met relatief veel partijen uit verschil-

Een positief effect op uw investering
én op de toekomst

lende sectoren een overeenkomst af te sluiten.

Deelname.
Deelname in het VEC Effect2 Fonds is met name bedoeld voor
beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben met beleggingsproducten en die bereid zijn om meer risico te aanvaarden
dan wanneer het belegde vermogen op een spaarrekening zou
worden geplaatst. En die een (al dan niet tijdelijke) waardevermindering willen accepteren en dat risico ook kunnen dragen.
De belegger dient over een voldoende groot vermogen te beschikken om een zodanige spreiding aan te brengen dat een niet
te groot deel van het belegbare vermogen uit participaties VEC
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Het VEC Effect² Fonds:
5% rendement is het streven.
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Bent u geïnteresseerd in deze aantrekkelijke beleggingsoptie?
Neem dan contact op met VEC Fondsbeheer. We maken graag
een afspraak om een en ander nader toe te lichten.

E info@vecfondsbeheer.nl
I www.vecfondsbeheer.nl
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VEC Fondsbeheer introduceert het VEC Effect² Fonds.
VEC Fondsbeheer.
VEC Fondsbeheer is actief als beheerder van
beleggingsfondsen. VEC Fondsbeheer is een 100%
dochter van NV De Vereenigde Effecten Compagnie.

Wilt u beleggen, een mooi rendement halen en tegelijkertijd iets doen voor een betere
toekomst? Dan is het VEC Effect2 Fonds wellicht iets voor u.
Het VEC Effect2 Fonds belegt in projecten ter besparing van energiekosten en levert zo een
bijdrage aan een betere omgeving.

Doelstelling van VEC Fondsbeheer is het nastreven
van een aantrekkelijk en stabiel rendement voor de
deelnemers met daarbij een transparante kosten
structuur. VEC Fondsbeheer voert het beleggingsbeleid, de administratie en stelt tijdig en accuraat
de Netto Vermogenswaarde per participatie van
de fondsen vast. Verder bewaakt VEC Fondsenbeheer
samen met de onafhankelijke bewaarder de belangen van de deelnemers
en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de toepasselijke regelgeving.

Grotere spreiding, kleinere risico’s.
Een zo groot mogelijke spreiding over het aantal mogelijke beleggingsopties is
van het allergrootste belang.
Hoe groter de spreiding hoe kleiner het risico. Voor die spreiding is een groot
vermogen onontbeerlijk. Omdat de financiële middelen daarvoor niet altijd
beschikbaar zijn is het VEC Fondsbeleggen in het leven geroepen.
Met een kleinere inleg toch profiteren van de voordelen die de schaalgrootte

Doelstelling van het VEC Effect² Fonds.

van beleggen met een groot vermogen biedt.

Doelstelling van het VEC Effect2 Fonds is het realiseren van een stabiel rendement op

VEC Fondsbeheer biedt haar deelnemers de gelegenheid te participeren in haar
fondsen met een inleg vanaf €100.000,-.

jaarbasis. Het fondsvermogen zal worden gebruikt voor het afsluiten van leningsovereenkomsten met derden tegen voor het VEC Effect2 Fonds aantrekkelijke condities.
De opbrengsten zullen na aftrek van de fondskosten jaarlijks aan de deelnemers van het
fonds worden uitgekeerd. Er zal worden gestreefd naar een gemiddeld jaarlijks rendement
van 5% na aftrek van kosten (op basis van een middellange termijn van 5 jaar).
Het VEC Effect2 Fonds wil de beleggingsdoelstelling realiseren door leningsovereenkomsten
af te sluiten met (semi-)overheidsinstanties, ondernemingen, verenigingen en stichtingen
die de ontstane middelen investeren in projecten ter besparing van energiekosten.
Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan een schoner milieu. De investeringen zijn
gericht op onder meer led-verlichting, vergisting, zonnepanelen en isolatie.

