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Beste relatie,
In dit kwartaalbericht leest u meer over de ontwikkelingen op de financiële markten, de situatie bij
Evergrande, de oplopende rentes en mogelijke inflatie. Daarnaast treft u een interview aan met Kees
van Tilburg en zijn passie voor ruiterstandbeelden. Bovendien stelt collega Knoet Buitenkamp zich voor.
Veel leesplezier,
Team Florentes
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KNOET BUITENKAMP OVER CULEMBORG
In elke kwartaaluitgave neemt een van de mensen van Florentes u mee naar leuke plekken in zijn
omgeving. Een mooie gelegenheid om op een andere manier kennis te maken. Deze keer neemt
Knoet Buitenkamp u mee naar Culemborg.
‘Ik ben geboren en getogen in Odijk. Daar heb ik gewoond totdat ik
op mijn 18e International Business Administration ging studeren in
Utrecht. In Utrecht heb ik Sandra ontmoet en daarna zijn we gaan
samenwonen in Culemborg.’
‘Culemborg is een prachtig oud stadje aan de Lek. Met het water,
het groen en de snelweg dichtbij en goede treinverbindingen. Het
heeft een mooi oud centrum met stadsmuren en kronkelende
straatjes. Het stadhuis is een echte blikvanger en stamt uit 1539.
Knoet (46) woont samen met Sandra. Samen
hebben ze drie kinderen Madelon (24),
Marcelle (21) en Maurits (15).
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Ook korenmolen De Hoop springt in het oog. Zeker als er, zoals begin dit jaar,
net sneeuw is gevallen. Rondom het oude stadsplein is het bovendien goed
toeven op een van de vele terrasjes. De Poortwachter vinden we leuk om wat
te drinken. En Andermaal is ons favoriete restaurant.’
‘Culemborg heeft ook een leuke haven. Daar ligt ons
bootje waarmee we zomers graag een stukje over de
Lek varen, of naar Utrecht of verder. Of gewoon op zondagmiddag lekker dobberen op de afgraving, een randmeer van de Lek, met een kopje koffie en het FD erbij.’
‘Ik vind wielrennen leuk. Het was
dan ook fantastisch om eerder dit
jaar met relaties en onder leiding
van Erik Dekker rond en over de
Posbank te toeren. Het is gewoon heerlijk om buiten te
zijn. Vrijwel elke zondag fietsen we met een vriendengroep - Club Laura - een tochtje van zo’n 100 kilometer.
We maakten samen ook al memorabele tochten zoals
een rondje Zuiderzee (ruim 300 km). Sandra en ik wandelen bovendien graag, maar dan zie je toch een stuk minder dan op de fiets. Volgend jaar wil ik graag
de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Het schijnt hartstikke gezellig te zijn. En ik wil wel eens kijken of ik vier
dagen achter elkaar 50 kilometer kan lopen.’
‘Onze meiden zijn inmiddels de deur uit. Madelon studeert Communicatie en Multimediadesign in Utrecht.
Marcelle heeft een voetbalbeurs en studeert nu in de
Verenigde Staten, Florida. Maurits zit in 4 HAVO. Hij voetbalt Hoofdklasse Hoog bij Focus ’07. Daar breng ik graag
de meeste zaterdagochtenden door als leider van zijn
team, dat Florentes Vermogensbeheer sponsort. Daarnaast bezoeken Maurits en ik graag samen wedstrijden
van Ajax. We hebben daarvoor mooie eigen plekken in de Arena.’
‘Frankrijk is ons favoriete vakantieland. We gaan regelmatig naar Bourgondië
want ik ben een groot liefhebber van wijnen. Aan wijnen proeven besteed ik dan
ook graag tijd en aandacht. Inmiddels heb ik al een mooie verzameling oude Bourgondische, Bordeaux- en Italiaanse wijnen.’
‘Vanuit het kantoor op de Maliebaan werk ik samen met Arnold, Frank en Rudi.
Met hen vorm ik het team Midden-Nederland. Rudi ken ik al sinds 2004 toen we
nog samen bij de Rabobank werkten. Binnen Florentes zoeken we steeds naar de
beste
beleggingsmogelijkheden
voor onze klanten. Dagelijks in de koersen duiken vind ik
gaaf, maar het klantcontact is net zo leuk en nog belangrijker. Wij willen namelijk met goed vermogensbeheer
onze klanten helpen hun doelen te verwezenlijken. Daar
doen we het voor.’

⌂
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TERUGBLIK OP CORONA EN DERDE KWARTAAL 2021
In veel landen zijn de coronamaatregelen geleidelijk aan versoepeld en worden de restricties opgeheven. De gestage voortgang met het vaccinatieprogramma maakt dit mogelijk. Geleidelijk aan, want
nog niet overal in de wereld is het tempo van vaccineren hetzelfde. Daarnaast is het verloop van een
pandemie onvoorspelbaar.

STERK ECONOMISCH HERSTEL IN NEDERLAND
In Nederland is het economisch herstel sterk en
zal de groei van het bbp in het derde kwartaal
naar verwachting hoger uitkomen dan vóór de
uitbraak van de pandemie. Bijna alle bedrijfssectoren lijken richting een volledig herstel te gaan.
De aandelenbeurs is daarin al mooi meegelopen.
De AEX heeft halverwege september 2021 een
recordstand bereikt van 804.47 indexpunten.

Chart Teletrader AEX 1-1-2021 tot 1-10-2021

Steunmaatregelen
Vanaf september worden de steunmaatregelen
voor het bedrijfsleven door de demissionaire re-

gering grotendeels gestopt. De duurste maatregelen betroffen de tegemoetkoming in de vaste
lasten en de loonsubsidieregeling. Door de
steunmaatregelen is de Nederlandse economie
sneller dan verwacht hersteld, de werkeloosheid
relatief laag gebleven en de koopkracht op peil
gebleven.
Prijsstijgingen
De verkoopprijzen van woningen blijven nieuwe
records zetten. De stikstofproblematiek en daarmee gepaard gaande achterstanden in de bouw,
de lage rente, allocatie van gelden door investeerders/spaarders naar vastgoed, migratiebeleid en bevolkingsgroei zijn de belangrijkste redenen voor de (verdere) prijsstijgingen.

⌂

EUROZONE NORMALISEERT
Geleidelijk zal het monetair- en
begrotingsbeleid in de eurozone worden genormaliseerd.
Volgens de president van de
Europese Centrale Bank (ECB),
Christine Lagarde, zal eerst het
tempo van het opkoopprogramma van obligaties worden
verlaagd. De beleidswijziging
wordt vermoedelijk ingegeven
door de stijgende inflatie in de
Eurozone. De inflatieverwachtingen zijn voor dit jaar en volgend jaar naar boven bijgesteld
door de ECB. De prijzen van
grondstoffen en energie zijn
over de afgelopen maanden al
behoorlijk opgelopen, mede

ook veroorzaakt door een mismatch van vraag en aanbod van
grondstoffen en arbeid, nu de

economieën weer geheel of gedeeltelijk zijn opgestart.
De ECB verwacht dat de oplopende inflatie tijdelijk is en in
de loop van 2022 of 2023 weer
zal gaan dalen. In de Verenigde
Staten heeft de centrale bank,
Federal Reserve (FED), in augustus aangekondigd om het
obligatie opkoopprogramma
daadwerkelijk in bedragen af te
bouwen, eind van dit jaar. De
Verenigde Staten loopt traditioneel voor op Europa als het
gaat om economische ontwikkelingen.

⌂
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CHINA BLIJFT INTERESSANTE MARKT

De aandelenindices van China (CSI 300 -/- 6,66% in 2021) en Hongkong (Hang Seng index -/- 9,75% in
2021) hebben dit jaar tot en met 30 september minder gepresteerd dan de rest van de wereldwijde
aandelenindices. De belangrijke oorzaken hiervan zijn de aangescherpte regelgeving voor de Chinese
Techbedrijven en de liquiditeitsproblemen van de beursgenoteerde vastgoedontwikkelingsmaatschappij Evergrande.
Evergrande
Evergrande heeft meer dan 300 miljard dollar aan schulden. Hiervan is ongeveer 20 miljard dollar aan
buitenlandse partijen verschuldigd. Het bedrijf probeert nu zijn niet-kernactiviteiten te verkopen om
zijn schulden terug te brengen. Door sommige marktpartijen wordt de vergelijking getrokken met de
failliet gegane bank Lehman Brothers in 2008, die de bankencrisis inleidde. Deze vergelijking gaat echter op een aantal zaken mank. Zoals de beperkte uitstaande schuld aan het buitenland en dat de
Chinese overheid zich al geruime tijd inspant om het schuldniveau in de vastgoedsector te beheersen
en de blootstelling van de banksector aan de woningmarkt te beperken. De Chinese overheid heeft
vermoedelijk ook geen andere keus dan Evergrande te behoeden voor een faillissement (to big to fail)
omdat anders haar economische groeimodel ernstige vertraging zal ondervinden. Niettemin; een faillissement van Evergrande kan de financiële markten wereldwijd behoorlijk in onrust brengen.
Harder optreden
De Communistische Partij van China (CPC) heeft besloten harder op te treden tegen grote techbedrijven die veel macht in handen hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.
Aan een aantal bedrijven zijn boetes opgelegd, omdat zij - in de ogen van de partij en regeringsfunctionarissen - misbruik hebben gemaakt van hun binnenlandse concurrentiepositie. Aan bedrijven en
instellingen die de activiteiten richten op het onderwijs en verkoop van games aan minderjarigen zijn
strenge regels opgelegd door de Chinese overheid.
Lange termijn
Ondanks de beweeglijke Chinese beurs en autocratische overheid blijft de Chinese aandelenmarkt een
interessante beleggingsmogelijkheid, zeker op lange termijn gezien. De algemene verwachting is dat
de Chinese economie de komende jaren zal uitgroeien tot de grootste economie ter wereld. Het niet
beleggen in Chinese aandelen kan dan weleens een misrekening blijken te zijn. Op fundamentele gronden zijn de waarderingen van Chinese aandelen nu ook aantrekkelijk.

⌂
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VERENIGDE STATEN INVESTEREN FORS

De Amerikaanse Senaat heeft in augustus ingestemd met omvangrijke investeringen in de infrastructuur. Het 550 miljard dollar kostende pakket
is bedoeld voor het verbeteren van wegen,
spoorlijnen, bruggen en internetverbindingen.
Samen met eerder goedgekeurde investeringen
komt het totaal op circa 1000 miljard dollar. Het
aannemen van het wetsvoorstel wordt gezien als
een duidelijke overwinning voor president Biden.
Economie in de lift
De economie van de Verenigde Staten doet het
nog steeds goed. De ISM Manufacturing Index
steeg verder, tegen de verwachting in, met 1.2
punt naar een index van 61.1 in september. Een

waarde boven de 50 wordt doorgaans gezien als
een teken van vertrouwen/groei, bij een getal onder de 50 wordt een afname van activiteiten verwacht. Ook het consumentenvertrouwen in de
Verenigde Staten (The University of Michigan’s
Index of Consumer Sentiment) staat op een
hoogtepunt met een indexniveau van 72.8 per
einde september.
Sterk tweede kwartaal
De publicatie van de tweedekwartaalcijfers door
de Amerikaanse bedrijven werden over het algemeen goed ontvangen in de markt. Vooral bedrijven die profiteren van de digitalisering kwamen
met uitstekende omzet- en winstcijfers.

⌂

OUTLOOK EN BELEGGINGSVISIE FINANCIËLE MARKTEN
In veel landen worden coronagerelateerde beperkingen geleidelijk aan teruggedraaid. Het verdere verloop van een
pandemie blijft toch onvoorspelbaar. Dit zal ook in de komende tijd nog leiden tot verstoringen van bepaalde goederen en grondstoffenmarkten, die mogelijk verergerd worden door handelsspanningen. Gegeven deze onvoorspelbaarheid zullen beleidsmakers voorzichtig zijn met het terugbrengen van het expansief begrotingsbeleid en het accommoderende monetaire beleid. Tezamen met krapte in
grondstoffenmarkten, voedt dit inflatoire tendensen. Met
mogelijke doorwerking in de loonvorming. Dit laatste is
mede het gevolg van de toegenomen aandacht voor inkomensongelijkheid.
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Prijsstijgingen
Deze problemen in de goederen en grondstoffenmarkten leveren prijsstijgingen op, vooral van grondstoffen en met name energiebronnen en sommige metalen. Deze specifieke problemen leiden ook tot
meer algemene prijsstijgingen en een opwaartse druk op de lonen, vooral in de VS waar het belastingniveau op bijvoorbeeld benzine lager is dan in Europa waardoor prijsstijgingen in onderliggende grondstoffenmarkten minder worden gedempt. In zowel de VS als in Europa werken deze prijsstijgingen, in
combinatie met steeds meer tekorten op de arbeidsmarkt, steeds vaker door in hogere looneisen.

⌂

GUNSTIG MARKTBEELD VOOR AANDELEN

Na acht zeer goede aandelenmaanden kwam in het tweede
deel van september de eerste
serieuze correctie dit jaar. De
wereldwijde aandelenmarkten
deden een stap terug. De redenen: gestegen grondstoffenprijzen, geluiden over een inflatie die wel eens langer aan zou
kunnen houden, Evergrande en
een opwaartse druk op de
rente.
FED is niet bang
Het marktbeeld voor aandelen
blijft echter gunstig. De FED, bij
monde van voorzitter Jerome
Powell, lijkt niet bang te zijn
voor een loonprijsspiraal. Weliswaar kan de FED nog dit jaar
beginnen met de afbouw van
de economische noodsteun
maar, zo maakte Powell ook
duidelijk, markten hoeven niet
te vrezen voor een snelle verhoging van de rente. Het feit
dat sparen geld kost en dat
obligaties een laag tot negatief

rendement opleveren, speelt
een versterkende rol voor de
vooruitzichten van aandelen.
Bovengemiddelde waardering
De waardering van aandelen
was niet meer goedkoop maar
bovengemiddeld te noemen.
Nu de markt in korte tijd met
circa 5% is gecorrigeerd loopt
er wat lucht uit de markten. Er
is nog voldoende stijgingspotentieel als we de waardering
afzetten tegen historische pieken. Ten tijde van de vorige
piek in 2007 was de risicopremie van de aandelenmarkt zelfs
negatief. Op dit moment is de
risicopremie relatief hoog wat
wordt veroorzaakt door de
lage/negatieve rente. De bedrijfswinsten stijgen doordat
economieën weer opengaan.
De aandelenmarkt stijgt veel
minder sterk dan de bedrijfswinsten. Door de hogere winsten zal de waardering van aandelen dalen.

Positieve verassingen in 2022?
De economisch groei kan geremd worden door hogere
energieprijzen, een tekort aan
voorraden en personeel en het
stoppen van tijdelijke steun/
noodmaatregelen. Toch is dit
niet de voorbode van een aanstaande recessie. De economieën van landen zullen door
het verder opengaan nog altijd
groeien boven de trend en een
deel van de geschetste risico's
lijken tijdelijk van aard. De
beurskoersen passen zich nu
aan de bijgestelde verwachtingen aan. Die lagere verwachtingen van nu zouden tegen het
einde van het jaar wel eens de
basis kunnen zijn van positieve
verassingen in 2022.

⌂
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RENTES LOPEN VERDER OP
De rente is ook in het derde kwartaal van 2021
weer verder opgelopen. Dit heeft een negatief effect op de koersen van vastrentende obligaties.
Immers het rendement (de yield) en de koers van
de obligatie werken tegengesteld aan elkaar. De
Nederlandse 10-jaars rente bedroeg eind tweede
kwartaal -0.16% (en begon het jaar op -0.49%).

Op dit moment is deze rente nog net negatief
maar het scheelt niet veel meer: -0.09%. De stijging van de rente zorgt voor een verlies over
2021 op een wereldwijde vastrentende-obligatieportefeuille. Hier valt voor een deel aan te ontkomen door accenten te plaatsen in inflatiegelinkte
obligatieleningen.

⌂

PRIVATE EQUITY ALS ALTERNATIEF?
In de afgelopen periode hebben wij bij alternatieve beleggingen ook private equity onder de loep genomen. Een alternatieve beleggingsvorm op het gebeid van private
equity is een investering in activa die anders
onderhevig is aan marktcorrecties. De mogelijkheid tot het behalen van een hoog rendement ligt hier doorgaans een stuk hoger dan
bij traditionele investeringen in aandelen.
Investeringen
Private Equity is een term die verwijst naar
investeringen in privaat vermogen in ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn. Dit
soort beleggingen zijn in specifieke gevallen
deels te karakteriseren als investeringen in
(startende) ondernemingen die zich nog niet
altijd hebben bewezen. In dat verband wordt
ook wel gesproken over durfkapitaal. Tegenover de hogere risico’s, die met dit soort beleggingen gepaard gaan, bestaat bij winstgevendheid van
de onderneming ook kans op zeer hoog rendement. Deze wijze van beleggen c.q. investeren geeft ook
vaak recht op een aandelenbelang en daarmee zeggenschap over de (te voeren strategie van de) betreffende onderneming. Anderzijds kan ook worden belegd in ondernemingen die hun bestaansrecht
al hebben verdiend en kapitaal zoeken om hun bedrijfsactiviteiten uit te bouwen.
Prioriteit
Bij Florentes staat liquiditeit en daarnaast spreiding van de onderliggende assets hoog op de prioriteitenlijst. Vanwege die reden is het opnemen van directe belangen in niet-beursgenoteerde bedrijven
(directe investering) geen oplossing. Wij kiezen daarom brede, beursgenoteerde private equity bedrijven of indextrackers.
Positief rendement
Ook in het derde kwartaal van 2021 rendeerden de alternatieve beleggingen conform verwachting.
Een rendement van enkele procenten. De alternatieve beleggingen houden de aandelenmarkten niet
bij, maar dat is ook niet nodig; een (klein) positief rendement in goede aandelenjaren en bescherming
bij beweeglijke jaren (de rol die obligaties voorheen vervulden) is wat zij moeten doen.

⌂
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BELEGGINGSVISIE EN IMPLICATIES BELEGGINGSBELEID

Het vooruitzicht van uiteindelijk een normalisering van de rente in de belangrijkste industrielanden maakt beleggingen in obligaties onaantrekkelijk. Voor langetermijnbeleggers zijn aandelen
daarom onontbeerlijk. Binnen het aandelenuniversum kijken wij naar beleggingen in bedrijven
die kunnen profiteren van maatschappelijke
trends die door de pandemie nog zijn versterkt,
zoals de digitalisering, farmaciegerelateerde bedrijven die profiteren van de COVID-omgeving en
nieuwe energiebronnen. Soms is dit een spanningsveld, omdat geleidelijk meer bewustwording ontstaat over de soms overmatige machtsvorming van een beperkt aantal grote bedrijven.

• We zien aandelen binnen de asset-mix nog
steeds als de meest kansrijke beleggingscategorie. We houden daarom de weging van aandelen in de portefeuilles aan de bovenkant van de
bandbreedtes.
• Vanwege de nog steeds lage rentes, de rentestijging van de afgelopen periode en (tijdelijke)
inflatiedruk blijven we terughoudend over vastrentende waarden. Wij zijn in deze categorie
nog steeds overwogen in inflatiegelinkte obligatiebeleggingen.
• De vooruitzichten voor vastgoed zijn voor de
lange termijn positief. Wij handhaven onze neutrale weging. Ook in een inflatoire omgeving is
een positie in vastgoed aanbevelenswaardig.
• De weging voor alternatieve beleggingen houden wij neutraal.

⌂
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‘GOUDEN BERGEN BESTAAN NIET’
Kees van Tilburg en zijn vrouw Mea wonen in een prachtig gebied aan de grens van Amsterdam. Na
bijna 40 jaar arbeid voor KPMG en haar rechtsvoorgangers vond Kees het in 2003 welletjes. Nooit
wilde hij meer met tassen vol cijfers rondlopen en hij hing zijn registeraccountantstitel aan de wilgen. “Resultaat: mijn agenda leeg en daardoor meer tijd voor thuis.”
deleeuwse stad, de grachtengordel, de Amsterdamse school en de sociale ontwikkeling. Dat
vinden ze gelukkig heel leuk.”
Ruiterstandbeelden
Tijdens zijn vele zakelijke reizen, viel Kees op dat
er overal ruiterstandbeelden stonden. Fascinatie
voor de verhalen achter de beelden en de geschiedenis van het land, vormden na zijn afscheid van het accountantsbestaan de rode
draad voor zijn reizen met Mea. Het bracht hen
naar alle hoeken van de wereld en leidde uiteindelijk tot een ruim 400 pagina’s tellend boek genaamd “From Marcus Aurelius to Kim Jong-Il” –
ook terug te vinden op Kees’ uitgebreide website. Naast dit Engelstalige, boekwerk schreef
Kees bovendien een Nederlandstalig boek over
de ruiterstandbeelden. In ‘”Helden” op hengsten’ beschreef hij zijn persoonlijke verhalen bij
de foto’s.

Kees is een liefhebber van kunst, cultuur, landschap en natuur, handig met cijfers en heeft veel
bestuurservaring. “Die kennis en kunde zet ik
graag in om mensen en organisaties te helpen. Ik
vind het bijvoorbeeld belangrijk dat iedere
Amsterdammer binnen 30 minuten de snuit van
een koe kan bekijken.”
Gevoel voor historie
Reden om zich onder meer in te zetten voor de
Stichting Beschermers Amstelland, orkesten en
beeldend kunstenaars. Zo initieerde Kees de
Atlas Amstelland. Een boekwerk waarin mooi te
zien is hoe dit kleine stukje Nederland zich in duizend jaren heeft ontwikkeld. Zijn grote gevoel
voor historie geeft hij graag aan andere mensen
mee. “Ik maak nu met mijn kleinzonen wandelingen door Amsterdam. Hen leer ik over de mid-

Ithaka
‘Het gaat niet om het doel van de reis, maar om
de weg er naartoe’, verwijst Kees naar het gedicht Ithaka van Kafávis. “Ik vind het leuk om ergens een ruiterstandbeeld te vinden. Maar alles
daarnaast maakten het pas echt boeiend. De negende van Beethoven in Jerevan (Armenië), met
een zaal vol jongens en meiden met meer oog
voor elkaar dan voor de muziek, een ontmoeting
op de steppen van Mongolië met Sjamanen, de
monniken in Kiev die hun prachtige gezang wisten te combineren met het raadplegen van hun
smartphone en het flirten met Mea. Dat waren
de krenten in de pap.
Geen omkijken
Hoewel Kees altijd in de financiën zat, hield hij
zich nooit zo met eigen vermogen bezig. In zijn
tijd bij KPMG mocht hij sowieso niet beleggen in
klanten. ‘Toen ik bij KPMG stopte, kreeg ik een
kluit duiten over de schutting gegooid. Daar
moest ik wat mee. Ik leerde Rudi kennen. Een
prettige jongen om mee te werken, maar bij de

KWARTAALBERICHT – OKTOBER 2021
bank waar hij werkte had ik niet zo’n goed gevoel. Vervolgens ging ik zelf beleggen, maar ik
besteedde er nauwelijks aandacht aan. Toen
kwam ik Rudi weer tegen en heb ik ook Knoet
ontmoet. Zij weten waar ze het over hebben. Dat

is ook de reden dat ik voor Florentes heb gekozen. Ik heb er nauwelijks omkijken naar. Zij houden alles voor mij in de gaten en beloven mij
geen gouden bergen. Als dat gebeurt, neem ik
direct afscheid. Want gouden bergen bestaan
niet.’

⌂

KORT NIEUWS
• Graag stelt zich aan u voor: Mark Janssen. ‘Ik ben ontzettend trots dat ik 1
oktober ben gestart bij het commerciële team van Florentes in Rotterdam.
Vooral het ondernemerschap, de no-nonsense mentaliteit en de échte persoonlijke aandacht voor de klant spreken mij erg aan.’ Mark is 46 jaar en
woont samen met zijn vrouw Daniëlle en hun kinderen Loes en Guus in
Heemstede. ‘In mijn vrije tijd sport ik graag, vooral bootcamp, hardlopen
en een beetje tennis en golf. In het weekend coach ik mijn kinderen op het
hockeyveld, spreek ik graag af met vrienden en/of probeer nieuwe gerechten uit op de Green Egg. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega's
verder te bouwen aan de toekomst van Florentes en hoop u binnenkort te
ontmoeten.’
• In augustus 2019 is BinckBank overgenomen door het Deense Saxo Bank. Eerder dit jaar is daarbij
besloten de naam BinckBank te wijzigen in Saxo Bank. Saxo Bank behoudt daarbij de Nederlandse
bankvergunning en staat zodoende onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit
Financiële Markten. Door de handhaving van deze vergunning wordt het geld op rekeningen beschermd door het Nederlandse depositogarantiestelsel en houdt Saxo Bank zich aan de regels van
wettelijke vermogensafscheiding. Naast de naamswijziging wordt de online omgeving vanuit BinckBank gewijzigd in die van Saxo Bank. Cliënten van Florentes die nu nog een rekening aanhouden bij
BinckBank zullen we hierover per begin 2022 informeren. Vanuit Florentes blijft de dienstverlening
ongewijzigd. U kunt uw effectenportefeuille gewoon blijven raadplegen via het Florentes Klantportaal.
• Volg Florentes ook via LinkedIn en
Facebook en blijf nog beter op de
hoogte van ons reilen en zeilen.

⌂
Disclaimer
Deze publicatie is samengesteld door Florentes vermogensbeheer B.V. (hierna: Florentes). Hoewel de informatie in deze publicatie
met de nodige zorg tot stand is gekomen, kan Florentes niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Florentes aanvaardt
dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. De
informatie is generiek van aard en houdt daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiele situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Florentes. Florentes heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Meer informatie
kunt u vinden op www.florentesvermogensbeheer.nl

