
Investeren zonder dagelijkse 
koersschommelingen
Het MKB maakt voor grote beleggers 
een belangrijk deel uit van hun 
beleggingsportefeuille. De reden hiervoor 
is duidelijk: het rendement is aanmerkelijk 
hoger dan bij beursgenoteerde 
aandelen terwijl de verliezen tijdens 
heftige crises lager liggen. TFH Holland 
biedt particulieren de mogelijkheid 
om te investeren in de sterkste, meest 
crisisbestendige sectoren uit het MKB. 
Een portefeuille van MKB-bedrijven wordt 
gekenmerkt door een hoog dividend, 
waarbij dagelijkse koersschommelingen 
vermeden worden. 

Defensieve Fondsstructuur
Het Fonds waarmee wij investeren in 
defensief opgezet. Het fonds vermijdt 
het gebruik van bankleningen bij haar 
transacties bijvoorbeeld. Dit voorkomt 
hoge aflossingsverplichtingen en 
rentelasten en zorgt zo voor meer 
financiële ruimte bij de MKB-bedrijven 
waarin wij participeren. Het fonds is 

als gevolg veel beter bestand is tegen 
een laagconjunctuur. Daarnaast wordt 
het vermogen van de investeerders 
van TFH Holland direct en indirect 
over meer dan dertig verschillende 
MKB-bedrijven verspreid. “Zo krijg je 
een optimale spreiding, waardoor een 
eventueel negatief resultaat van één of 
zelfs vijf bedrijven weinig impact op het 
rendement heeft.”

Kansrijke Sectoren
Het Fonds streeft een Top-Down 
groeistrategie van de markt na en 
investeert in sectoren die volgens haar een 
uitstekend lange termijn groeipotentieel 
opleveren.
Er zijn twee duidelijke ontwikkelingen 
zichtbaar in de Nederlandse maatschappij 
waarvan specifieke bedrijven profiteren. 
Deze twee ontwikkelingen zijn 
digitalisering en vergrijzing. Deze 
ontwikkelingen bieden grote kansen 
voor investeerders. Onze sterke sector 
focus bestaat uit: ICT, IT-beveiliging, 
Voeding & Gezondheid. Binnen deze 
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TFH Holland biedt particuliere investeerders de mogelijkheid 
om in een gespreid mandje van volwassen Nederlandse MKB-
bedrijven te investeren. Het MKB is op dit moment bijzonder 
aantrekkelijk doordat de prestaties niet zijn gerelateerd aan de 
prestaties van het beursklimaat. Zo zet u stabiel koers naar een 
aantrekkelijk rendement. 

sectoren worden vervolgens bedrijven 
geselecteerd en getest aan de strenge 
investeringscriteria van het Fonds.

Volwassen en stabiel winstgevende 
MKB bedrijven
TFH Holland richt zich voornamelijk op 
MKB-bedrijven die al enkele jaren stabiel 
winstgevend zijn met een bewezen 
marktpositie. Dit zorgt voor de stabiliteit 
en zekerheid waar TFH Holland naar 
zoekt. Volwassen bedrijven met een 
goede reputatie kunnen gemakkelijker 
prijzen doorberekenen. Erg belangrijk in 
de huidige tijden van hoge inflatie. Verder 
heeft het fonds als doel de Nederlandse 
ondernemer te ondersteunen. Daarom 
investeren wij alleen in bedrijven 
waarbij het hoofdkantoor in Nederlands 
gevestigd is.

Gunstig Uitkeringsbeleid
De defensieve fondsstructuur en de focus 
op volwassen MKB-bedrijven maakt het 
mogelijk om een jaarlijks rendement 
van 8% uit te keren. Dit wordt per half 
jaar uitgekeerd. Ten slotte geeft een 
winstdeling van 90%, na aflossing van de 
inleg van de investeerders, zicht op een 
aantrekkelijk aanvullend rendement. 

Bent u geïnteresseerd in het beleggen in 
het Nederlandse MKB? Ga dan naar onze 
website ww.tfh-holland.nl

BELEG IN HET
NEDERLANDSE MKB 
MET TFH HOLLAND.


