Investeren in private markten.
Clavis maakt het mogelijk

Private markten bij Clavis
Benut kansen buiten de beurs
U krijgt via Clavis direct toegang tot de private investeringsmarkt, zoals
private equity, vastgoed en leningen. Deze investeringen sluiten aan op
uw ondernemerschap en het verwachte rendement ligt duidelijk hoger
dan op financiële markten.
Via Clavis investeert u wereldwijd in interessante, maar vaak
moeilijk toegankelijke investeringsmogelijkheden. Wij bieden u via
gespecialiseerde fondsen dé toegang tot de private investeringsmarkt.
De ervaren specialisten van Clavis doen het veldwerk en selecteren voor
u de best passende fondsen. Zo geven wij uw vermogen een thuis.
Wij leggen een sterke nadruk op kwaliteit, waarmee uw verwacht
rendement onverminderd hoog is maar uw neerwaarts risico wordt
beperkt. Ons jarenlange track record bevestigt dit.

Een maatwerk aanpak voor private markten
Met Clavis kunt u ondernemend investeren in zeer interessante maar moeilijk toegankelijke investeringsmogelijkheden.
Onze aanpak maakt het mogelijk.

De pijlers van onze werkwijze:
Uw eigen strategie
U stelt in overleg met Clavis uw eigen investeringsstrategie vast.

Toegang tot het internationale netwerk van Clavis
Via Clavis krijgt u toegang tot een uitgebreid netwerk
van de beste fondsmanagers nationaal, maar zeker
ook internationaal. Zo investeert u gemakkelijk buiten
uw eigen regio in fondsen die anders niet toegankelijk
waren geweest.

Focus op gespecialiseerde fondsen en toegang
tot kansrijke niches
U investeert via Clavis in kansrijke fondsen en niches.
Wij selecteren specialistische fondsen met een écht
onderscheidende aanpak en focus op een specifiek

Bekijk onze aanpak in 1 minuut op

marktsegment of niche. Denk aan investeringen in
Amerikaans venture capital, het Europese mkb of in
biotech. De geselecteerde fondsen hebben een leidende
marktpositie en een overtuigend track record. Deze
fondsen investeren uw vermogen op ondernemende wijze,
waarmee zij voor u de grootste meerwaarde behalen.

Uitvoering
Clavis heeft alle expertise en capaciteit voor de
uitvoering in huis. Door onze ervaring en omvang
verzorgen we dit efficiënt en met hoge kwaliteit.
Zo krijgt uw vermogen een thuis. U bepaalt de kaders
en de strategie. Wij selecteren en voeren uit.
Zo haalt u het beste uit uw vermogen.

Clavis.eu/private-markten

Investeren buiten
de beurs?

Laat u overtuigen door de resultaten
Clavis investeert sinds 2010 actief in private markten en heeft inmiddels 86 fondsen geselecteerd. Met deze investeringen
is tot op heden een rendement van 25,5% per jaar gerealiseerd.

Track record
Investeringsperiode

Aantal
investeringen

Percentage
opgevraagd

Uitgekeerd /
opgevraagd

Resterende waarde Totale waarde /
/ opgevraagd
opgevraagd

2010–2012

14

91%

2,20x

1,65x

3,85x

24,2%

2013–2015

15

93%

1,39x

1,64x

3,03x

27,3%

2016–2018

28

78%

0,70x

1,30x

2,00x

29,6%

2019–2021

33

55%

0,03x

1,25x

1,28x

24,6%

Totaal

90

75%

0,98x

1,43x

2,41x

25,8%

IRR

Rendement tot en met 30-9-2021, na kosten fondsen, voor kosten Clavis. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Brede spreiding
Spreiding is belangrijk om het risico van de portefeuille te beperken. Onze investeringen zijn breed gespreid naar categorie,
regio en type investering.
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Stabiele rendementen en outperformance van financiële markten
De portefeuille neemt geleidelijk door de tijd in waarde toe. Hierdoor bent u veel minder afhankelijk van timing van het juiste
moment. Ook de opbouw van het resultaat is zeer stabiel, zoals ook te zien aan de beperkte beweeglijkheid door de tijd heen
en gedurende de coronacrisis. Dit geeft rust. Daarbij hebben wij met onze private marktinvesteringen een jaarlijks rendement
behaald dat ruim boven financiële markten lag.

Clavis. De nieuwe
standaard in
familievermogen.








 lavis is een complete financiële dienstverlener.
C
Wij helpen u van advies tot en met de uitvoering.
Onze missie: wij zorgen dat u op een verantwoorde
manier het beste uit uw vermogen haalt.
We staan voor persoonlijke dienstverlening en
actieve betrokkenheid.
Clavis geeft uw vermogen een thuis.
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We nodigen u van harte uit voor een gesprek
Meer weten over private markten? Floris of John praten u graag persoonlijk bij,
neem gerust vrijblijvend contact op.

Floris Mutsaerts
+31 (0)6 3455 5051 / fm@clavis.eu

John Vermeule
+31 (0)6 5119 0770 / jv@clavis.eu
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