VIJF AANDELEN VOOR
EXTRA DIVIDEND
BESCHERMING
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Vijf aandelen voor
extra dividend bescherming
Beste belegger,

Het beleggen met de dividendcomponent als uitgangspunt wordt steeds
aantrekkelijker. Dividend vormt een vangnet onder uw aandelenportfolio en
bovendien is het een prima middel om uw inkomen aan te vullen.
Daar moeten we in Nederland en België nog wat aan wennen, maar sinds de
start van onze nieuwsbrievenservice in 2008, weten ondertussen duizenden
beleggers de weg naar onze uitgeverij te vinden.
Laat het speculeren achter u, en ontdek in deze special dat het ook anders kan.
Met behoud van bepaalde zekerheden, in combinatie met een Hoog Dividend,
kunt u uw geld ook prima laten renderen en bovendien krijgt u elke maand of elk
kwartaal dividend.
Ik laat u aan de hand van een vijftal cumulatief preferente aandelen zien, dat het
zeer goed mogelijk is, om met een beperkt risico een dividendrendement van
rond de 7% (!) te halen en twintig keer dividend per jaar te ontvangen.
Met deze aandelen legt u een vangnet onder uw aandelenportefeuille en
ondertussen krijgt u elke maand of kwartaal een vergoeding in de vorm van een
dividend dat aangemerkt wordt als rente, waarover u geen bronbelasting hoeft
te betalen.
Beleggers gaan maar al te makkelijk voorbij aan dit bijzonder fenomeen.
Ik wens u veel succes bij het samenstellen van uw veilige portfolio met
inkomensgerichte Hoog Dividend aandelen.

Met vriendelijke groet,

Paul van den Heuvel
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Het fenomeen cumulatief preferent
The Dividend Factory heeft een speciale veilige sectie binnen
de portfolio samengesteld die bestaat uit preferente
aandelen. Deze hebben een beperkt risico en zijn bijzonder
geschikt voor inkomensgerichte beleggers met wat extra
geduld.
Een preferent aandeel is een op inkomen gericht aandeel met een vast dividend,
dat wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Ook hebben
de houders van deze aandelen voorrang op de gewone aandeelhouders als er iets
te verdelen valt.
Onze Hoog Dividend aandelen waren aanvankelijk ondergebracht in één portfolio,
maar omdat beleggen in preferent dividend toch wat anders is, zijn deze
ondergebracht in een aparte portfolio.
Deze extra service bieden wij, omdat beleggen in de huidige tijd behoorlijk
onzeker is. Beleggen in Hoog Dividend aandelen wordt vaak gezien als een
reddingsvlot. Preferente aandelen gaan nog een stapje verder in het inbouwen
van nog meer zekerheid, met behoud van nog steeds een mooi rendement van
rond de 7%.
Geduld hebben is hier het credo. Preferente aandelen vormen een mooie, relatief
veilige belegging voor de langere termijn. Hiervoor heb ik voor u een aantal
interessante aandelen gevonden.
De handel in preferente aandelen (Prefs) is over het algemeen vrij dun. Het
kopen van deze aandelen moet dus met enig geduld gebeuren met behulp van
aankooplimieten, anders betaalt u snel teveel. Aandelen geven recht op een deel
van de winst. Soms houdt een onderneming de winst en investeert die winst in
de groei van de onderneming. Maar vaak wordt een deel van de winst uitgekeerd
als dividend aan de aandeelhouders.

Dividend Bescherming
Prefs lijken op obligaties. Alleen behoort het preferente aandeel tot het risico
kapitaal. Er moet dus wel winst zijn gemaakt, omdat het preferent dividend uit
de winst wordt betaald.
Dividend op gewone aandelen is niet gegarandeerd en kan per uitkering
verschillen. Preferente aandelen hebben een vast dividend. De meesten hebben
een rating van “BBB-“ of hoger en zijn hiermee behoorlijk safe. Uiteraard zullen
we kritisch moeten kijken naar de financiële situatie van een bedrijf.
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De houders van preferente aandelen hebben voorrang op de gewone
aandeelhouders als er iets te verdelen valt. Als een bedrijf failliet gaat, worden
de crediteuren als eerste betaald, dan de obligatiehouders en hierna de houders
van preferente aandelen, gevolgd door de houders van gewone aandelen.
Gewone aandeelhouders staan dus als laatste in de rij. Worden er geen obligaties
uitgegeven, bent u als eerste aan de beurt in de reeks van beleggers.
Cumulatief preferente aandelen zijn gelijk aan preferente aandelen, maar mocht
een bedrijf tijdelijk niet in staat zijn het dividend uit te keren, dan blijft het recht
het recht op uitbetaling van het achterstallige dividend bij deze aandelen
bestaan. Mocht de onderneming weer voldoende winst maken, dan moet later,
met terugwerkende kracht, alsnog het achterstallige dividend worden uitgekeerd.
Tot op de laatste cent en voor dat de gewone aandeelhouders weer aan hun
trekken komen.
Preferente aandelen kunnen worden teruggeroepen op een
bepaalde datum. Als dat het geval is, wordt de nominale
waarde uitbetaald. Dit vormt een vangnet in uw portfolio.
Preferente aandelen zijn minder volatiel. De kans om te
profiteren van uitschieters naar boven is hiermee beperkt. Daartegenover is er
minder schade bij sterk dalende koersen. Dus preferente aandelen hebben een
lager risico met behoud van een aantal aantrekkelijke voorwaarden

Een ander voordeel is het feit dat het dividend wordt aangemerkt als rente, waarover u geen bronbelasting hoeft te
betalen!

Wat zijn die vijf preferente aandelen?
Voor deze waardevolle informatie vragen een bedrag van €99,- waarmee u
tevens toegang krijgt tot de complete portfolio van The Dividend Factory,
bestaande uit meer dan 60 (!) Hoog Dividend aandelen.
U krijgt een heel jaar lang alle nieuwsbrieven met daarin waardevolle
aandelentips en nieuws over uw eigen aandelenportfolio.
U krijgt naast de lijst Hoog Dividend aandelen als incentive het Handboek Hoog
Dividend beleggen gratis toegestuurd.
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Garantie
Als het abonnement u niet bevalt, krijgt u het niet verbruikte deel van uw
abonnement terug. Een berichtje naar onze klantenservice is al voldoende.
Dit is een unieke service die uitgevers u normaal niet geven. Daar zit u gelijk
vast aan een abonnement. De lijst preferente aandelen plus het handboek mag u
gewoon houden.

Succes met beleggen,

Paul van den Heuvel
Auteur The Dividend Factory
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