
 

 

 

Persbericht 

Amsterdam, 29 oktober 2020 

 

Fundshare en Beleggers Belangen starten FundShare 

UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund 

Een nieuw beleggingsfonds met een vertrouwde naam is vanaf vandaag beschikbaar voor particuliere 

beleggers in Nederland. Het FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund is een 

beleggingsfonds gebaseerd op de bij de lezers van Beleggers Belangen populaire Dividendportefeuille 

van Beleggers Belangen, die in 2011 door de redactie is opgezet. De beheerder van het fonds is 

FundShare Fund Management B.V. (“FundShare”). FundShare heeft de uitvoering van het 

beleggingsbeleid uitbesteed aan Auréus Group B.V. (“Auréus”), de ‘gedelegeerd beheerder’ van het 

fonds. 

Abonnees van Beleggers Belangen hebben zich de afgelopen jaren in toenemende mate enthousiast 

getoond over de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen. FundShare, Auréus en Beleggers 

Belangen onderkennen de groeiende behoefte onder particuliere beleggers om deze 

voorbeeldportefeuille op een eenvoudiger manier te volgen. Dankzij het FundShare UCITS Beleggers 

Belangen Dividend Fund kan de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen nu met één transactie 

worden aangekocht. Beleggers volgen daarmee de strategie van de Dividendportefeuille van 

Beleggers Belangen, inclusief alle mutaties. 

Het FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund is gebaseerd op de research van de 

Dividendportefeuille van Beleggers Belangen. Het fonds belegt dus voor de lange termijn in 

beursgenoteerde aandelen uit ontwikkelde landen met een stabiel of groeiend dividend. Het 

ontvangen dividend wordt niet uitgekeerd maar herbelegd. Meer informatie over het beleggingsbeleid 

is te vinden in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie) (link) en in het Supplement op het Base 

Prospectus op de website van FundShare (link). 

CIO Jan-Jaap Surie van Fundshare: ‘Onze efficiënte fondsenstructuur wordt gebruikt door 

vermogensbeheerders om een beleggingsfilosofie op een eenvoudige, veilige en goedkope manier aan 

particuliere beleggers aan te bieden. Deze nieuwe samenwerking met Beleggers Belangen en Auréus 

betekent een nieuwe stap voor ons als fondsbeheerder. Nu kan iedereen de research van Beleggers 

Belangen volgen via FundShare.’ 

Hoofdredacteur Johan Brinkman van Beleggers Belangen: ‘We zijn blij dat we met het beschikbaar 

stellen van de research over de Dividendportefeuille tegemoet kunnen komen aan de vraag vanuit 

onze abonnees om met één transactie de Dividendportefeuille te kunnen aankopen.’ 

Kenmerken van het fonds FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend Fund 

• ISIN: NL0015063660 (EUR) 

• Fondsbeheerder: FundShare Fund Management 

• Portefeuillemanager: Auréus Group  



 

 

• Strategie: aandelenportefeuille van kwaliteitsbedrijven met een duurzaam of groeiend 

dividend 

• Structuur: ICBE (UCITS) gereguleerd door de AFM 

• Liquiditeit: dagelijks 

• Introductiedatum 29 oktober 2020 

Lees voordat u belegt alle informatie over dit sub-fonds in de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) en 

het prospectus. 

 

Over FundShare Fund Management 

FundShare Fund Management B.V. (FFM) is een gereguleerde fondsbeheerder, actief in het beheer 

van fondsen onder zowel de ICBE (UCITS) als de AIFMD-reguleringsregimes. FFM biedt een 

gevarieerde selectie van beleggingsfondsen, fondsenstructuur en gekwalificeerde 

geldmarktfondsoplossingen aan particuliere klanten en professionele financiële dienstverleners, 

waarbij automatisering, risicobeheer, compliance, transparantie en lage kosten voorop staan. 

Kijk voor meer informatie op de website www.management.fundshare.nl. 

Over Auréus Group 

Auréus Group B.V. is de portfolio manager van het FundShare UCITS Beleggers Belangen Dividend 

Fund. Auréus is in 2020 gestart als een fusiegroep van een aantal Nederlandse onafhankelijke 

vermogensbeheerders, met kantoren in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, 

Venlo, Heerlen, Goes en Lanaken (België). 

Kijk voor meer informatie over Auréus op de website www.aureus.eu. 

Over Beleggers Belangen 

Beleggers Belangen is het grootste onafhankelijke merk voor de actieve belegger in Nederland. Zowel 

in print als online biedt Beleggers Belangen fundamentele en technische analyses en tips over 

Nederlandse en buitenlandse aandelen. Daarnaast besteedt Beleggers Belangen uitgebreid aandacht 

aan dividend, opties, (bio)technologie, opkomende markten en ETF’s/beleggingsfondsen. Beleggers 

Belangen is een uitgave van OneBusiness B.V. 

Kijk voor meer informatie over Beleggers Belangen op de website www.beleggersbelangen.nl 

 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jan-Jaap Surie (CIO FundShare): JJSurie@fundShare.nl/ +31 (0)20 2477 212 

Johan Brinkman (hoofdredacteur Beleggers Belangen): 

johan.brinkman@onebusiness.nl/+31(0)6 22 12 52 91 
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