Baas over uw eigen vermogen

www.florizon.com

Ouderwets sparen is al jaren geen interessante optie meer
voor consumenten. Ook zijn de meeste financiële producten
die door banken worden aangeboden verre van transparant.
Beleggingsfondsen lijken een goed alternatief, maar voor u het
weet, bent u 2 à 3% per jaar kwijt aan de kosten daarvan.
Die moet u op een of andere manier weer terugverdienen.

Voor de meeste consumenten is ‘zelf beleggen’ geen
gemakkelijke opgave. Want hoe weet je welke aandelen je
moet kopen en hoe pakt dat uit op de lange termijn?
De krachtige tools van Florizon helpen u daarbij!

Ons motto: Sta zelf weer aan het roer!
Bent ú baas over uw eigen vermogen?

Wat biedt Florizon?
“Florizon heeft een uniek performancemodel ontwikkeld
waarmee bedrijven op 20 kenmerken worden geanalyseerd
en gewaardeerd.” Het model verwerkt o.a. jaarverslagen en
stelt daarmee de prestaties op de volgende onderdelen vast:
verdienvermogen, aangegane schulden, kwaliteit van het
management en de maatschappelijke bijdrage.
Op deze wijze heeft Florizon ruim 200 beursgenoteerde multinationals in Europa en de Verenigde Staten geanalyseerd en
transparant in kaart gebracht.
Deze informatie en tools worden na uw registratie gratis ter beschikking gesteld op florizon.com en maken het de (aspirant)
belegger een stuk makkelijker de juiste keuze te maken.
Voor abonnees en partners zijn er aanvullende tools
beschikbaar.”

Zelf Eenvoudig Beleggen

Bent u benieuwd hoe uw favoriete bedrijven worden
gewaardeerd en wat Florizon solide beleggingen vindt?
Of wilt u uw eigen portefeuille eens onder de loep nemen?
Neem dan een kijkje op Florizon.com en laat ons weten wat
u er van vindt.

Fundamenteel beleggen in stabiele bedrijven

De mensen achter Florizon

De voordelen van Florizon

• Als doe-het-zelf-belegger blijft u
baas over uw eigen vermogen

• Met een paar muisklikken vergelijkt u
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ruim 200 bedrijven

• Makkelijke tools om zelf
uw portfolio te screenen

• Ons model is bewezen in de praktijk en
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onafhankelijk van banken of brokers
Maak GRATIS kennis met onze krachtige tools
en neem een proefabonnement op
www.florizon.com
vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen!

Krachtige tools

• Fondsanalyses per bedrijf

Hier ziet u de fundamentele waardering op basis van het jaarverslag. Diverse andere analyses zijn beschikbaar onder andere tabs.

Overzicht van de mogelijkheden

•

Bedrijven onderling vergelijken
Alle bedrijven zijn ingedeeld in een bepaalde markt, index of sector,
waardoor bedrijven onderling gemakkelijk kunnen worden vergeleken.

Florizon biedt verschillende mogelijkheden aan bezoekers
van de website. Registreren is GRATIS en u krijgt direct meer
inzicht in het reilen en zeilen van ruim 200 beursgenoteerde bedrijven. Ook ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief
met informatie over Florizon en tips & trucs over beleggen.
Met een abonnement krijgt u toegang tot alle functionaliteiten. Informatie over abonnementsvormen en de kosten
vindt u op de website van Florizon.

•

Toetsing eigen aandelenportefeuille
Inzicht in kwaliteit en risico’s van uw eigen investeringen op lange
termijn.

• Verwacht rendement (dividend)

De Verstandige keuze tabel geeft een overzicht van alle bedrijven met een 4- of 5-sterrenrating van Florizon.

In de tabel Hoogste rendement geeft een top-50 overzicht
van bedrijven met een hoge rendementsverwachting. De
sterrenrating van Florizon maakt inzichtelijk hoe solide deze
bedrijven worden ingeschat.

Abonnees krijgen daarnaast extra informatie, waaronder de performance van hun portfolio en de verwachte dividendopbrengsten.

• Sentiment, algemene rendementsverwachting aandelen

Krijg inzicht in de onder- of overwaardering van de beurs.

