
Investeren in het beste dat Nederland te bieden heeft

MKB-leningenfonds
Fresh Dutch SME Fund biedt beleggers de mogelijkheid geld te investeren in een actieve en 
professioneel  beheerde portefeuille van leningen aan het Nederlandse MKB. Het fonds is breed gespreid 
over verschillende sectoren, marktsegmenten en regio’s. Door te beleggen in het Fresh Dutch SME Fund, 
krijgen beleggers een aantrekkelijk rendement en dragen zij bij aan de groei van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Het Fresh Dutch SME Fund is het eerste Nederlandse beleggingsfonds dat zowel 
particuliere als professionele investeerders de mogelijkheid biedt te investeren in het Nederlandse MKB.  

Zorgvuldige screening 
Middels zorgvuldige screening worden de bedrijven geselecteerd. Het Fresh Dutch SME Fund richt 
zich met name op bedrijven die bewezen succesvol zijn en een goed toekomstperspectief hebben. Het 
fonds investeert niet in startende ondernemingen. Bedrijven die in aanmerking komen,  beschikken 
over een positieve cashflow en bestaan minimaal 2 jaar.  Er wordt nadrukkelijk verder gekeken dan naar 
cijfers alleen, ook het verhaal en de mensen er achter worden meegenomen in de beoordeling. Het fonds 
zal met name bestaan uit leningen aan bedrijven met als doel financiering voor groei, werkkapitaal, 
het doen van  bedrijfsovernames en bedrijfsmatig vastgoed.  Een aanzienlijk deel van de leningen in de 
portefeuille wordt gedekt door goede zekerheden.

Actief fondsenbeheer voor iedereen.

Fresh Dutch SME Fund 



Ervaren team 
Het fonds wordt geleid door een ervaren team van specialisten. De selectie van bedrijven is uitbesteed 
aan financieringsplatform Voordegroei. Deze onderneming heeft jarenlang ervaring opgedaan in het 
screenen en beoordelen van bedrijven en hierin een uitstekend trackrecord opgebouwd. Deze ervaring 
wordt nu samen met OHV vermogensbeheer ingezet om het beleggen in Nederlandse MKB bedrijven 
via een gespreid beleggingsfonds aan te bieden. 

Samen beleggen met professionals 
Als u belegt in het Fresh Dutch SME Fund, volgt u ook de keuze van professionele investeerders. 
Institutionele partijen als De Goudse Verzekeringen en OHV Vermogensbeheer staan aan de basis van het 
fonds en zijn bij lancering de grootste participanten. Zij zien investeren in goed gescreende leningen 
van het Nederlandse MKB als een goed alternatief in deze lage rente omgeving en vinden deze leningen 
uitstekend passen als vast onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille.  

Speerpunten Fresh Dutch SME Fund 

•  Investeren in een gespreide portefeuille van goed gescreende MKB
bedrijven

•  Uitstekende toevoeging aan gespreide beleggingsportefeuille
•  Uitgebreide screening en strikt selectiebeleid door ervaren team

Belangrijke kenmerken Fresh Dutch SME Fund: 

•  Beheerder OHV Institutional Asset Management B.V.
•  Jaarlijkse verwacht netto rente:  euribor + 3,5%
• De leningen zijn voor gemiddeld 80% gedekt door zekerheden

•  Rente wordt herbelegd
•  Maandelijkse verhandelbaarheid
•  Deelname mogelijk vanaf 1 EUR
•  Lopende kosten factor 1,35% (incl. managementfee bij een fondsvermogen van 30 mln)
•  Kosten uittreding: 0,25%  (tgv zittende participant)
• ISIN: NL00150002H6 



Over Fresh®
Fresh®  is een merk van OHV Insitutional Asset Management B.V. (OIAM)
OIAM is de beheerder van de beleggingsfondsen van Fresh®
De beheerder beschikt over een AIFMD-vergunning, staat onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB)
OIAM is 100% dochter van OHV B.V. en gevestigd in de Rembrandttoren te Amsterdam 

Contact 
Interesse? Neem gerust contact met ons op en wij informeren u graag! 

020-5040444
www.freshfunds.nl
Info@freshfunds.nl

Risico’s
Het Fresh Dutch SME Fund is een fonds beheerd door OHV Institutional Asset Management B.V. Het fonds en de beheerder zijn 
geregistreerd bij de AFM en zijn AIFMD gereguleerd. Van het fonds is een prospectus en een EBI beschikbaar op de website 
www.freshfunds.nl 

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het grootste risico is dat een of een meerdere leningen zijn rente en aflossingsver-
plichtingen niet kan voldoen. Als gevolg van deze risico’s is het mogelijk dat het fonds niet aan haar verplichtingen kan 
voldoen, waardoor het fonds in waarde kan dalen of u een deel van uw inleg kunt verliezen.  Voor een volledig overzicht van de 
risico’s verwijzen wij u naar het prospectus.  

Voordat u een beleggingsbeslissing neemt wordt aanbevolen dat u het prospectus en de EBI leest om de potentiële risico’s en 
voordelen van beleggen in deze effecten (MKB-leningen) volledig te begrijpen. Het prospectus is goedgekeurd door de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van 
deze effecten.  

De tekst in dit document is met zorg samengesteld en is informatief van aard. Aan dit document vallen geen rechten te ontlenen. 

OHV Institutional Asset Management 
Rembrandttoren Amstelplein 1 
1096 HA Amsterdam 




