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Nieuwsbrief 2020
4e kwartaal

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Connect Invest over het vierde
kwartaal. We blikken terug op een turbulent en bewogen jaar. Ondanks
alles wat er om ons heen gebeurde, hebben we veel voor onze relaties

kunnen betekenen. 
Tevens vindt u in deze nieuwsbrief onze verwachtingen voor het nieuwe

jaar. 

Wij wensen u een gezond 2021 toe. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Reyersen van Buuren en Pieter van Herk 

S5 Vitae Fonds Vierde Emissie (eerste tranche)

13 november jl. is de Vierde Emissie van het

S5 Vitae Fonds van start gegaan. Met de

eerste tranche van deze emissie zal het

Fonds worden uitgebreid met objecten in

Apeldoorn, Den Bosch, Hengelo en Rotterdam

(Prinsenland). 

De inschrijving op deze eerste tranche was

half december overtekend. 

In verband met de feestdagen en

coronamaatregelen ten kantore van Sectie5

ontvangen de meest recente deelnemers deze

week de bevestiging van hun inschrijving. 

Inmiddels is er zicht op de tweede tranche

van deze Vierde Emissie. De mogelijkheid om

extra beleggerskapitaal op te halen, zoals in

het prospectus is opgenomen, wordt benut. 

Zodra er meer informatie beschikbaar is,

wordt u direct geïnformeerd.

Info eerste tranche

Terugblik 2020

Lees verder

We kijken terug op 2020 waarin COVID-19 de

boventoon voerde. Ondanks dat waren we in

staat om onze activiteiten volgens planning

uit te voeren.

Zorgvastgoed steeds populairder onder beleggers

Zorgvastgoed wordt volgens

vastgoedadviseur Savills steeds populairder

onder beleggers. Volgens Capital Value

zitten woningcorporaties eveneens op het

vinkentouw en wensen zij ook verder te

investeren in de benodigde zorgwoningen.

Lees verder

Verwachtingen 2021

Lees verder

Verwachtingen voor 2021 uitspreken, gaat

altijd gepaard met een wijde blik op de

wereld om ons heen. De wereld om ons heen

is echter turbulent en wij verwachten dat dat

nog wel even zo zal blijven. 

Wij acteren altijd al pro-actief op

ontwikkelingen vanuit onze visie en missie

waarbij wij ons richten op "crisisbestendige

beleggingen in vastgoed". Deze visie is in

2020 bevestigd en de gebeurtenissen in 2020

hebben ons gesterkt in deze overtuiging. 

Wij gaan vooralsnog door op dit pad door

onze dienstverlening aan beleggers en

fondsen die wij onder de aandacht brengen,

verder door te ontwikkelen. 

Klik op de 'lees verder' button om onze

activiteiten voor 2021 in te zien.

Evenementen

Jaarlijks organiseren wij verschillende

evenementen voor onze relaties. Terugkerende

evenementen zoals het seminar bij

Nyenrode Business Universiteit, filemeetings

bij ons op kantoor en het Furori race-

evenement voor kinderen met een beperking

zijn (onder voorbehoud) verplaatst naar later

dit jaar. 

Zoals gezegd volgen wij de ontwikkelingen

om ons heen en zodra de mogelijkheid

ontstaat om weer persoonlijke bijeenkomsten

te kunnen organiseren, zullen wij u hierover

direct informeren.

Aanmelden bij Connect Invest

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Connect Invest. U kunt zich afmelden indien u
deze niet meer wenst te ontvangen. Als u relaties heeft, aan wie u deze nieuwsbrief
doorstuurt, kunnen zij zich altijd via onze website zelf aanmelden. Dan worden zij eveneens
altijd direct geïnformeerd.

Connect met ons Afmelden
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