
 
 

Professionalisering zet zich verder bij LS: 

Oprichting adviesdesk

Adviesbeheer heeft wel nog toege-
voegde waarde
In de nasleep van de pandemie die ons 
allen nu al meer dan anderhalf jaar in 
de greep houdt, ervaren we dat steeds 
meer beleggers extra professionele 
hulp en advies willen om hun vermogen 
in deze volatiele tijden te beheren. Hun 
vermogen en verantwoordelijkheid 
neemt toe doorheen de jaren, de rente 
blijft laag en de financiële markten wor-
den meer complex en uitdagend. Veel 
beleggers besteden het beheer van hun 
vermogen daarom uit aan professionele  
vermogensbeheerders zoals Leo Stevens. 
Sommige beleggers wensen evenwel 
zelf de beslissing te nemen maar wel 
onder professionele begeleiding. Risico- 
beheer en opvolging van de beleg-
gingsportefeuille zijn andere pertinente 
redenen waarom beleggers kiezen voor 
een adviserende samenwerking.

Hoe kunnen wij aan deze vraag tege-
moet komen?
Vele financiële spelers bouwen hun ad-
viesbeheeractiviteiten verder af onder 
druk van regelgeving en administratieve 
rompslomp. Dit is zeker niet het geval bij 
Leo Stevens, integendeel. Onze cliënten 
bijstaan en adviseren zit immers in ons 
DNA. Vandaag wensen we deze dienst 
nog verder te professionaliseren en 
structureren door de oprichting van een 
“adviesdesk”. 

De adviesdesk fungeert als sparring- 
partner en klankbord. Collega Thomas 

Laermans neemt de belangrijke rol van 
Advisory Portfolio Manager op zich. U 
kan ten allen tijde op hem terugvallen 
voor professioneel advies en opvolging. 
Verder zullen vanuit de adviesdesk op 
regelmatige basis pro-actieve adviezen 
naar u toe komen. U krijgt met Thomas 
een “dedicated advisor” toegewezen 
naast uw bestaande relatiebeheerder. 
Elke ochtend ontvangt u een informa-
tiemail op uw ontbijttafel. LS Espresso 
geeft u een kort overzicht van wat er op 
de wereldwijde beurzen gebeurt alsook 
recent bedrijfsnieuws.

Het adviesbeheer: kapitein en com-
mandant, met een sterke bemanning 
om u te ondersteunen!
U neemt zelf de beslissingen in uw por-
tefeuille, maar geniet van een constant 
toezicht, opvolging en een directe aan-
wezigheid op de financiële markten wat 
extra nuttig is in bijzonder volatiele mark-
ten. Al onze adviezen worden pro-actief 
uiteraard getoetst aan uw beleggers-
profiel en MiFID-vereisten. 

Indien u een beroep wenst te doen op 
de professionele ondersteuning van Leo 
Stevens, heeft u voortaan dus 2 moge-
lijkheden binnen ons dienstenaanbod: 
discretionair vermogensbeheer of ad-
viserend beheer. De voorwaarden van 
beide formules worden vastgelegd in 
een overeenkomst waarin de rechten en 
plichten van beide partijen duidelijk en 
nauwkeurig beschreven worden. •
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Mandaat Advies (VML) Discretionair (VMB)

dienstverlening Adviserend beheer Discretionair vermogensbeheer

beschrijving
pro-/ reactief advies / informatie 
+ opvolging portefeuille 
+ bijkomende diensten

klassiek vermogensbeheer 
+ bijkomende diensten

doelgroep actieve beleggingscliënten die zelf willen beslissen, maar wel advies of 
klankbord wensen Cliënten die het portefeuillebeheer toevertrouwen aan LS

beleggingsuniversum Picklist proactief advies en opvolging 
geen beperkingen m.b.t. informatie / beperkt reactief advies picklist

cliëntcontact target: 2x maand ifv cliënt

communicatiemedium mail, telefoon, face-to-face, LS Connect mail, telefoon, face-to-face, LS Connect

beleggingsbeslissing cliënt Leo Stevens

Wat te verwachten
2x per maand aanleveren ideeën, reactief uitgewerkt advies  
(4 stuks per jaar), info-verstrekking (two-pager, opvolging),  
LS Espresso, successie- en vermogensplanning

vermogensbeheer dat aantrekkelijke rendementen/risico nastreeft, 
successie- en vermogensplanning

instapdrempel vanaf 500.000 EUR vanaf 250.000 EUR

kostenplaatje 0,4% adviesfee (min 4.000 EUR) + transactiekosten all-in fee van 0,6% / 0,8% / 1%



Leo Stevens 
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen andere 
financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70
F +32 3 242 03 89

BTW BE0404.496.829
RPR Antwerpen
info@leostevens.com
www.leostevens.com

Disclaimer
LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens, een beursvennootschap 
gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-
bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-
heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 
Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.
Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde finan-
ciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 
overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-
antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 
belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 
die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 
deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 
geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeve-
lingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-
schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 
informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-
melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoe-
wel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 
correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gega-
randeerd worden. Onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens. Deze publicatie is 
onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER


