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Foreningen
N a v n og a dr e sse
I nvest eringsforeningen I nvestin
c/ o Nykredit Port efølj e Adm inist rat ion A/ S
Kalvebod Brygge 1- 3
1780 København V
www.invest in.dk
Re gist r e r ingsn um r e
Reg. nr. i Finanst ilsynet :
CVR nr.:

11.155
27 21 28 59

St ift e lse
Foreningen er st ift et den 28. april 2003 som en specialforening under navnet Specialforeningen I nvest in. Ved ekst raordinær generalforsam ling den 22. decem ber 2004 blev foreningen om dannet t il en invest eringsforening under navnet I nvest eringsforeningen I nvest in.
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Foreningen om fat t er afdelingerne:

For m å l
I følge vedt ægt erne er det foreningens form ål fra en videre kreds eller offent ligheden, at m odt age m idler, som under
iagt t agelse af et princip om risikospredning anbringes i inst rum ent er i overensst em m else m ed kapit el 14 i lov om investeringsforeninger m .v., og på forlangende af en invest or at indløse invest orens andel af form uen m ed m idler, der hidrører
fra denne, j f. vedt ægt ernes § 12.
Foreningen har m ulighed for at udøve virksom hed som m ast erinst it ut , såfrem t Finanst ilsynet s har givet t illadelse hert il.
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Foreningen
Ve dt æ gt e r og å r sra ppor t e r
Foreningens vedt ægt er er en int egreret del af det t e prospekt og vedlagt som bilag.
Foreningens regnskabsm æssige result at opgøres og år srapport aflægges i henhold t il reglerne i lov om invest eringsforeninger m .v. og gældende bekendt gørelse om finansielle rapport er for danske UCI TS. Regnskabsåret følger kalenderåret .
Årsrapport er og delårsrapporter vil blive sendt direkt e t il de navnenot erede invest orer, som frem sæt t er begæring herom .
År sr appor t er og delårsrapporter udleveres på forlangende hos foreningen, ligesom de forefindes på foreningens hj em m eside invest in.dk. Midlerne i hver afdeling adm inist reres og regnskabsføres adskilt . Der aflægges særskilt regnskab for hver
afdeling. De adm inist rat ionsom kost ninger, der ikke direkt e kan henføres t il den enkelt e afdeling, fordeles m ellem afdelingerne eft er vedt ægt ernes regler herom .

i afdelingsafsnit t et om t alt e kvant it at ive grænser og om de m et oder, invest eringsforvalt henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kont akt e Nykredit
I nvest or kan desuden få oplysning om den senest e udvikling i de vigt igst e risici og afkast
inst rum ent er i afdelingerne.

Der kan findes yderligere inform at ion om invest eringsforeningen og afdelingens port efølj e, herunder offent liggørelse af
beholdningsoversigt en i foreningens årsrapport og delsårsrapport på hj em m esiden www.invest in.dk.
For m u e
Den 31. decem ber 2019 udgj orde foreningens sam lede form ue 8,93 m ia. kr.
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Yde r lige r e oply sn inge r
Yderligere oplysninger om de
ningsselskabet anvender m ed
Port efølj e Adm inist rat ion A/ S.
for kat egorierne af de enkelt e

K I nvest Globale Ak t ier

Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på best yrelsens m øde den 7. april 2014.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 690,5 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingens m idler invest eres i overensst em m else m ed kapit el 14 og 15 i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen invest erer globalt i akt ier, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på et reguleret m arked. Afdelingen
kan endvidere invest ere i depot beviser ( fx ADRs og GDRs) .

Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere indt il 10% af sin form ue i andre værdipapirer eller pengem arkedsinst rum ent er herunder i værdipapirer, der ikke er opt aget t il handel på et reguleret m arked.
Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan endvidere invest ere op t il 10% af sin form ue i andre danske UCI TS, udenlandske invest eringsinst it ut t er
eller afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne i lov om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er at levere et afkast , som er høj ere end benchm ark. Afdelingen invest erer globalt i akt ier, som kan
være noteret i både udviklede og udviklende lande. Port efølj en vil norm alt best å af 80 – 100 akt ier, der udvælges m ed et
fokus på at adressere ændringer i de underliggende selskaber, som ikke bliver anerkendt af m arkedet , og derfor m å
forvent es at klare sig bedre end benchm ark.
Port efølj en sigt es at have en risiko på niveau m ed benchm ark, m en er akt ivt forvalt et , og afkast et vil derfor t il t ider kunne
afvige m arkant fra benchm ark. Port efølj en forvent es at blive om sat ca. 1 gang hvert 1,5 år. Valut aen afdækkes ikke, og
udsving i valut akurserne påvirker derfor afkast et .
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledte finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis og foret age udlån af værdipapirer .
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er MSCI All Count ry World Net Dividends I ndex, m ålt i DKK ( Bloom berg t icker NDUEACWF) . Udbyderen af benchm ar k er opfør t i Den Eur opæiske Vær dipapir - og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er
over godkendt e udbydere af benchm arks. The Financial Conduct Aut horit y (Det brit iske Finanst ilsyn) er den kom pet ent e
m yndighed, der er ansvarlig for t ilsynet herm ed.
Afdelingens afkast siden st art og benchm arket s afkast for de senest e fem år frem går af nedenst ående t abel:
Afkast i %
K I nvest Globale Akt ier
Benchm ark

2015
14,7
9,0

2016
- 0,3
10,7

2017
5,7
9,0

2018
- 11,0
- 4,6

2019
26,4
29,1

Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .
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I nvest eringer kan foret ages i værdipapirer , som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på et reguleret m arked, der
er m edlem af World Federat ion of Exchanges eller m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges ( FESE) . Endvidere kan afdelingen invest ere i værdipapirer opt aget t il handel på et andet reguleret m arked i Den Europæiske Union,
der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt , eller på de af bestyrelsen godkendt e m arkeder j f. vedt ægt ernes
bilag 1.

K I nvest Globale Ak t ier

Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge m ed t iden og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere
værd end på invest eringst idspunkt et . I nvestor skal derfor være opm ærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan
sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .
Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.

I nvest or skal især være opm ærksom på, at akt iem arkedsrisiko, em erging m arket s risiko, likvidit et srisiko, m odpart srisiko,
risiko ved invest eringsst il, risiko på kont ant indest ående, udst ederspecifik risiko og valut arisiko kan påvirke værdien af
invest eringen. De enkelt e risikofakt orer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ’Risikoforhold og risikofaktorer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fort rolige m ed at investere i akt iebaserede afdelinger i invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um 5 år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskat ningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber
beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, stk. 1, nr. 19.
For fr ie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som
kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af
andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.

PROSPEKT FOR I NVESTERI NGSFORENI NGEN I NVESTI N
K I NVEST

4

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende høj . På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 5.

K I nvest Globale Ak t ier

Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.
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Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N: DK0060561645.
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K I nvest Em erging Market s Akt ier
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på best yrelsens m øde den 17. novem ber 2014 og godkendt af Finanst ilsynet ved brev af
17. decem ber 2014.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 371,3 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingens m idler invest eres i overensst em m else m ed kapit el 14 og 15 i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen invest erer prim ært sine m idler i akt ier, der er opt aget t il handel på et reguleret m arked, der er m edlem af
World Federat ion of Exhanges eller m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges ( FESE) , eller som handles på
et andet reguleret m arked i EU, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt , eller på de af best yrelsen godkendt e m arkeder j f. vedt ægt ernes bilag 1.

Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere op t il 10% af sin form ue i andre inst rum ent er, herunder værdipapirer, der ikke er opt aget t il handel på et reguleret m arked.
Endvidere m å afdelingen invest ere i godkendt e UCI TS exchange t raded funds.
Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan endvidere invest ere op t il 10% af sin form ue i andele i andre foreninger, afdelinger eller invest eringsinst it ut t er i henhold t il best em m elserne i lov om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er at levere et afkast , som er høj ere end benchm ark. Afdelingen invest erer i selskaber i eller m ed
væsent lige akt ivit et er i em erging m arket s lande.
Port efølj en vil norm alt best å af 70 – 90 akt ier, der udvælges m ed et fokus på at adressere selskabernes evne t il at skabe
organisk vækst som m arkedet ikke anerkender. Disse selskaber st år i en st ærk m arkedsposit ion og t ager m arkedsandele,
og derfor m å forvent es at klare sig bedre end benchm ark.
Port efølj en har et t ilt t il sm all cap og er akt ivt forvalt et , og afkast vil derfor t il t ider kunne afvige m arkant fr a benchm ark.
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledte finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis og foret age udlån af værdipapirer .
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er MSCI Em erging m arket I ndeks inkl. udbyt t e i DKK. ( Bloom berg t icker ( NDUEEGF) . Udbyderen
af benchm ark er opført i Den Europæiske Værdipapir- og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er over godkendt e udbydere af benchm arks. The Financial Conduct Authorit y ( Det brit iske Finanst ilsyn) er den kom pet ent e m yndighed, der er ansvarlig for t ilsynet herm ed.
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Afdelingen kan endvidere invest ere i depot beviser (fx ADRs og GDRs) , som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel
på regulerede m arkeder eller som handles på et andet m arked, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt .

K I nvest Em erging Market s Akt ier
Afdelingens afkast siden st art og benchm arket s afkast for de senest e fem år frem går af nedenst ående t abel:
Afkast i %
K I nvest EMA
Benchm ark

2015 x
- 20,5 1
- 23,7 x

2016
9,6
14,1

2017
25,9
20,8

2018
- 15,5
10,1

2019
33,5
20,8

Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .

Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.
Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende m eget høj . På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e
risikoklasse, forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 6.
I nvest or skal især være opm ærksom på, at akt iem arkedsrisiko, em erging m arket s risiko, likvidit et srisiko, m odpart srisiko,
risiko ved invest eringsst il, risiko på kont ant indest ående, udst ederspecifik risiko og valut arisiko kan påvirke værdien af
invest eringen. De enkelt e risikofakt orer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ’Risikoforhold og risikofaktorer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fort rolige m ed at investere i akt iebaserede afdelinger i invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um fem år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskat ningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet. Det t e indebærer årlig beskat ning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som
kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .

1

Afdelingen har v æret akt iv siden 15. apr il 2015
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Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge m ed t iden og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere
værd end på invest eringst idspunkt et . I nvestor skal derfor være opm ærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan
sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .

K I nvest Em erging Market s Akt ier
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N: DK0060585909.
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K I nvest Em erging Market Debt

Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på best yrelsens m øde den 10. decem ber 2014 og godkendt af Finanst ilsynet ved brev af
17. decem ber 2014.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 437,7 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingens m idler invest eres i overensst em m else m ed kapit el 14 og 15 i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen invest erer i udenlandske st at sobligat ioner, udenlandske st at sgarant erede obligat ioner eller obligat ioner m ed
t ilsvarende sikkerhed, fort rinsvis fra lande, der er inde i en udvikling fra udviklingsland t il indust rinat ion i om råderne Sydog Mellem am erika, Asien, Øst - og Cent raleuropa, Afrika og Mellem øst en, j f. vedt ægernes bilag 2. Afdelingen kan endvidere
invest ere i værdipapirer udstedt eller garant eret af en int ernat ional inst it ut ion af offent lig karakt er, som et eller flere
m edlem slande delt ager i.

De finansielle inst rum ent er skal have fået adgang t il eller være opt aget t il handel på et reguleret m arked, der er m edlem
af World Federat ion of Exchanges eller m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges (FESE) , eller være handlet
på et andet reguleret m arked i Den Europæiske Union, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt , eller på
de af bestyrelsen godkendt e m arkeder j f. vedt ægt ernes bilag 1.
Endvidere kan afdelingen invest ere i erhvervsobligat ioner, der handles på det am erikanske OTC – Fixed I ncom e m arked,
reguleret af FI NRA. Afdelingen kan t illige invest ere i am erikanske Rule 144A- udst edelser, hvort il er knyt t et en om byt ningsret t il papirer, der inden for 1 år regist reres hos Securit ies and Exchange Com m ission ( SEC) i henhold t il Securit ies
Act af 1933, og som om sæt t es på det am erikanske OTC - Fixed I ncom e m arked.
Afdelingen kan endvidere invest ere i ovennævnt e finansielle inst rum ent er opt aget t il handel på de i bilag 1 i vedt ægt erne
opregnede m arkeder, som af best yrelsen vurderes at leve op t il Finanst ilsynet s ret ningslinj er for godkendt e m arkeder.
Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere op t il 10% af sin form ue i andre finansielle inst rum ent er herunder finansielle inst rum ent er, der ikke er opt aget t il handel. Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut i
henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v. Afdelingen kan invest ere op t il 10% af form uen i
andele i danske UCI TS, udenlandske invest eringsinst it ut t er eller afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne herom i lov
om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er gennem akt ivforvalt ning at levere et afkast , som er høj ere end benchm ark over en m arkedscyklus.
Afdelingen invest erer prim ært i gældsinstrum ent er udst edt i em erging m arket s lande denom ineret i USD, EUR eller lokal
valut a.
Eksponeringen t il andre valut aer end DKK vil for hver enkelt valut a, ikke overst ige 25% af afdelingens sam lede form ue.
Afdelingen kan anvende derivat er t il afdækning af ut ilsigt ede risici eller t il at øge afkast et .
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen anvender afledt e finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis.
Afdelingen kan anvende valut at erm insforret ninger eller lignende t il dækning af valut aposit ioner.
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Afdelingen kan yderligere invest ere i erhvervsobligat ioner fra ovennævnt e om råder.

K I nvest Em erging Market Debt

Hele afdelingens form ue angivet i USD skal m ånedligt kurssikres t il DKK eller EUR, således at afdelingen t ilnærm elsesvis
opnår sam m e eksponering og afkast , som var den denom ineret i USD. Kurssikringen rebalanceres m ånedligt og i forbindelse m ed em issioner og indløsninger t il en kursikring m ellem 95% og 105% .
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er fra 23. okt ober 2019 50% JP Morgan GBI - EM Global Diversified ( EUR unhedged) , 25% JP
Morgan EMBI Global Diversified ( EUR Hedge) og 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified ( EUR Hedge) .
Afdelingens afkast siden st art og benchm arket s afkast for de senest e fem år frem går af nedenst ående t abel:
Afkast i %
K I nvest EMD
Benchm ark

2015 x
- 7,8 2
- 6,8 x

2016
7,3
9,9

2017
9,9
12,2

2018
- 10,1
- 4,6

2019
8,52
16,1

Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge m ed t iden og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere
værd end på invest eringst idspunkt et . I nvestor skal derfor være opm ærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan
sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .
Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.
Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende m iddel. På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 4.
I nvest or skal især være opm ærksom på, at em erging m arket s risiko, kredit risiko, rent e- og obligat ionsm arkedsrisiko,
risiko på kont ant indest ående, risiko ved invest eringsst il og valut arisiko kan påvirke værdien af invest eringen. De enkelt e
risikofaktorer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ’Risikoforhold og risikofakt orer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fortrolige m ed at invest ere i akt iebaserede afdelinger i
invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um fem år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.

2

Afdelingen har v æret akt iv siden 3. j uni 2015
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Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .

K I nvest Em erging Market Debt

Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskat ningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet. Det t e indebærer årlig beskat ning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som
kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.
Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N: DK0060606176.
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K I nvest Global Sm all Cap Akt ier
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på bestyrelsens m øde den 1. april 2015 og godkendt af Finanst ilsynet ved brev af 5. m aj
2015.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 287,8 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingens m idler invest eres i overensst em m else m ed kapit el 14 og 15 i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen invest erer prim ært i akt ier udst edt af sm å og m ellem st ore globale selskaber, som har fået adgang t il eller er
handlet på et reguleret m arked.
Afdelingen kan endvidere invest ere i depot beviser (fx ADRs og GDRs) som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel
på regulerede m arkeder eller som handles på andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt e og offent lige.

I nvest eringer kan foret ages i akt ier, som har fået adgang t il eller er handlet på et reguleret m arked, der er m edlem af
World Federat ion of Exchanges eller m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges ( FESE) . Endvidere kan afdelingen invest ere i am erikanske akt ier, der er handlet på et andet reguleret m arked i Den Europæiske Union, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt , eller på de af best yrelsen godkendt e m arkeder j f. vedt ægt ernes bilag 1.
Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere indt il 10% af sin form ue i andre værdipapirer eller pengem arkedsinst rum ent er, herunder værdipapirer der ikke er opt aget t il handel på et reguleret m arked.
Afdelingen kan endvidere invest ere i ovennævnt e finansielle inst rum ent er opt aget t il handel på de i bilag 1 i vedt ægt erne
opr egnede m arkeder, som af best yrelsen vurderes at leve op t il Finanst ilsynet s ret ningslinj er for godkendt e m arkeder.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v. Afdelingen kan invest ere op t il 10% af form uen i andele i andre danske UCI TS, udenlandske invest eringsinst it ut t er eller afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er at levere et afkast , som er høj ere end benchm ark. Port efølj en vil norm alt best å af 80- 120 akt ier,
som udvælges m ed langsigt et fokus.
Port efølj en, der er akt ivt forvalt et , har prim ært fokus på core og value akt ier, og afkast et vil derfor t il t ider kunne afvige
m arkant fra benchm ark.
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledte finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis og foret age udlån af værdipapirer .
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er MSCI World Sm all Cap I ndex. Udbyderen af benchm ark er opført i Den Europæiske Værdipapir og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er over godkendt e udbydere af benchm arks. The Financial Conduct
Aut horit y (Det brit iske Finanst ilsyn) er den kom pet ent e m yndighed, der er ansvarlig for t ilsynet herm ed.
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Afdelingen kan sekundært invest ere i Exchange Traded Funds ( ETF` er) .

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier
Afdelingens afkast siden st art og benchm arket s afkast for de senest e fem år frem går af nedenst ående t abel:
Afkast i %
K I nvest Global Sm . Cap A.*
Benchm ark

2015 x
- 4,5 3
- 6,2 x

2016
33,6
32,3

2017
- 2,7
- 6,9

2018
- 9,7
- 9,9

2019
29,5
22,8

* Afdelingen sk ift ede st rat egi fra US akt ier t il globale akt ier d. 19/ 12- 2019

Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .
Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge m ed t iden og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere
værd end på invest eringst idspunkt et . I nvestor skal derfor være opm ærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan
sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .

I nvest or skal især være opm ærksom på, at akt iem arkedsrisiko, geografisk risiko, risiko ved invest eringsst il, risiko på
kont ant indest ående, udst ederspecifik risiko og valut arisiko kan påvirke værdien af invest eringen. De enkelt e risikofakt orer
er nærm ere beskrevet i afsnitt et ’Risikoforhold og risikofaktorer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fortrolige m ed at invest ere i akt iebaserede afdelinger i
invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um fem år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskatningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.

3

Afdelingen har v æret akt iv siden 10. j uli 2015
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Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende høj . På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 6.

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen er søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S m ed først e handelsdag den 1. sept em ber 2017.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N: DK0060636595.
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K I nvest I ndeksobligat ioner
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på bestyrelsens m øde den 6. j uli 2015 og godkendt af Finanst ilsynet ved brev af 17. j uli
2015.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 199,5 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingen invest erer sine m idler i indeksobligat ioner, som har fået adgang t il eller er opt aget t il not ering på regulerede
m arkeder om fat t et af MiFI D direkt ivet , eller som handles på et andet reguleret m arked, som er regelm æssigt arbej dende,
anerkendt og offent ligt , j f. lov om invest eringsforeninger m .v. § 2, nr. 16 og nr. 17.

x

obligat ioner, der er udst edt af et land eller en int ernat ional inst it ut ion af offent lig karakt er, som et eller flere lande i
Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aft ale m ed på det finansielle om råde, delt ager i, og som
er godkendt af Finanst ilsynet , kasse- og skibskredit obligat ioner udst edt af Danm arks Skibskredit A/ S, realkredit obligat ioner udst edt af danske realkredit inst it ut t er og lignende realkredit obligat ioner udst edt af kredit inst it ut t er, som er
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aft ale m ed på det finansielle om råde, når en kom petent m yndighed har m eddelt obligat ionsudst edelserne og udst ederne t il Kom m issionen
og

x

særligt dækkede realkredit obligat ioner ( SDRO) og særligt dækkede obligat ioner (SDO) udst edt af danske pengeinst it ut t er, realkredit inst it ut t er eller Danm arks Skibskredit A/ S eller t ilsvarende særligt dækkende obligat ioner udst edt af
lignende kredit inst it ut t er, som er godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aft ale m ed på det finansielle om råde, når en kom pet ent m yndighed har m eddelt obligat ionsudst edelserne og
udst ederne t il Kom m issionen.

Afdelingen kan invest ere m ere end 35% af sin form ue i obligat ioner og gældsbreve, udst edt eller garant eret af en st at ,
offent lig m yndighed eller en int ernat ional inst it ut ion af offent lig karakt er som angivet i bilag 2 t il foreningens vedtægt er.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen m å ikke invest ere i erhvervsobligat ioner, præm ieobligat ioner eller konvert ible obligat ioner.
I ndt il 10% af afdelingens m idler kan anbringes i ovennævnt e obligat ioner eller lignende inst rum ent er, der ikke er opt aget
t il handel på et reguleret m arked, eller der er opt aget t il handel på m arkeder, som ikke er godkendt af Finanst ilsynet i
henhold t il § 139, st k. 1- 3 og § 140 i lov om invest eringsforeninger m .v. eller ikke er godkendt af foreningens best yrelse,
j f. bilag 1 t il foreningens vedt ægt er.
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledte finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis og foret age udlån af værdipapirer .
Afdelingen skal foret age valut akurssikring af posit ioner i andre valut aer end EUR og DKK. Valut akurssikringen i hver valut a
m å ikke overst ige 100% ved indgåelsen og eft erfølgende ikke overst ige 101% som følge af m arkedskursudviklingen.
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er Barclays World Governm ent I nflat ion- Linked Bond I ndex 1-10Y, kurssikret t il DKK. Udbyderen
af benchm ark er ikke endnu opført i Den Europæiske Værdipapir- og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er
over godkendt e udbydere af benchm arks. Frist en for opt agelse i det t e regist er er 1. j anuar 2020.
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Afdelingen invest erer alene i obligat ioner, som kan henregnes t il akt iver om fat t et af § 157 b, stk. 3 i lov om finansiel
virksom hed, således at investering i afdelingen direkt e kan henregnes t il anbringelse om fat t et af nævnt e best em m else.
Afdelingen m å således udelukkende invest ere i følgende obligat ioner:

K I nvest I ndeksobligat ioner
Afdelingens afkast siden st art og benchm arket s afkast for de senest e fem år frem går af nedenst ående t abel:
Afkast i %
K I nvest I ndeksobl.
Benchm ark

2015 x
- 1,3 4
0,5 x

2016
2,2
5,6

2017
- 0,1
0,3

2018
- 2,2
- 2,1

2019
2,7
2,8

Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .

Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.
Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende m iddel. På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 3.
I nvest or skal især være opm ærksom på, at Rent e- og obligat ionsm arkedsrisiko, geografisk risiko, kredit risiko, m odelrisiko,
risiko ved investeringsst il, udst ederspecifik risiko og valut arisiko kan påvirke værdien af invest eringen. De enkelt e risikofakt orer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ’Risikoforhold og risikofakt orer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fort rolige m ed at invest ere i obligat ionsbaserede afdelinger i
invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um t re år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskatningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .

4

Afdelingen har v æret akt iv siden 26. okt ober 2015
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Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge over tid og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere værd
end på invest eringst idspunkt et . I nvest or skal derfor være opm ærksom på, at invest ering i foreningsandele ikke kan sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .

K I nvest I ndeksobligat ioner
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.
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Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N DK0060645075.
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K I nvest High Yield Obligat ioner
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på best yrelsens m øde den 25. novem ber 2015 og godkendt af Finanst ilsynet ved brev af
18. decem ber 2015.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 288,2 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingen invest erer sine m idler i erhvervsobligat ioner, præferenceakt ier, konvert ible obligat ioner, obligat ioner m ed t ilknyt t ede warrant s, strukt urerede udst edelser eller lignende værdipapirer. Afdelingen kan derudover invest ere i st at sobligat ioner.

Endvidere kan værdipapirerne handles på det am erikanske OTC Fixed I ncom e m arked, som er reguleret af FI NRA. Afdelingen kan t illige invest ere i am erikanske Rule 144A udst edelser, hvort il er knyt t et en om byt ningsret t il papirer, der inden
for et år regist reres hos Securit ies and Exchange Com m ission ( SEC) i henhold t il Securit ies Act af 1933, og som om sæt t es
på det am erikanske OTC Fixed I ncom e m arked.
Afdelingen kan foret age invest eringer i såvel likvide som m indre likvide værdipapirer i det am erikanske OTC Fixed I ncom e
m arked.
Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere op t il 10% af sin form ue i andre værdipapirer eller pengem arkedsinst rum ent er herunder i værdipapirer, der ikke er opt aget t il handel på et reguleret m arked. Afdelingen kan endvidere
indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan invest ere op t il 10% af sin form ue i andele i andre danske UCI TS og udenlandske invest eringsinst it ut t er
eller afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet m ed afdelingen er som m inim um at opnå et afkast på linj e m ed benchm ark. Afdelingen vil holde en port efølj e af
obligat ioner og lignende spredt på m inim um 30 forskellige selskaber. Strat egien er prim ært at invest ere i high yield
obligat ioner rat ed BB+ eller lavere. Afdelingens invest eringer foret ages globalt , dog m ed særligt fokus på nordam erikanske
og europæiske obligat ioner.
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis eller ikke- dækket basis sam t foret age udlån af
værdipapirer.
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er Bank of Am erica Merrill Lynch Non- Financial Developed Market s High Yield Const rained I ndex
( EUR hedged) .
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Værdipapirerne skal have fået adgang t il eller være opt aget t il handel på regulerede m arkeder, eller være handlet på
andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt e og offent lige. Ovennævnt e m arkeder skal være beliggende
i st at er, der er m edlem af Den Europæiske Union, eller i lande som Unionen har indgået aftale m ed, m edlem af Federat ion
of European Securit ies Exchanges ( FESE) , m edlem af World Federat ion of Exchanges, godkendt af Finanst ilsynet eller
godkendt af best yrelsen og anført i bilag 1 t il foreningens vedt ægt er.

K I nvest High Yield Obligat ioner
Benchm arket s afkast i de senest e fem år er vist i t abellen herunder:
Afkast i %

2015

K I nvest High Yield Obl.
Benchm ark

- 4,9

2016 x

2017

2018

2019

8,6 5

5,4

- 5,7

10,3

15,1 x

5,5

- 4,9

10,4

Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .

Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.
Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende m iddel. På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 3.
I nvest or skal især være opm ærksom på, at em erging m arket s risiko, rent e- og obligat ionsm arkedsrisiko, geografisk risiko,
kredit risiko, m odpart srisiko, risiko ved invest eringsst il, risiko ved kredit - / rent espænd, risiko på kont ant indest ående, udst ederspecifik risiko og værdiansæt t elsesrisiko kan påvirke værdien af invest eringen. De enkelt e risikofaktorer er nærm ere
beskrevet i afsnit t et ’Risikoforhold og risikofakt orer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fort rolige m ed at invest ere i obligat ionsbaserede afdelinger i
invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um 4 år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskatningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
5

Afdelingen er igangsat 15. apr il 2016
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Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge over tid og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere værd
end på invest eringst idspunkt et . I nvest or skal derfor være opm ærksom på, at invest ering i foreningsandele ikke kan sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .

K I nvest High Yield Obligat ioner
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N DK0060696730.

PROSPEKT FOR I NVESTERI NGSFORENI NGEN I NVESTI N
K I NVEST

20

K I nvest Low Carbon Global Equit y
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på bestyrelsens m øde den 1. j uni 2016 og godkendt af Finanst ilsynet ved brev af 27. j uni
2016.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 452,9 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingen m å invest ere globalt i akt ier , som har fået adgang t il eller være opt aget t il handel på regulerede m arkeder,
eller være handlet på andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent lige.

Afdelingen kan endvidere invest ere i depot beviser (fx ADRs og GDRs) , som har fået adgang t il eller er er opt aget t il handel
på regulerede m arkeder, eller være handlet på andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent lige
og i andele i andre danske UCI TS, udenlandske invest eringsinst it ut t er eller afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne
herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere op t il 10% af sin form ue i andre inst rum ent er, herunder værdipapirer, der ikke er opt aget til handel på et reguleret m arked eller andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende,
anerkendt e og offent lige.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er at levere et høj ere afkast og en lavere risiko end benchm ark. Afdelingen invest erer i globale akt ier
not eret i udviklede lande.
Port efølj en vil best å af 90 – 110 akt ier, der udvælges m ed fokus på både at reducere den sam lede port efølj erisiko og den
sam lede kulst ofudledning fra fossile brændst offer.
Port efølj en er akt ivt forvalt et og vil derfor t il t ider afvige m arkant fra benchm ark. Valut aen afdækkes ikke, og udsving i
valut akurserne påvirker derfor afkast et .
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket basis.
Afdelingen kan endvidere foret age udlån af værdipapirer.
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er MSCI Daily TR Net World USD, Bloom berg t icker ( NDDUWI ) convert ed in DKK. Udbyderen af
benchm ark er opført i Den Europæiske Værdipapir- og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er over godkendt e udbydere af benchm arks. The Financial Conduct Aut horit y ( Det brit iske Finanst ilsyn) er den kom pet ent e m yndighed, der er ansvarlig for t ilsynet herm ed.
Benchm arket s afkast i de senest e fem år er vist i t abellen herunder:
Afkast i %
K I nvest Low Carbon Global Equit y
Benchm ark

6

2016 x
5,6 6
11,9 x

2015
10,7

2017
4,5
7,7

2018
- 2,8
- 3,9

2019
24,0
30,2

Afdelingen er igangsat 23. august 2016
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Som helhed skal port efølj en best å af selskaber m ed en lavere kulst ofudledning sam t derm ed forvent et lavere risiko end
selskaber i det brede verdensindeks.

K I nvest Low Carbon Global Equit y
Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .
Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge over tid og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere værd
end på invest eringst idspunkt et . I nvest or skal derfor være opm ærksom på, at invest ering i foreningsandele ikke kan sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .
Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.

I nvest or skal især være opm ærksom på, at akt iem arkedsrisiko, likvidit et srisiko, m odpart srisiko, risiko på konst ant indest ående, risiko ved invest eringsst il, udst ederspecifik risiko, valut arisiko og værdiansæt t elsesrisiko kan påvirke værdien af
invest eringen. De enkelt e risikofakt orer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ” Risikoforhold og risikofakt orer” .
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fortrolige m ed at invest ere i akt iebaserede afdelinger i
invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um 4-5 år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskatningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.

PROSPEKT FOR I NVESTERI NGSFORENI NGEN I NVESTI N
K I NVEST

22

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende høj . På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 5.

K I nvest Low Carbon Global Equit y
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N DK0060740496.
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K I nvest Globale Ak t ier I I
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på best yrelsens m øde den 25. novem ber 2015 og godkendt af Finanst ilsynet ved brev af
18. decem ber 2015. Afdelingen er igangsat den 11. j anuar 2017.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019 683,3 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingen invest erer globalt prim ært i akt ier, som har fået adgang t il eller er er opt aget t il handel på regulerede m arkeder
eller handles på andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt e og offent lige.
Afdelingen kan endvidere invest ere i depot beviser (fx ADRs og GDRs) , som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel
på regulerede m arkeder eller som handles på andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt e og offent lige.

Afdelingen kan invest ere op t il 10% af form uen i andele i andre danske UCI TS, udenlandske invest eringsinst it ut t er eller
afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere op t il 10% af sin form ue i værdipapirer, der ikke er opt aget t il
handel på et reguleret m arked eller andre m arkeder, der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt e og offent lige.
Afdelingen kan endvidere indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er at levere et afkast , som er høj ere end benchm ark. Afdelingen invest erer globalt i akt ier, som kan
være not eret i både udviklede og udviklende lande. Port efølj en vil norm alt best å af 70 - 120 akt ier, der udvælges m ed et
fokus på at finde undervurderede selskaber m ed udgangspunkt i forvalt erens langsigt ede fundam ent ale vækst forvent ninger.
Port efølj en sam m ensæt t es m ed det form ål at have en risiko på niveau m ed benchm ark, m en er akt ivt forvalt et , og afkast et
vil derfor t il t ider kunne afvige m arkant fra benchm ark. Port efølj en er sam m ensat af langsigt ede invest eringer og forvent es
om sat ca. 1 gang hvert 4 år. Valut aen afdækkes ikke, og udsving i valut akurser påvirker derfor afkast et .
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er MSCI All Count ry World I ndex m ed net t oudbyt t e reinvest eret (Bloom Berg t icker: NDUEACWF) .
Udbyderen af benchm ark er opført i Den Europæiske Værdipapir- og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er
over godkendt e udbydere af benchm arks. The Financial Conduct Aut horit y (Det brit iske Finanst ilsyn) er den kom pet ent e
m yndighed, der er ansvarlig for t ilsynet herm ed.
Afdelingens afkast siden st art og benchm arket s afkast i de senest e fem år er vist i t abellen herunder:
Afkast i %
K I nvest Globale Akt ier I I
Benchm ark

7

2015

2016

9,0

7,9

2017 x
14,0 7
6,4 x

2018
- 5,3
- 4,6

2019
34,7
29,1

Afdelingen har været akt iv siden 11. j anuar 2017.
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Ovennævnt e m arkeder skal være beliggende i st at er, der er m edlem af Den Europæiske Union, eller i lande som Unionen
har indgået aft ale m ed, m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges (FESE) , m edlem af World Federat ion of
Exchanges, godkendt af Finanst ilsynet eller godkendt af best yrelsen og anført i bilag 1 t il vedt ægt erne.

K I nvest Globale Ak t ier I I
Vær opm ærksom på, at hist oriske afkast ikke siger noget om udviklingen i afdelingens frem t idige afkast .
Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge over tid og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere værd
end på invest eringst idspunkt et . I nvest or skal derfor være opm ærksom på, at invest ering i foreningsandele ikke kan sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .
Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.

I nvest or skal især være opm ærksom på, at akt iem arkedsrisiko, likvidit et srisiko, risiko på indest ående, udst ederspecifik
risiko, valut arisiko og risiko ved værdiansæt t else kan påvirke værdien af invest eringen. De enkelt e risikofaktorer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ” Risikoforhold og risikofaktorer” .
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fortrolige m ed at invest ere i akt iebaserede afdelinger i
invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um fire år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskatningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.
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Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende m eget høj . På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e
risikoklasse, forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 6.

K I nvest Globale Ak t ier I I
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N DK0060696573.
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K I nvest Globale Ak t ier I I I
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på best yrelsens m øde den 23. april 2018.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 252,7 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingens m idler invest eres i overensst em m else m ed kapit el 14 og 15 i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen invest erer globalt i akt ier, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på et reguleret m arked. Afdelingen
kan endvidere invest ere i depot beviser ( fx ADRs og GDRs) .

Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere indt il 10% af sin form ue i andre værdipapirer eller pengem arkedsinst rum ent er herunder i værdipapirer, der ikke er opt aget t il handel på et reguleret m arked.
Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan endvidere invest ere op t il 10% af sin form ue i andre danske UCI TS, udenlandske invest eringsinst it ut t er
eller afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne i lov om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er at levere et afkast , som er høj ere end benchm ark. Afdelingen invest erer globalt i akt ier, som
hovedsageligt er not eret i udviklede lande. Port efølj en vil norm alt best å af 80 – 100 akt ier, der udvælges m ed et fokus på
at adressere forvent ninger om over- gennem snit lig vækst i de underliggende selskaber, som ikke bliver anerkendt af m arkedet , og derfor m å forvent es at klare sig bedre end benchm ark.
Port efølj en sam m ensæt t es m ed det form ål at have en risiko på niveau m ed benchm ark, m en er akt ivt forvalt et , og afkast et
vil derfor t il t ider kunne afvige m arkant fra benchm ark. Portefølj en forvent es at have en lav om sæt ningshast ighed. Valut aen afdækkes ikke, og udsving i valut akurserne påvirker derfor afkast et .
Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er MSCI World Net Dividends I ndex, m ålt i DKK. Udbyderen af benchm ark er opført i Den Europæiske Værdipapir- og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er over godkendt e udbydere af benchm arks.
The Financial Conduct Aut horit y (Det brit iske Finanst ilsyn) er den kom pet ent e m yndighed, der er ansvarlig for t ilsynet
herm ed.
Benchm arket s afkast for de senest e fem år er vist i t abellen herunder:
Afkast i %
K I nvest Globale Akt ier I I I
Benchm ark

8

2015

2016

2017

10,6

10,3

7,7

2018 x
- 8,0 8
- 9,0 x

2019
32,8
30,2

Afdelingen har været akt iv siden 20. j uli 2018.
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I nvest eringer kan foret ages i værdipapirer, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på et reguleret m arked, der
er m edlem af World Federat ion of Exchanges eller m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges (FESE) . Endvidere kan afdelingen invest ere i værdipapirer opt aget t il handel på et andet reguleret m arked i Den Europæiske Union,
der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt , eller på de af bestyrelsen godkendt e m arkeder j f. vedt ægt ernes
bilag 1.

K I nvest Globale Ak t ier I I I
Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge m ed t iden og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere
værd end på invest eringst idspunkt et . I nvestor skal derfor være opm ærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan
sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .
Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.

I nvest or skal især være opm ærksom på, at akt iem arkedsrisiko, risiko på kont ant indest ående, udst ederspecifik risiko,
valut arisiko, likvidit et srisiko, værdiansæt t elsesrisiko og Em erging m arket s risiko kan påvirke værdien af invest eringen. De
enkelt e risikofakt orer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ’Risikoforhold og risikofaktorer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fort rolige m ed at invest ere i akt iebaserede afdelinger i invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um 5 år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskatningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
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Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende høj . På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 5.

K I nvest Globale Ak t ier I I I
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N: DK0061032430.
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K I nvest Globale Ak t ier I V
Be slut n in g om et a ble r ing
Afdelingen er beslut t et et ableret på best yrelsens m øde den 23. april 2018.
For m u e
Afdelingens form ue udgj orde den 31. decem ber 2019: 381,1 m io. kr.
I nv e st e r in gsom rå de
Afdelingens m idler invest eres i overensst em m else m ed kapit el 14 og 15 i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen invest erer globalt i akt ier, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på et reguleret m arked. Afdelingen
kan endvidere invest ere i depot beviser ( fx ADRs og GDRs) .

Afdelingen kan inden for sit invest eringsom råde invest ere indt il 10% af sin form ue i andre værdipapirer eller pengem arkedsinst rum ent er herunder i værdipapirer, der ikke er opt aget t il handel på et reguleret m arked.
Afdelingen kan indskyde m idler i et kredit inst it ut i henhold t il best em m elserne herom i lov om invest eringsforeninger m .v.
Afdelingen kan endvidere invest ere op t il 10% af sin form ue i andre danske UCI TS, udenlandske invest eringsinst it ut t er
eller afdelinger heraf i henhold t il best em m elserne i lov om invest eringsforeninger m .v.
I nv e st e r in gsst r a t e gi
Målet for afdelingen er at levere et afkast , som er høj ere end benchm ark. Afdelingen invest erer globalt i akt ier, som
hovedsageligt er not eret i udviklede lande. Port efølj en vil norm alt best å af 25 – 30 akt ier, der udvælges m ed et fokus på
at adressere forvent ninger om over- gennem snit lig vækst i de underliggende selskaber , som ikke bliver anerkendt af m arkedet , og derfor m å forvent es at klare sig bedre end benchm ark.
Port efølj en sam m ensæt t es m ed det form ål at have en risiko på niveau m ed benchm ark, m en er akt ivt forvalt et , og afkast et
vil derfor t il t ider kunne afvige m arkant fra benchm ark. Portefølj en forvent es at have en lav om sæt ningshast ighed. Valut aen afdækkes ikke, og udsving i valut akurserne påvirker derfor afkast et .

Afle dt e fin a nsie lle in st r um e n t e r
Afdelingen kan anvende afledt e finansielle inst rum ent er på dækket eller ikke- dækket basis sam t foret age udlån af værdipapirer.
Afde lin gen s a fk a st og be n ch m a rk
Afdelingens benchm ark er MSCI World Net Dividends I ndex, m ålt i DKK. Udbyderen af benchm ark er opført i Den Europæiske Værdipapir- og Markedst ilsynsm yndigheds ( ESMA) offent lige regist er over godkendt e udbydere af benchm arks.
The Financial Conduct Aut horit y (Det brit iske Finanst ilsyn) er den kom pet ent e m yndighed, der er ansvar lig for t ilsynet
herm ed.
Benchm arket s afkast for de senest e fem år er vist i t abellen herunder:
Afkast i %
K I nvest Globale Akt ier I V
Benchm ark

9

2015

2016

2017

10,6

10,3

7,7

2018 x
- 8,0 9
- 9,0 x

2019
34,2
30,2

Afdelingen har v æret akt iv siden 20. j uli 2018.
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I nvest eringer kan foret ages i værdipapirer, som har fået adgang t il eller er opt aget t il handel på et reguleret m arked, der
er m edlem af World Federat ion of Exchanges eller m edlem af Federat ion of European Securit ies Exchanges (FESE) . Endvidere kan afdelingen invest ere i værdipapirer opt aget t il handel på et andet reguleret m arked i Den Europæiske Union,
der er regelm æssigt arbej dende, anerkendt og offent ligt , eller på de af bestyrelsen godkendt e m arkeder j f. vedt ægt ernes
bilag 1.

K I nvest Globale Ak t ier I V
Risik oforh old
I nvest ering i afdelingen indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele
i en afdeling kan svinge m ed t iden og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre, det sam m e eller m ere
værd end på invest eringst idspunkt et . I nvestor skal derfor være opm ærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan
sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .
Afdelingen er placeret i en risikoklasse. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden
for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de senest e fem år
og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig over t iden, og at de hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige
risikoprofil.

I nvest or skal især være opm ærksom på, at akt iem arkedsrisiko, risiko på kont ant indest ående, udst ederspecifik risiko,
valut arisiko, likvidit et srisiko, værdiansæt t elsesrisiko og Em erging m arket s risiko kan påvirke værdien af invest eringen. De
enkelt e risikofakt orer er nærm ere beskrevet i afsnit t et ’Risikoforhold og risikofaktorer’.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for afdelingen gennem en passende spredning af afdelingens
invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægt er sæt t er.
Se den akt uelle risikoklasse i afdelingens ’Cent ral invest orinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
I nv e st or pr ofil/ D e n t y pisk e inv e st or
Afdelingen henvender sig t il offent ligheden. Afdelingen kan anvendes t il pensionsm idler og virksom hedsordninger, m ens
det skat t em æssigt kan være en ugunst ig invest ering for frie m idler.
Afdelingen henvender sig t il invest orer, der t ypisk vil være fort rolige m ed at invest ere i akt iebaserede afdelinger i invest eringsforeninger, og som finder invest ering i afdelingens invest eringsom råde velegnet som en langsigt et invest ering.
Denne afdeling er bedst egnet for investorer, som planlægger at have deres penge invest eret i m inim um 5 år.
Udlodn ing
Afdelingen er akkum ulerende og vil ikke foret age udlodning, idet net t ooverskuddet henlægges t il forøgelse af afdelingens
form ue.
Sk a t t e - og a fgift sr e gle r
Afdelingen er et invest eringsselskab, j f. akt ieavancebeskatningslovens § 19. Udbyt t e m odt aget fra danske selskaber beskat t es m ed 15% , j f. selskabsskat t elovens § 3, st k. 1, nr. 19.
For frie m idler invest eret i afdelingen beskat t es afkast et af andelene eft er lagerprincippet . Det t e indebærer årlig beskat ning
af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for event uelt t ab. Beskat ningen sker for fysiske personer som kapit alindkom st og for selskaber som selskabsindkom st .
For m idler invest eret under virksom hedsordningen sker beskat ningen ligeledes eft er lagerprincippet , og afkast et af andelene indgår i skat t eopgørelsen for virksom hedsdelen.
For pensionsm idler sker beskat ningen eft er lagerprincippet og i m edfør af lov om pensionsafkast beskat ning.
Yderligere inform at ion om skat t ereglerne kan i et vist om fang indhent es hos foreningen eller findes på hj em m esiden. For
m ere det alj eret inform at ion henvises dog t il invest orernes egne skat t erådgivere.
Opt a ge lse t il ha nde l på r e gu le r e t m a r k e d
Afdelingen vil ikke blive søgt opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S.
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Risikoen ved invest ering i afdelingen anses som værende høj . På en risikoskala fra 1 t il 7, hvor 7 er høj est e risikoklasse,
forvent es afdelingen at ligge i risikoklasse 5.

K I nvest Globale Ak t ier I V
An de le
Afdelingen er bevisudst edende. Andelene registreres i VP Securit ies A/ S i st ykker à 100 kr. eller m ult ipla heraf.

Penneo dokumentnøgle: XLWX8-58J52-0W0Z1-V7C8W-OAZCB-UYKHX

Fondsk ode / I SI N
Afdelingen er regist reret i VP Securit ies A/ S m ed følgende fondskode/ I SI N: DK0061032513.
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Risikoforhold og risikofakt orer
Risik oforh old
I nvest ering i andele i foreningens afdelinger indebærer en risiko for t ab på sam m e m åde som ved enhver anden invest ering. Værdien af andele i en afdeling kan svinge m ed t iden og kan således på et vilkårligt t idspunkt være ent en m indre,
det sam m e eller m ere værd end på invest eringst idspunkt et . I nvest or skal derfor være opm ærksom på, at invest ering i
foreningsandele ikke kan sam m enlignes m ed indskud i en bank, og at værdien ikke er garant eret .
De enkelt e afdelinger er fordelt i risikoklasser. Risikoklassen angiver den t ypiske sam m enhæng m ellem risikoen og m uligheden for afkast ved at invest ere i afdelingen, og den er best em t af udsvingene i afdelingens indre værdi i de seneste
fem år og/ eller repræsent at ive dat a. Vær opm ærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig m ed t iden, og at de
hist oriske dat a, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den frem t idige risikoprofil.
I skem aet herunder er afdelingernes risikoklasse vist på en skala fra 1 t il 7. Risikoklasse 1 bet yder sm å kursudsving og
derm ed lav risiko og er t ypisk kom bineret m ed lavere afkast . Risikoklasse 7 betyder store kursudsving og derm ed høj
risiko, t ypisk kom bineret m ed m ulighed for høj ere afkast .

Risik ok la sse sk a la 1 - 7

K I nvest Globale Akt ier

5

K I nvest Em erging Market s Akt ier

6

K I nvest Em erging Market Debt

4

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

6

K I nvest I ndeksobligat ioner

3

K I nvest High Yield Obligat ioner

3

K I nvest Low Carbon Global Equit y

5

K I nvest Globale Akt ier I I

6

K I nvest Globale Akt ier I I I

5

K I nvest Globale Akt ier I V

5
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Afde lin g

Se de akt uelle risikoklasser i afdelingernes ’Cent ral investorinform at ion’ på foreningens hj em m eside.
Foreningen arbej der løbende m ed at fast holde risikoprofilen for den enkelt e afdeling gennem en passende spredning af
afdelingens invest eringer inden for de ram m er, som lovgivningen og foreningens vedt ægter sæt t er.
Risik ofa k t or e r
Afdelingerne kan være påvirket af forskellige risikofakt orer . En række af disse m ulige risikofakt orer er list et op herunder:
Akt ivfordelingsrisiko:
I nvest erer en afdeling i forskellige akt ivklasser, vil vægtvalget af akt ivklasser i forhold t il benchm ark udgøre en risikofakt or.
Akt iem arkedsrisiko:
Kursudviklingen på akt iem arkederne kan t il t ider svinge voldsom t , og kursværdien på akt ier kan falde m eget og hurt igt .
Akt iem arkederne kan blive udsat for særlige polit iske eller reguleringsm æssige forhold, som kan påvirke værdien af en
afdelings akt ieinvest eringer. Desuden vil m arkedsm æssige, sekt orm æssige, nat ionale, regionale eller generelle økonom iske forhold kunne påvirke værdien af en afdelings invest ering både posit ivt og negat ivt .
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Risikoforhold og risikofakt orer
Em erging m arket s risiko:
Em erging m arket s dækker lande i Øst europa, Lat inam erika, Afrika og Asien. Fælles for landene er, at de kan være kendet egnet ved polit isk ust abilit et og risiko for fx nat ionalisering og konfiskat ion af privat e virksom heder eller st at slig overvågning og kont rol. Korrupt ion kan være udbredt . De finansielle m arkeder kan være præget af usikre forhold om kring
depot er, regist rering og afvikling, og den økonom iske udvikling kan være usikker og forbundet m ed risiko for devaluering
af valut aen og hyperinflat ion. Desuden kan likvidit et en på em erging m arket s være lav som følge af økonom iske og polit iske
ændringer sam t nat urkat ast rofer, og effekt en kan være langvarig. Em erging m arket s kan således være for bundet m ed
risici, som ikke findes på de udviklede finansielle m arkeder.

Kredit risiko:
Kredit risiko knyt t er sig især t il en afdelings invest ering i obligat ioner. En obligat ion indebærer en risiko for t ab, hvis
udst ederen ikke kan overholde sine bet alingsforpligt elser i form af rent e og afdrag på obligat ionsgælden.
Likvidit et srisiko:
I særlige t ilfælde kan lokale, nat ionale eller globale forhold bet yde, at nogle værdipapirer og valut aer kan være svære at
købe og/ eller sælge. Det kan fx være, fordi der kun er udstedt få værdipapirer af den pågældende slags, så st ørre køb
eller salg kan presse m arkedsprisen på værdipapirer m eget ent en op eller ned. Det kan i sig selv påvirke værdien af
afdelingens invest eringer. Det kan i sj ældne t ilfælde bet yde, at afdelingen m å suspendere indløsning og salg af nye invest eringsbeviser i en kort ere eller længere periode.
Modpart srisiko:
Når en afdeling invest erer i afledt e finansielle inst rum ent er og depot beviser, som fx ADR’s og GRD’s, eller foret ager udlån
af værdipapirer, kan der være en risiko for, at m odpart en ikke overholder sine forpligt elser. Det kan betyde et t ab for
afdelingen.
Rent e- og obligat ionsm arkedsrisiko:
En afdeling, der invest erer på obligat ionsm arkeder, vil være udsat for risiko ved svingende rent eniveau. Rent eniveauet
bliver påvirket af både nat ionale og int ernat ionale m akroøkonom iske forhold, som fx konj unkt urer, finans- og pengepolit ik
og inflat ionsforvent ninger. Når rent eniveauet st iger, bet yder det kursfald på obligat ioner, så værdien af en afdelings invest eringer falder. Rent erisikoen kan beskrives ved begrebet varighed, som bl.a. er et udt ryk for kursrisikoen på de
obligat ioner, afdelingen invest erer i. Jo lavere varighed, dest o m ere kursst abile er obligat ionerne, hvis rent en ændrer sig.
Risiko ved invest eringsst il:
En afdeling, der er afgrænset t il at invest ere i en særlig del af akt ie- eller obligat ionsm arkedet , har en risiko for, at
eft erspørgslen på de finansielle m arkeder i perioder flyt t er væk fra denne særlige del af m arkedet . I disse perioder kan
værdien af afdelingens investeringer falde eller give et lavere afkast end m arkedet .
Risiko på kont ant indest ående:
En afdeling kan have en større eller m indre del af sin form ue som kont ant indest ående eller aft aleindskud i et pengeinst it ut ,
bl.a. i foreningens depot selskab. Det giver afdelingen en risiko for t ab, hvis pengeinst it ut t et går konkurs.
Udst ederspecifik risiko:
Et enkelt værdipapir vil kunne svinge m ere i værdi end det sam lede m arked og vil derm ed kunne give et afkast , der er
m eget forskelligt fra m arkedet s. Værdien af det enkelt e værdipapir vil bl.a. afhænge af indt j eningen hos udst ederen, fx
selskabet bag en akt ie eller en virksom hedsobligat ion, som igen kan være påvirket af fx lovgivningsm æssige, konkurrencem æssige og likvidit et sm æssige forhold. Hvis en afdeling invest erer en st or procent del af sin form ue i ét enkelt værdipapir, bliver den m ere følsom over for udviklingen hos denne udst eder, og værdien af afdelingen kan variere m eget . Hvis
udst eder går konkurs, kan afdelingen få et t ab.
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Geografisk risiko:
I nvest ering i værdipapirer i et begrænset geografisk om råde eller ét enkelt land giver en særlig risiko. Fx kan de finansielle
m arkeder i det pågældende om råde eller land blive udsat for særlige polit iske eller reguleringsm æssige forhold, som kan
påvirke værdien af en afdelings invest ering. Desuden vil m arkedsm æssige eller generelle økonom iske forhold i det enkelte
om råde eller land, fx valut a og rent eniveau, påvirke invest eringens værdi.

Risikoforhold og risikofakt orer
Valut arisiko:
I nvest eringer i udenlandske værdipapirer giver en risiko ved om veksling fra udenlandske valut aer t il danske kroner , for di
valut akurserne kan svinge. Disse udsving kan påvirke værdien af invest eringerne i en afdeling, der invest erer i udenlandske værdipapirer i både posit iv eller negat iv ret ning. En afdeling, som invest erer i danske værdipapirer har fx ingen direkte
valut arisiko, m ens en afdeling som invest erer i europæiske værdipapirer har begrænset valut arisiko. En afdeling, som
syst em at isk kurssikrer m od danske kroner, har en m eget begrænset valut arisiko. Det vil være beskrevet under den enkelt e
afdelings invest eringsom råde, om den laver en sådan kurssikring.

Vær opm ærksom på, at list en kun er eksem pler, og at andre forhold kan spille ind på værdien af invest eringen. Vær også
opm ærksom på, at forskellige dele af de finansielle m arkeder kan reagere forskellige på disse forhold.
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Værdiansæt t elsesrisiko:
Ved invest ering i værdipapirer, som ikke handles på et reguleret m arked, eller som sj ældent handles, kan der være en
fej lrisiko ved den løbende værdiansæt t else. En afdeling, der i udpræget grad invest erer i unot erede kapit alandele, m å
basere sin beregning af indre værdi på periodiske regnskabsrapport eringer og andre m eddelelser. Disse rapport eringer vil
som oft est være baseret på beregnede værdiansæt t elser, der er afhængige af værdiansæt t elsesm odeller sam t skøn vedrørende frem t idig indt j ening og kont ant st røm . Værdiansætt elsen kan derfor være eksponeret t il pludselige ændringer i
opadgående eller nedadgående ret ning.

Foreningsandele, t egning og indløsning
Te gn in gsst e d
Spekt rum Fondsm æglerselskab A/ S
Krist en Bernikows Gade 6, 2.
DK - 1105 København K
Direct : + 45 44 22 90 50
Mail: info@spekt rum .as
Nykredit Bank A/ S er bevisudst edende inst it ut for foreningen. Andelene opbevares grat is i depot hos depot selskabet eller
andre danske pengeinst it ut t er. Ved beholdningsændringer på VP- kont oen bet ales dog alm indeligt VP- gebyr.

Løbende em ission kan suspenderes eft er bestyrelsens beslut ning, såfrem t det eksem pelvis vurderes, at der er væsent lig
t vivl om værdien af afdelingens m idler på em issionst idspunkt et . Event uel suspension og genopt agelse af em ission eft er
suspension vil blive m eddelt på foreningens hj em m eside og på Nasdaq Copenhagen A/ S for afdeling K I nvest Global Sm all
Cap Akt ier .
Ved større em issioner på 10 m io. kr. og derover kan foreningens invest eringsforvalt ningsselskab t illade em issioner ved
apport indskud af værdipapirer.
Em ission som k ost n in ge r
Em issionsprisen fast sæt t es ved anvendelse af dobbelt prism et oden i henhold t il § 4, st k. 1 i bekendt gørelse om beregning
af em issions- og indløsningspriser ved t egning og indløsning af andele i danske UCI TS m .v. ved at dividere form uens
værdi på em issionst idspunkt et m ed den nom inelle værdi af t egnede andele. Der t illægges et beløb t il dækning af udgifter
ved køb af finansielle inst rum ent er og nødvendige om kost ninger ved em issionen.
I nkluderet i em issionsom kostningerne indgår følgende m aksim ale udgift er i procent af indre værdi:
Pct .

K I nvest Globale Akt ier
K I nvest Em erging Market s
Akt ier
K I nvest Em erging Market
Debt
K I nvest Global Sm all Cap
Akt ier
K I nvest I ndeksobligat ioner
K I nvest High Yield
Obligat ioner
K I nvest Low Carbon Global
Equit y
K I nvest Global Akt ier I I
K I nvest Global Akt ier I I I
K I nvest Global Akt ier I V

Kurt age og direkt e om kost ninger ved køb
af inst rum ent er
0,10
0,07

Øvrige m arkedsafledt e
handelsom kost ninger

Adm inist rat ion

0,00
0,05

0,00
0,00

0,00

0,25

0,08

Makedsføring
m .v.

Off.
afgift er

Tegningsprovision
o.ln.

I a lt

0,00
0,00

0,15
0,00

0,00
0,00

0 ,2 5
0 ,1 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,2 5

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,2 0

0,00
0,00

0,10
0,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,1 0
0 ,3 5

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 5

0,16
0,03
0,04

0,00
0,05
0,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,08
0,08

0,00
0,00
0,00

0 ,1 6
0 ,1 6
0 ,1 7

De angivne m aksim ale em issionsom kost ninger kan overskrides i perioder m ed usædvanlige m arkedsforhold, som m edfører en st igning i de øvrige m arkedsafledt e udgift er ved køb og salg af afdelingens inst rum ent er. Såfrem t en sådan sit uat ion
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Løbe nde e m ission
Tegning i afdelingen sker i henhold t il vedt ægt erne. Andele i afdelingen vil blive udbudt i løbende em ission uden fast sat
høj est e beløb. Andele t egnet i den løbende em ission afregnes t il den akt uelle em issionskurs og m ed kut ym em æssige
handelsom kost ninger. Afregning foregår ved regist rering af andelene på invest ors kont o i VP Securit ies A/ S m ed t o dages
valør ( dog t re dage for afdelingen K I nvest Global Sm all Cap Akt ier indt il den 5. sept em ber 2017) .

Foreningsandele, t egning og indløsning
opst år, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkret e em issionsom kost ninger på foreningens hj em m eside og på
Nasdaq Copenhagen A/ S for afdeling K I nvest Global Sm all Cap Akt ier, ligesom det vil blive offent liggj ort sam m e st eder,
når der igen vendes t ilbage t il det anført e m aksim ale em issionst illæg.
Om kost ningerne for foreningen kan ved st ore em issioner på 10 m io. kr. og derover være lavere end svarende t il de i det
ovenfor angivne sat ser. Ved st ore em issioner forbeholder foreningen sig derfor ret t il i det konkret e t ilfælde at reducere
em issionst illægget . Em issionst illægget kan dog ikke være lavere end om kost ningerne ved køb af finansielle inst rum ent er,
m edm indre em issionen sker i forbindelse m ed apport indskud af værdipapirer i afdelingen.

I n dløsn in g
Enhver investor har ret t il når som helst at indløse sine andele helt eller delvist . I ndløsningsprisen beregnes ved anvendelse
af dobbelt prism et oden i henhold t il § 4, st k. 2 i bekendt gørelse om beregning af em issions- og indløsningspriser ved
t egning og indløsning af andele i danske UCI TS m .v. t il den indre værdi opgj ort på indløsningst idspunkt et eft er sam m e
principper, som anvendes i årsrapport en, ved at dividere form uens værdi på indløsningstidspunkt et m ed den nom inelle
værdi af t egnede andele m ed fradrag af et beløb t il dækning af udgift er ved salg af finansielle inst rum ent er og t il nødvendige om kost ninger ved indløsningen. Ved indløsning skønnes om kost ninger t il kurt age, spreads og øvrige handelsom kost ninger m aksim alt at andrage:

Afde lin g

Pr oce n t

K I nvest Globale Akt ier

0,12

K I nvest Em erging Market s Akt ier

0,12

K I nvest Em erging Market Debt

0,25

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

0,20

K I nvest I ndeksobligat ioner

0,10

K I nvest High Yield Obligat ioner

0,35

K I nvest Low Carbon Global Equit y

0,05

K I nvest Globale Akt ier I I

0,07

K I nvest Globale Akt ier I I I

0,08

K I nvest Globale Akt ier I V

0,09

I ndløsning kan suspenderes eft er best yrelsens beslut ning, såfrem t det eksem pelvis vurderes, at foreningen ikke kan fast sæt t e den indre værdi på grund af forholdene i m arkedet , eller når foreningen af hensyn til en lige behandling af invest orerne først fast sæt t er indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de t il indløsningen af andelene nødvendige akt iver.
Event uel suspension og genopt agelse af indløsning eft er suspension vil blive m eddelt på foreningens hj em m eside og på
Nasdaq Copenhagen A/ S for afdeling K I nvest Global Sm all Cap Akt ier.
Finanst ilsynet kan kræve, at foreningen udsæt t er indløsning af andele, hvis det er i invest orernes eller offent lighedens
int eresse.
De angivne m aksim ale indløsningsom kost ninger kan overskrides i perioder m ed usædvanlige m arkedsforhold, som m edfører en st igning i de øvrige m arkedsafledt e udgift er ved køb og salg af afdelingens inst rum ent er. Såfrem t en sådan
sit uat ion opst år, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkret e indløsningsom kostninger på foreningens hj em m eside og på Nasdaq Copenhagen A/ S for afdeling K I nvest Global Sm all Cap Akt ier, ligesom det vil blive offent liggj ort sam m e
st eder , når der igen vendes t ilbage t il det anført e m aksim ale indløsningsfradrag.
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Flyt n ing
Der gælder ingen særlige regler for invest orers flyt ning fra en afdeling t il en anden i foreningen. Flyt ning bet ragt es som
indløsning m ed eft erfølgende em ission på alm indelige vilkår.

Foreningsandele, t egning og indløsning
Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem invest ors pengeinst it ut m od bet aling af kut ym em æssige handelsom kost ninger. Afregning foregår t o bankdage eft er anm odning om indløsning.
Foreningen kan i særlige t ilfælde forlange, at indløsningsprisen fast sæt t es eft er, at afdelingen har realiseret de t il im ødekom m else af indløsningen nødvendige akt iver. I sådanne t ilfælde skal foreningen straks eft er udsæt t elsen underret te
Finanst ilsynet og de kom pet ent e m yndigheder i andre m edlem sst at er af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aft ale m ed på det finansielle om råde, når foreningen m arkedsfører sine andele der, om udsæt t elsen.
Ved st ørre indløsninger på 10 m io. kr. og derover kan foreningens invest eringsforvalt ningsselskab foret age indløsninger
ved apport udt ræk af værdipapirer, såfrem t investor m åt t e ønske det t e, og at det ikke vil være t il skade for de t ilbageværende invest orer. I ndløsningsfradraget vil ved apport udt ræk afvige fra førnævnt e skønnede om kost ninger.
I ngen investor er forpligt et t il at lade sine andele indløse helt eller delvist .

Ku r soply sn ing
Den indre værdi sam t em issions- og indløsningskursen af andele i afdelingen beregnes hver dag og oplyses på Nasdaq
Copenhagen A/ S for afdeling K I nvest Global Sm all Cap akt ier og foreningens hj em m eside. Em issionsprisen kan afrundes
i overensst em m else m ed de t ick sizes, som frem går af Nasdaq Nordic Market Model.
N e got ia bilit e t og om sæ t t e ligh e d
I nvest eringsforeningsandelene er om sæt ningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes om sæt t elighed.
St e m m e r e t / Re t t igh e de r
Hver investor har en st em m e for hver andel á 100 kr. I nvest orer kan kun udøve st em m eret for de andele, som en uge
forud for generalforsam lingen er not eret på vedkom m ende invest ors navn i foreningens regist er over invest orer. Der
gælder ingen st em m eret sbegrænsning.
I ngen andele har særlige ret t igheder.
Opløsn in g
Best yrelsen kan indst ille t il inv est orernes beslut ning, at afdelingen opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx
ut ilst rækkeligt kapit algrundlag eller event uelt ut idssvarende invest eringsom råde i afdelingen.
Beslut ning om ændring af vedt ægt erne og beslut ning om foreningens afvikling, spalt ning eller fusion af den ophørende
forening, er kun gyldig, hvis den t ilt rædes af m indst 2/ 3 såvel af de st em m er, der er afgivet , som af den del af form uen,
der er repræsent eret på generalforsam lingen.
Lå n
Foreningen har t illadelse t il at opt age lån t il m idlert idig finansiering af indgåede handler.
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N a v n e not e r in g
Andelene skal not eres på navn i foreningens regist er over invest orer. Navnenot ering foret ages af det pengeinst it ut , hvor
andelene ligger i depot .

Væsent lige aft aler og om kost ninger
D e pot se lsk a b
Foreningen har indgået depotselskabsaft ale m ed Nykredit Bank A/ S, der indgår i Nykredit - koncernen.
Depot selskabet påt ager sig at opbevare og forvalt e værdipapirer og likvide m idler for hver af foreningens afdelinger i
overensst em m else m ed lov om invest eringsforeninger m .v. sam t Finanst ilsynet s best em m elser. Depot selskabet påt ager
sig de i lovgivningen fast lagt e kont rolopgaver og forpligt elser. Endvidere varet ager Nykredit Bank A/ S opgaven som foreningens bevisudst edende inst it ut .
Som led i denne aft ale bet aler foreningen et årligt grundgebyr på 30.000 kr. pr. afdeling sam t et landeafhængigt opbevarings- og t ransakt ionsgebyr. Herudover bet aler foreningen VP- om kost ninger sam t et gebyr på 500 kr. pr. t ransakt ion ved
em ission og indløsning.
I henhold t il depot selskabsaftalen, kan depot selskabet delegere en række af sine opgaver t il et andet kredit inst it ut .

Det kan i forbindelse m ed delegat ionen fra depot selskabet t il BNY Mellon i perioder opst å int eressekonflikt er. Event uelle
int eressekonflikt er kan opst å, hvis opbevaringsydelsen er delegeret t il et koncernforbundet selskab som m odt ager honorar
for andre depot ydelser, der leveres t il foreningen. Det t e kan f. eks være i forbindelse m ed værdipapirudlån, valut a m .v.
Aj ourført e oplysninger om depot selskabet , det s opbevaringsopgaver sam t event uelle int eressekonflikt er, som kan opstå,
kan t il enhver t id rekvireres hos foreningens adm inist rat ionsselskab.
Aft alen kan opsiges af depot banken m ed ni m åneders varsel og af foreningen m ed en m åneds varsel.
Honorar t il depot selskabet i 2018 og budget t eret honorar for 2019:

Afholdt honorar 2018

Budget t eret honorar 2019

K I nvest Globale Akt ier

160.000

89.000

K I nvest Em erging Market s Akt ier

248.000

216.000

K I nvest Em erging Market Debt

569.000

664.000

66.000

54.000

K I nvest I ndeksobligat ioner

105.000

85.000

K I nvest High Yield Obligat ioner

114.000

76.000

99.000

64.000

136.000

70.000

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

K I nvest Low Carbon Global Equit y
K I nvest Globale Akt ier I I
K I nvest Globale Akt ier I I I

58.000

10

54.000

K I nvest Globale Akt ier I V

56.000

11

56.000

Adm in ist r a t ion
Foreningen har indgået adm inist rat ionsaft ale m ed Nykredit Port efølj e Adm inist rat ion A/ S, der er 100% ej et af foreningens
depot selskab, Nykredit Bank A/ S, og indgår i Nykredit koncernen.

10
11

Afdelingen har v æret akt iv siden 20. j uli 2018.
Afdelingen har v æret akt iv siden 20. j uli 2018.
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Depot selskabet har for t iden delegeret en række af sine opgaver t il The Bank of New York Mellon ” BNY Mellon” , herunder
opgaver om opbevaring og kont roller via anvendelse af visse af BNY Mellons syst em er.

Væsent lige aft aler og om kost ninger
I følge aft alen påt ager Nykredit Port efølj e Adm inist rat ion A/ S sig foreningens adm inist rat ive og den daglige ledelse i foreningen. Disse opgaver skal af Nykredit Port efølj e Adm inist rat ion A/ S forvalt es i overensstem m else m ed lov om invest eringsforeninger m .v., Finanst ilsynet s best em m elser, foreningens vedt ægt er, bestyrelsens anvisninger og de aft aler, foreningen har indgået .

Afdeling

Marginal
gebyrsat s p.a. i %

af den del af form uen,
der udgør hhv. kr. m io.:

Månedlig
Minim um sgebyr

K I nvest Globale Akt ier

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest Em erging Market s
Akt ier

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest Em erging Market Debt

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest I ndeksobligat ioner

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest High Yield Obligat ioner

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest Low Carbon Global Equit y

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I I

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I V

0,15/ 0,10/ 0,10

0/ 100/ 1000

15.000 kr.
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Som led i denne aft ale bet aler foreningen et form ueafhængigt gebyr for afdelingerne, der udgør følgende for hver afdeling:

Adm inist rat ionsaft alen kan af hver af part erne opsiges m ed seks m åneders varsel.
Honorar t il invest eringsforvalt ningsselskabet i 2018 og budget t eret honorar for 2019:

Afholdt honorar 2018

Budget t eret honorar 2019

K I nvest Globale Akt ier

1.092.000 kr.

1.087.000 kr.

K I nvest Em erging Market s Akt ier

x.670.000 kr.

487.000 kr.

K I nvest Em erging Market Debt

x.987.000 kr.

976.000 kr.

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

x.879.000 kr.

685.000 kr.

K I nvest I ndeksobligat ioner

x.803.000 kr.

543.000 kr.

K I nvest High Yield Obligat ioner

x.837.000 kr.

562.000 kr.

K I nvest Low Carbon Global Equit y

x.727.000 kr.

565.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I

x.543.000 kr.

715.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I I

x.318.000 kr. 12

508.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I V

x.277.000 kr. 13

426.000 kr.

12
13

Afdelingen har v æret akt iv siden 20. j uli 2018.
Afdelingen har v æret akt iv siden 20. j uli 2018.
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Væsent lige aft aler og om kost ninger
Ov e r vå gn ing og udv æ lge lse a f port e følj e for v a lt e r e
Foreningen har indgået aft ale om overvågning og udvælgelse af port efølj eforvalt ere m ed Spekt rum Fondsm æglerselskab
A/ S, Krist en Bernikows Gade 6, 2., 1105 København K for foreningens afdelinger. Aft alen kan af foreningen opsiges uden
varsel og af Spekt rum Fondsm æglerselskab A/ S m ed en m åneds varsel.
Som led i denne aft ale bet aler foreningen et form ueafhængigt gebyr for afdelingerne, der udgør 0,20% p.a. af afdelinger nes form ue.
Honorar for m anager select ion i 2018 og budget t eret honorar for 2019:

Budget t eret vederlag 2019

K I nvest Globale Akt ier

1.389.000 kr .

1.215.000 kr .

K I nvest Em erging Market s Akt ier

x.782.000 kr.

576.000 kr.

K I nvest Em erging Market Debt

1.500.000 kr.

768.000 kr.

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

x.844.000 kr.

471.000 kr.

K I nvest I ndeksobligat ioner

1.053.000 kr.

506.000 kr.

K I nvest High Yield Obligat ioner

1.092.000 kr .

732.000 kr.

K I nvest Low Carbon Global Equit y

1.052.000 kr.

641.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I

x.547.000 kr.

819.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I I

x.186.000 kr. 14

374.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I V

x.207.000 kr. 15

569.000 kr.

Por t e følj e for va lt n in g
Foreningen har indgået aft aler om port efølj eforvalt ning vedrørende forvalt ning af foreningens invest eringer. I følge aft alen
skal port efølj eforvalt erne yde skønsm æssig port efølj eplej e af foreningens invest eringer i overensst em m else m ed ret ningslinj erne for afdelingerne. Portefølj eforvalt er ne skal løbende følge afdelingens invest eringer og t ilpasse port efølj ens sam m ensæt ning og fordeling på de enkelt e invest eringer eft er forvent ningerne t il det opnåelige result at .
Aft alen kan opsiges af foreningen m ed øj eblikkeligt varsel og af port efølj eforvalt erne m ed en m åneds varsel.
Vederlag t il port efølj eforvalt eren i 2018 og budget t eret honorar for 2019:

Afholdt vederlag 2018
K I nvest Globale Akt ier
( AGF I nvest m ent s I nc.)
K I nvest Em erging Market s Akt ier
( Colum bia Managem ent I nvest m ent Advisers LLC)
K I nvest Em erging Market Debt
( Wellingt on Managem ent I nt ernat ional Lim it ed)
K I nvest Global Sm all Cap Akt ier
( Wells Capit al Managem ent I nc.)
K I nvest I ndeksobligat ioner
( Danske Capit al)

14
15

Budget t eret vederlag 2019

3,22 m io. kr.

3,07 m io. kr.

3,17 m io. kr.

1,84 m io. kr.

4,05 m io. kr.

2,48 m io. kr.

2,88 m io. kr.

1,86 m io. kr.

0,82 m io. kr.

0,66 m io. kr.

Afdelingen har v æret akt iv siden 20. j uli 2018.
Afdelingen har v æret akt iv siden 20. j uli 2018.
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Afholdt vederlag 2018

Væsent lige aft aler og om kost ninger
K I nvest High Yield Obligat ioner
( Babson Capit al Managem ent LLC)
K I nvest Low Carbon Global Equit y
( Unigest ion SA)
K I nvest Globale Akt ier I I
( Baillie Gifford Overseas Lim it ed)
K I nvest Globale Akt ier I I I
( MFS I nt ernat ional ( U.K.) Lim it ed)
K I nvest Globale Akt ier I V
( MFS I nt ernat ional ( U.K.) Lim it ed)

2,63 m io. kr.

2,09 m io. kr.

3,27 m io. kr.

1,80 m io. kr.

1,50 m io. kr.

2,55 m io. kr.

0,63 m io. kr. 16

1,52 m io. kr.

0,74 m io. kr. 17

2,50 m io. kr.

Be st y r e lse
Best yrelsens honorar godkendes årligt af generalforsam lingen. Fordeling af honoraret på de enkelt e afdelinger er om fat t et
af vedt ægt ernes best em m elser herom .
Honorar t il best yrelsen i 2018 og budget t eret honorar for 2019:

Afholdt honorar 2018

Budget t eret honorar 2019

11.000 kr.

11.000 kr.

6.000 kr .

6.000 kr.

15.000 kr.

14.000 kr.

5.000 kr .

6.000 kr.

12.000 kr.

12.000 kr.

K I nvest High Yield Obligat ioner

8.000 kr.

11.000 kr.

K I nvest Low Carbon Global Equit y

7.000 kr .

6.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I

6.000 kr .

6.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I I

4.000 kr. 18

5.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I V

6.000 kr . 19

5.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier
K I nvest Em erging Market s Akt ier
K I nvest Em erging Market Debt
K I nvest Global Sm all Cap Akt ier
K I nvest I ndeksobligat ioner

Offe n t lige m y ndigh e de r
Finanst ilsynet afregnes eft er regning. Fordeling af om kostningerne de enkelt e afdelinger er om fat t et af vedt ægt ernes
best em m elser herom .

16
17
18
19

Afdelingen
Afdelingen
Afdelingen
Afdelingen

har
har
har
har

v æret
v æret
v æret
v æret

akt iv
akt iv
akt iv
akt iv

siden
siden
siden
siden

20.
20.
20.
20.

j uli
j uli
j uli
j uli

2018.
2018.
2018.
2018.
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An dr e a ft a le r
Foreningen har indgået en m arket m aker aft ale m ed Nykredit Bank A/ S. Nykredit Bank A/ S vil ifølge aft alen løbende st ille
priser i foreningens afdelinger, der er opt aget t il handel på Nasdaq Copenhagen A/ S. Som led i aft alen bet aler foreningen
et honorar på 18.750 kr. pr. kvart al pr. afdeling. Aft alen kan opsiges af foreningen m ed øj eblikkelig virkning og af m arket
m aker m ed tre m åneders varsel.

Væsent lige aft aler og om kost ninger

Afholdt honorar 2018

Budget t eret honorar 2019

K I nvest Globale Akt ier

7.000 kr.

7.000 kr.

K I nvest Em erging Market s Akt ier

6.000 kr .

6.000 kr.

K I nvest Em erging Market Debt

8.000 kr .

7.000 kr.

19.000 kr.

17.000 kr.

K I nvest I ndeksobligat ioner

6.000 kr .

6.000 kr.

K I nvest High Yield Obligat ioner

7.000 kr.

7.000 kr.

K I nvest Low Carbon Global Equit y

6.000 kr .

6.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I

4.000 kr.

7.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I I I

3.000 kr . 20

7.000 kr.

K I nvest Globale Akt ier I V

3.000 kr . 21

7.000 kr.

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

Sa m le de a dm in ist r a t ion som k ost n inge r
I henhold t il vedt ægt erne m å de sam lede adm inist rat ionsom kost ninger, herunder om kost ninger t il best yrelse, adm inist rat ion, it , revision, t ilsyn, m arkedsføring og depot selskab for afdelingen ikke overst ige 3,0% af afdelinger nes gennem snit lige
form ueværdi inden for et regnskabsår, eksklusiv event uelt result at afhængigt rådgiverhonorar. Salgs- og inform at ionsom kost ninger skal også holdes inden for nævnt e 3,0% i det om fang, de ikke finansieres af em issionsindt ægt erne.
2015

2016

2017

2018

2019

K I nvest Globale Akt ier

0,88

0,85

0,66

0,76

0,80

K I nvest Em erging Market s Akt ier

0,89

1,13

1,06

1,08

0,95

K I nvest Em erging Market Debt

0,56

0,89

0,86

0,86

0,87

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

0,51

0,97

0,96

0,96

1,07

K I nvest I ndeksobligat ioner

0,10

0,48

0,48

0,42

0,45

K I nvest High Yield Obligat ioner

0,54

0,73

0,74

0,79

K I nvest Low Carbon Global Equit y

0,38

0,94

0,87

0,83

1,21

0,91

0,86

Om kost ningsprocent

K I nvest Globale Akt ier I I
K I nvest Globale Akt ier I I I
K I nvest Globale Akt ier I V

20
21
22
23

Afdelingen
Afdelingen
Afdelingen
Afdelingen

har
har
har
har

v æret
v æret
v æret
v æret

akt iv
akt iv
akt iv
akt iv

siden
siden
siden
siden

20.
20.
20.
20.

j uli
j uli
j uli
j uli

0,54

22

1,04

0,53

23

0,99

2018.
2018.
2018.
2018.
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Honorar t il Finanst ilsynet i 2018 og budget t eret honorar for 2019:

Væsent lige aft aler og om kost ninger
ÅOP
De årlige om kost ninger i procent ( ÅOP) opgøres i henhold t il I nvest ering Danm arks definit ion.
ÅOP indeholder adm inist rat ionsom kost ninger, handelsom kost ninger vedrørende den løbende drift sam t invest ors handelsom kost ninger i form af det m aksim ale em issionst illæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsæt ning af, at
invest eringen holdes i syv år.
ÅOP ( + indirekt e handelsom kost ninger) for afdelingerne er:

K I nvest Globale Akt ier

0,92 % ( + 0,00 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest Em erging Market s Akt ier

1,09 % ( + 0,04 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest Em erging Market Debt

0,96 % ( + 0,50 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest Global Sm all Cap Akt ier

1,12 % ( + 0,07 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest I ndeksobligat ioner

0,48 % ( + 0,09 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest High Yield Obligat ioner

0,85 % ( + 0,41 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest Low Carbon Global Equit y

0,90 % ( + 0,00 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest Globale Akt ier I I

0,94 % ( + 0,00 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest Globale Akt ier I I I

0,96 % ( + 0,03 % i indirekt e handelsom kost ninger)

K I nvest Globale Akt ier I V

1,00 % ( + 0,04 % i indirekt e handelsom kost ninger)
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ÅOP ( + indirekt e handelsom kost ninger)
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Por t e følj e for va lt e r e
Wellingt on Managem ent I nt ernat ional Lim it ed
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Tilknyt t ede personer og selskaber
Kla ge a nsva r lig
Privat e invest orer i foreningen kan i henhold t il lov om finansiel virksom hed indgive en klage t il foreningens klageansvarlige
hos foreningens invest eringsforvalt ningsselskab. Klagevej ledning frem går af foreningens hj em m eside invest in.dk og kan
endvidere fås ved henvendelse t il foreningens invest eringsforvalt ningsselskab.
An k e inst a ns
Privat e invest orer i afdelingerne kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingerne t il:
Ankeinst ans
Det finansielle ankenævn
St ore Kongensgade 62, 2.
1264 København K
sek@fanke.dk
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Særlige forbehold
Sæ r lige forbe h old
Det t e prospekt , der er udarbej det på dansk, henvender sig t il dansk e invest orer og er udarbej det i ov erensst em m else m ed danske regler
og lovgivning. Prospekt et er indsendt t il Finanst ilsynet i Danm ark i henhold t il kapit el 12 i lov om invest eringsforeninger m . v. Pr ospekt et er
ikke godkendt af eller regist reret hos udenlandske m yndigheder m ed henblik på salg og m ar kedsfør ing af invest er ingsforeningsandele uden
for Danm ark .

Oplysninger i det t e prospekt kan ikke bet ragt es som rådgivning vedrørende invest er ingsm æssige eller andre forhold. I nvest orer opfordr es
t il at søge indiv iduel rådgivning om egne invest er ingsm æssige og dert il knyt t ede forhold.

Dist r ibut ion af det t e prospekt kan i v isse lande være under lagt sær lige rest r ikt ioner. Personer, der k om m er i besiddelse af prospekt et , er
forpligt ede t il selv at undersøge og iagt t age sådanne rest r ikt ioner. De af pr ospekt et om fat t ede invest er ingsforeningsandele m å ikke udbydes
eller sælges i USA, Canada og St orbrit annien, og det t e pr ospekt m å ikke udleveres t il invest orer hj em m ehørende i disse lande.
Oplysninger i det t e prospekt er ik ke et t ilbud eller en opfordr ing t il at gøre t ilbud i nogen j ur isdikt ion, hv or et sådant t ilbud eller en sådan
opfordr ing t il at gøre t ilbud ikke er t illadt , eller t il personer over for hvem , et sådant t ilbud eller en sådan opfordr ing t il at gøre t ilbud ik ke
er t illadt . Enhver oplysning i nærv ærende prospekt , herunder om invest eringsst rat egi og r isikopr ofil, kan inden for lovgivningens og ved-
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Vedtægter
for
Investeringsforeningen Investin

Navn og hjemsted
§ 1

Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin.
Stk. 2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål
§ 2

Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentlighed
at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter
i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en
investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. § 12.
Stk. 2

Foreningen har mulighed for at udøve virksomhed som masterinstitut, såfremt Finanstil
synets har givet tilladelse hertil.

Investorer
§ 3

Investor i foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue jf. § 9 (herefter
"andele").
Stk. 2

Foreningens afdelinger retter sig mod en videre kreds eller offentlighed, medmindre andet
fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i § 6.

Hæftelse
§ 4

Foreningens investorer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover
ingen hæftelse for foreningens forpligtelser.
Stk. 2

Foreningens afdelinger, jf. § 6 hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog
også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning,
eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser
efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles om
kostninger.

Stk. 3

Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningssel
skab hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

1

Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10% af sin formue i andre
finansielle instrumenter herunder finansielle instrumenter, der ikke er optaget til handel.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i danske uens, udenlandske
investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om
investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis
og foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. § 13.
Stk. 10 K Invest Globale Small Cap Aktier
Afdelingen investerer globalt i aktier udstedt af små og mellemstore selskaber. Afde-lingen
kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) på aktier i små og mellemstore
selskaber.
Investeringer kan foretages i aktier og depotbeviser, som har fået adgang til eller er
handlet på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller
medlem af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingen
investere i aktier, der er handlet på et andet reguleret marked i Den Euro-pæiske Union,
der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt.
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 10% af sin formue i andre
værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, herunder værdipapirer der ikke er optaget
til handel på et reguleret marked.
Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle instrumenter optaget til han
del på de i bilag 1 opregnede markeder, som af bestyrelsen vurderes at leve op til Finans
tilsynets retningslinjer for godkendte markeder.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske

uens,

udenland

ske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov
om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis
og foretage udlån af værdipapirer.

som er godkendt af et land indenfor Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, når en kompetent myndighed har
meddelt obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen.
Afdelingen må ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible
obligationer.
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre danske

uens

og uden

landske investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i
lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen investerer således, at den korrigerede varighed af afdelingens samlede porte
følje ikke overstiger 3 år.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne
herom i lov om investeringsforeninger m.v.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket eller ikke-dækket basis
og foretage udlån af værdipapirer.
Afdelingen anvender enkeltprismetode, jf. § 13a.
Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.
§ 7

En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver.
Stk. 2

En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue eller eventuelle
klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, her
under en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver.

Stk. 3

En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. § 20,
stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Denominering i valuta.
De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.
Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgørelsen om an
delsklasser i danske uens.
Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 i bekendtgø
relsen om andelsklasser i danske uens og reglerne i bekendtgørelse om bereg
ning af emissions- og ind løsningspriser ved tegning og indløsning af andele i inve
steringsforeninger.
Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløs
ningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske uens m.v.
Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt
en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.
Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).
Minimumsinvestering.
Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anførte, hvis foreningen kan godtgøre, at
investorer i en andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden
andelsklasse.

Stk. 5

Årsrapporter og halvårsrapport kan udarbejdes og aflægges på dansk eller engelsk.

Foreningen udleverer på begæring den seneste reviderede årsrapport og den seneste halv
årsrapport ved henvendelse til foreningen.
Udloddende afdelinger foretager en udlodning,der opfylder de i ligningslovens § 16 C anførte krav
til minimumsudlodning.
Stk. 6

§ 26

Stk. 2

Provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges afdelingens formue,medmindre general
forsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden beslutning.

Stk. 3

I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær ge
neralforsamling afholdes,foretages udlodning,der opfylder de i ligningslovens § 16 C an
førte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne
i ligningslovens § 16 C,kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. På den ordinære
generalforsamling godkendes størrelsen af udlodningen.

Stk. 4

Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i en værdipapircentral betales via
investorens konto i det kontoførende institut.

Stk. 5

I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens for
mue.
o-o-0-o-o
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