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Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Rådgiver

Mål
Målet med den alternative investeringsfond er at skabe langsigtede afkast ved at
investere i alternative investeringsaktiver. Fonden kan udbetale udbytte, men det
forventes ikke i de første 5 år fra startdatoen.
Investeringspolitik
Fonden investerer direkte eller indirekte i en diversificeret portefølje bestående af
alternative investeringsaktiver inden for fx infrastruktur, alternative
renteinvesteringer, skovbrug og landbrug og fast ejendom ("target assets").
Fonden investerer hovedsageligt i private investeringer inden for OECD-landene.
Investeringerne i fonden rettes mod sektorer med faste, løbende indtægter.
Investeringsstrategien er aktiv. Der kan derfor være markante afvigelser i
afkastet i forhold til fondens målsætning. Indtil fonden er fuldt investeret i target
assets, vil den investere i en portefølje af likvide aktiver, som sælges når target
assets bliver tilgængelige.
Andele i fonden kan normalt indløses på indløsningsdage. Der kan dog være
begrænsninger for indløsning. Læs mere i fondens prospekt i afsnittet
"Redemption of Shares".
Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for
investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år.
Denne alternative investeringsfond henvender sig til såkaldte "Well-Informed
Investors" (inkl. evt. detail-investorer). Læs mere i den alternative
investeringsfonds prospekt i afsnittet "Definitions".
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Commitment
Called
Minimuminvestering
Management honorar
Afdeling under
Fondens domicil
Administrationsselskab

LU1295245374
EUR
139,8
100,88
67,24%
53,05%
EUR 10,000
0,78%
Danske Invest SICAV - SIF
Luxembourg
Danske Invest Management A/S

Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.

Årlige afkast pr. 28.02.2020
2015
Produkt, %

2016
-0,2

2017
-0,3

2018
-1,2

2019
2,3

i år
0,2

Partnerskab investeringer pr. 28.02.2020

DIH Fixed Income Relative Value Fund, Eur Sub-Class
Capital Four Invest Sicav-Sif - Credit Opp. B
Alternative Investment - Infrastructure 6
Alternative Investment - Infrastructure 1
Asgard Credit Fund - Class A Euro
Alternative Investment - Infrastructure 4
Alternative Investment – Credit 1

Committed % % af NAV
11,50
11,51
11,18
11,19
10,73
7,15
6,51
6,88
6,83
6,83
9,77
5,49
10,73
4,00

Commitment %

Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Senest opdateret 2020-03-28

17.4547.01.26.51

Side 1 af 1

