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Markedsføringsmateriale

Mål og investeringspolitik

Rådgiver

Mål
Målet er at opnå værdiforøgelse under alle markedsforhold (absolut afkast).
Klassen er akkumulerende.
Investeringspolitik
Fonden investerer primært i lange og korte positioner i europæiske aktier. I
mindre omfang kan fonden investere i aktier fra udviklede lande uden for Europa.
Gennem aktiv forvaltning anvender afdelingens portefølje manager en
lang-kort-strategi med lang eksponering i forhold til aktier, som menes at ville
stige i pris, og med kort eksponering i forhold til aktier, som menes at ville falde i
pris eller udligne volatiliteten af dets lange positioner.
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv
porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år.
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Fordeling: Sektorer pr. 28.02.2020, %

Afkast i perioden: 28.03.2019 - 28.02.2020

Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 28.02.2020, %

Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Fondens domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 26.03.2020, EUR
Indre værdi, 31.03.2020
Morningstar Sustainability Rating

Årlige afkast pr. 28.02.2020
2015

2016

2017
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Produkt, %

2019
-1,9
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Afdelingen har intet benchmark.
https://www.danskeinvest.dk
Luxembourg
EUR
52,4
9,465

i år
-0,2

Afkast pr. 28.02.2020

Produkt, %

1 mdr.
-1,3

3 mdr.
-1,6

1 år
-2,1

3 år

start
-2,1

Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
0,90%
Max. indtrædelsesomkostninger
0,00%
Max. udtrædelsesomkostning
0,00%
Resultatbetinget honorar (performance fee): 20% af merafkastet som defineret i
prospektet. I afdelingens seneste regnskabsår udgjorde det resultatbetingede
honorar 0,44%.

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.
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