Flexinvest Forvaltning
• En investering målrettet værgemål og båndlagte midler
• En fleksibel løsning, der sikrer professionel pleje af din investering
• En aktiv investering der kan tilpasses dig og dine mål

En løsning til dig, der vil bruge tiden på andet end investering
FLEKSIBEL
INVESTERINGSLØSNING

Flexinvest Forvaltning er en investeringsløsning, hvor investeringerne aktivt plejes af professionelle investeringseksperter. Der er naturligvis taget højde for, hvordan båndlagte midler
og værgemålsmidler må investeres. Derudover overholder Flexinvest Forvaltning også de
internationale principper for socialt ansvarlige investeringer (UN Global Compact).
Løsningen er beregnet til dig, der vil investere mere end 75.000 kroner.
Muligheden for at få et bedre afkast er større, hvis investeringerne overvåges og plejes på
daglig basis. I Flexinvest Forvaltning tilpasser vi løbende investeringer efter markedsudviklingen og vores forventninger. Det giver typisk et bedre afkast end ved passive investeringer.
Danske Invest samarbejder med porteføljerådgivere fra hele verden.

Flexinvest Forvaltning findes i to versioner
• 	Privat – for dig, der fokuserer på et langsigtet afkast, hvor den investerede kapital
så vidt muligt vokser. Normalt er det kun en mindre del af det samlede afkast, der
bliver udbetalt.
• 	Fokus Udbytte – for dig, der fokuserer på at få udbetalt løbende udbytte. Her er
hensigten, at så stor en andel som muligt af det samlede afkast vil kunne udbetales.

INVESTERINGSPROFIL

Sammen med dig udarbejder vi en investeringsprofil, hvor vi afklarer din erfaring med investering samt risikovillighed og investeringshorisont.
Med udgangspunkt i investeringsprofilen overvåger vores investeringsspecialister dagligt
investeringerne og sammensætter dem, så de er afstemt efter dine ønsker og vores forventninger til de finansielle markeder.

SPREDNING AF
RISIKOEN

Det er en god idé at sprede investeringerne. På den måde spredes risikoen. Vores investeringsspecialister spreder risikoen ved at fordele de investerede midler mellem forskellige investeringsforeningsafdelinger baseret på investeringsbeviser fra Danske Invest. Investeringerne
overholder naturligvis de lovregler, der gælder for investering af båndlagte midler
og værgemålsmidler.
•	
Danske obligationer – et bredt udsnit af stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer
med forskellige løbetider.
• Udenlandske obligationer – udstedt af stater, virksomheder eller kreditinstitutioner
med både høj og lav kreditrating.
• Aktier – investeringer i virksomheder globalt.
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Hvis du investerer i både aktier og obligationer, kan du opnå et mere stabilt afkast. Det hænger sammen med, at kurserne på de to papirtyper – som udgangspunkt – stiger og falder på
forskellige tidspunkter.
Grafen herunder viser, at du kan opnå et højere forventet afkast med samme risiko
(punkt C), når der investeres i et mix af aktier og obligationer.
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OVERBLIK OVER
INVESTERINGERNE

Du kan nemt følge med i udviklingen på din Flexinvest Forvaltning investering i netbank og se
investeringernes værdi her og nu. Derudover modtager du hvert kvartal en investeringsrapport, der enkelt og overskueligt viser, hvordan investeringerne har udviklet sig.

VIL DU VIDE MERE

Vil du gerne vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os på 45 12 89 64. Du kan også
læse mere på www.danskebank.dk/forvaltning
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