Hvis du vil læse mere

Kontakt din rådgiver

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om Lån & Spar MixInvests

Når du investerer er det vigtigt, at dine in-

afdelinger på foreningens hjemmeside www.lsmi.dk.

vesteringer bliver sammensat ud fra dine

Her finder du både generelle beskrivelser og investorinformationer,

behov og ønsker. Derfor anbefaler vi, at du

ligesom du kan følge kursudviklingen på de enkelte afdelinger.

i samarbejde med din rådgiver får fastlagt
din personlige investeringsprofil, inden du

Du kan også se foreningens prospekt, hvor de nærmere regler og

investerer.

vilkår fremgår i detaljer.
Du kan også vælge at gå i netbank og
købe de investeringsprodukter, der passer
bedst til dig. Brug www.lsb.dk og log ind
med din NemID.

Bemærk: Afdelingerne Balance 20 og Balance 40
forventes først at få deres navne efter generalforsamlingen i foråret 2017 og hedder indtil da Otium
2016 og Otium 2019.
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Badstuestræde 20, 1209 København K
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Professionel investering
- i et balanceret mix
af aktier og obligationer
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Professionel investering
Balance 20/40/60/80

Der er flere måder at pleje din
opsparing på. En rigtig god måde er
at investere i et mix af aktier og
obligationer. Og det er netop, hvad
du får med Lån & Spar MixInvest.
Når du vælger at sætte din opsparing i
Balance 20/40/60/80 får du en balanceret sammensætning af aktier og
obligationer, som passer til den risiko,
du vil løbe og din tidshorisont for
investeringen.

Perfekt til VSO,
pensions- og børneopsparing

En sammensætning af aktier og obligatiLån & Spar MixInvest tilbyder dig 4 balancerede afdelinger,
der er akkumulerende. Det betyder, at afkastet bliver i afdelingen
som en værdistigning.
Lån & Spar MixInvest er ikke skattepligtig. Men som investor
skal du betale skat af den værdistigning, du får. Derfor anbe-

oner. Fordi afkastet varierer i de enkelte

Lån & Spar MixInvest tilbyder 4 afdelinger med forskellige sammen-

værdipapirer, kan sammensætningen

sætninger mellem aktier og obligationer.

Risiko

Balance 80 har 80 % af formuen placeret i aktier og resten i obli-

Lav

komme ud af balance.
Lån & Spar MixInvest sørger hele tiden
for, at forholdet mellem aktier og obligationer er i den ønskede balance.

gationer. Den løsning er f.eks. til dig, som har en lang tidshorisont og
høj risikovillighed.
Historisk og erfaringsmæssigt giver aktier på lang sigt et højere

faler vi, at du rådfører dig med din rådgiver.

afkast end obligationer. På kort sigt er aktier forbundet med højere
De akkumulerende afdelinger er velegnede til pensions- og

Aktier/værdipapirer			

børneopsparing. Til opsparing under virksomhedsskatteord-

Balance 80

Obligationer

ningen (VSO) - eller hvis opsparingen ligger i et selskab.
Balance 60

Af skattemæssige årsager anbefaler vi ikke produkterne

Med Balance 20/40/60/80 behøver du
heller ikke selv følge aktie- og obligationsmarkederne, men kan overlade
det til fagfolk.

Hvad er din tidshorisont
og risikovillighed?

Hvad er en
balanceret afdeling?

Balance 20/40/60/80 til fri personlig opsparing. Din personlige rådgiver kan hjælpe dig med en løsning til fri opsparing.

Balance 40

0-3 år
---

Tidshorisont
3-7 år

> 7 år

Balance 20 Balance 40

Mellem

Balance 20 Balance 40 Balance 60

Høj

Balance 40 Balance 60 Balance 80

Meget høj Balance 60 Balance 80 Balance 80

risiko.
I den anden ende af spekteret er Balance 20. Her er 20 % af for-

Her ser du, hvordan de 4 afdelinger placerer

muen placeret i aktier og resten i obligationer. Den er f.eks. til dig,

sig, afhængig af den tidshorisont og risiko-

hvis du har en kortere tidshorisont og lav risikovillighed. Imellem

profil, du ønsker at investere i.

kan du vælge Balance 60 og Balance 40.

Balance 20

Lån & Spar MixInvest sørger for, at der er balance i
investeringen mellem aktier og obligationer, tilpasset
din tidshorisont og risikoprofil. Investeringerne bliver
løbende tilpasset – lige indtil du skal bruge din opsparing.
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