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Forening og afdeling

Geografi

Kort beskrivelse om afdelingens investering

Lån & Spar Invest,
Obligationer

Danmark

Danske, børsnoterede obligationer. Tilstræber en samlet korrigeret varighed på 2-6 år.

Lån & Spar Invest,
MixObligationer

Blandede

Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer, samt virksomheds- og emerging
marketsobligationer.

Danske Invest, Euro
Investment Grade-Obligationer

Eurolande

Obligationer udstedt i Euro. Markedet udgør ca. 1/3 af verdens samlede obligationsmarked.

Obligationer

Aktier, bredt funderet samt højrentebaserede
Lån & Spar Invest,
Danske Aktier

Danmark

Bredt i danske, børsnoterede aktier med hovedvægten på store og omsætningstunge aktier.

Lån & Spar Invest,
Danske Aktier Basis

Danmark

Afdelingen er passivt forvaltet, og afdelingens mål er, at opnå et afkast på linje med udviklingen i markedet for danske aktier.

Lån & Spar Invest,
Europa Classics

Europa

Bredt i aktier noteret på de anerkendte, europæiske børser med hovedvægten på store og
anerkendte selskaber.

Danske Invest,
Europaindeks

Europa

Bredt i europæiske aktier, og forsøger at følge aktieindekset.

Lån & Spar Invest,
Verden Selection

Globalt

60-80 selskaber noteret på de internationalt anerkendte børser med hovedvægten på store
og anerkendte selskaber.

Lån & Spar Invest,
Globale Aktier Basis

Globalt

Afdelingen er passivt forvaltet, og afdelingens mål er, at opnå et afkast på linje med udviklingen i markedet for globale aktier.

Danske Invest,
Afdeling Global

Globalt

Lån & Spar Mix Invest,
Balance 20

Globalt

Andre investeringsforeninger, og tilstræber at holde fordeling på 20 % aktiebaserede og
80 % obligationsbaserede investeringsbeviser.

Lån & Spar Mix Invest,
Balance 40

Globalt

Andre investeringsforeninger, og tilstræber at holde fordeling på 40 % aktiebaserede og
60 % obligationsbaserede investeringsbeviser.

Lån & spar Mix Invest,
Balance 60

Globalt

Andre investeringsforeninger, og tilstræber at holde fordeling på 60 % aktiebaserede og
40 % obligationsbaserede investeringsbeviser.

Bredt i globale aktier, og forsøger at følge aktieindekset.

Lån & Spar Mix Invest,
Balance 80

Globalt

Andre investeringsforeninger, og tilstræber at holde fordeling på 80 % aktiebaserede og
20 % obligationsbaserede investeringsbeviser.

Gudme Raaschou Invest,
European High Yield

Erhvervsobligationer

Europæiske erhvervsobligationer noteret på internationale børser indenfor segmentet
europæisk high yield.

Sydinvest,
Højrentelande

Højrentelande

Højforrentede obligationer udstedt af højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og
Afrika.

Gudme Raaschou Invest,
Emerging Markets Debt

Emerging
Markets

Obligationer, primært erhvervsobligationer, udstedt af virksomheder i emerging markets
lande.

Jyske Invest,
Kinesiske aktier

Kina, Hongkong

Selskaber noteret i Kina og Hongkong.

Sydinvest,
BRIK

Brasilien, Kina
Rusland, Indien

Selskaber som er noteret i Brasilien, Rusland, Indien og Kina samt selskaber i Hongkong, som
har deres hovedaktiviteter i Kina.

Sydinvest,
Fjernøsten

Fjernøsten

Bredt i børsnoterede, fjernøstlige lande - dog ikke Japan.

ValueInvest,
Japan

Japan

Japanske selskaber, der er prisfastsat mellem 30-65 % af deres "fair value".

Carnegie WorldWide,
Globale aktier

Globalt

20-30 globale selskaber, der skønnes at have store og langsigtede udviklingspotentialer.

Gudme Raaschou Invest,
Emerging Markets Aktier

Emerging
Markets

Aktier i Emerging Markets lande, samt aktier noteret i Hong Kong og Singapore.

Aktier, specifikke

Dette materiale er udarbejdet af Lån & Spar Bank A/S – CVR nr. 13538530 - på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for pålidelige og er
omhyggeligt gennemgået, men Lån & Spar Bank garanterer ikke for materialets fuldkommenhed eller nøjagtighed. Materialet er ikke og skal ikke opfattes som en
opfordring til eller et tilbud om at købe eller sælge, og Lån & Spar påtager sig intet ansvar for transaktioner foretaget på baggrund af materialet. Materialet er ikke at
anse som en investeringsanalyse, og det medfører således ikke et forbud mod at handle inden udbredelsen. Vurderinger i materialet kan ændres uden varsel. For
investeringsbeviser kan det oplyses, at man ved henvendelse til foreningen kan få prospekt og ”central investorinformation”, og det af Lån & Spars hjemmeside
www.lsb.dk fremgår, i hvilke tilfælde Banken modtager provision eller andet vederlag, samt betydningen af ”Trafiklys-mærkning” af investeringsprodukter.

