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Bevare og øge formuen
Som aktionær i et Formueplejeselskab er man naturligvis fokuseret på det afkast som  

investeringerne i Formueplejeselskaberne giver. den 21. september blev selskabernes  

årsregnskaber for perioden juli 2009 til juli 2010 offentliggjort og som det fremgik af de 

fondsbørsmeddelelser, som blev udsendt i den anledning, var der i bestyrelserne og i ledel

sen stor tilfredshed med de opnåede resultater. Selskaberne havde således i gennemsnit  

forøget egenkapitalen med 31,3% eller 2,4 mia. kr. i alt.

aktionærerne i de enkelte Formueplejeselskaber havde imidlertid oplevet en endnu større 

stigning i børskurserne som følge af, at kursdannelsen på fondsbørsen i løbet af året  

var blevet normaliseret med en væsentlig indsnævring af forskellen mellem børskurs og den 

indre værdi til følge. en indsnævring, der fremadrettet understøttes af den permanente og 

vedtægtsmæssige indløsningsret.

Sammenligner man således børskurserne pr. juli 2009 med kurserne et år senere ved regn

skabsårets afslutning, var der tale om en stigning på i gennemsnit på 40,3% eller næsten 

2,9 mia. kr. i faktisk kursværdi.

Lavere risiko 

ovenstående afkast er skabt på trods af, at risikoen i perioden er reduceret. aktuelt er al  

finansiering i selskaberne 100% i euro, rentefølsomheden på realkreditobligationerne er lav 

og aktiebeholdningerne har fået større fokus på defensive aktier. I Formuepleje sel  skaberne 

har vi stor fokus på risikostyringen og har således de sidste par år via såkaldte stresstest  

fokuseret på at styre risikoen således, at selv ekstreme markedssituationer – som  

finanskrisen i 2008 – kan håndteres uden store tab.

Afkast – på lang sigt

I Formueplejeselskaberne har vi altid lagt vægt på at skabe et attraktivt langsigtet afkast i 

forhold til selskabernes risikorammer. Fra 1. januar 2000 til dato har været en periode med 

mange kriser på de finansielle markeder og det globale verdensmarkeds indeks for aktier har 

da også i denne periode givet et negativt afkast på ca. – 34% I den samme periode har Penta 

også haft et negativt afkast, men epikur, Pareto, merkur og Safe alle har haft positive afkast 

– Pareto og Safe endda henholdsvis +132% og +103%.

Selskabernes kapitalforvalter – Formuepleje a/S vil i dette nummer uddybe investerings

filosofien og zoome ind på arbejdsmetoderne i investeringsteamet.

 

Jeg håber på denne måde, at aktionærerne vil få bekræftet deres tiltro til, at selskaberne  

fortsat vil skabe attraktive langsigtede afkast i forhold til risikorammerne og derfor også de 

næste 10 år vil skabe et afkast, som er bedre end en ren aktieinvestering i globale aktier og 

dermed leve op til mottoet om at bevare og øge formuen.

Esben Vibe, direktør, Formueplejeselskaberne
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Formuepleje er en formueforvalter, der gør tingene ander
ledes end de øvrige i branchen. På de næste 19 sider kan de 
få indblik i, hvordan vi skiller os ud. Forskellen er stor.

Formuepleje har siden 1980’erne fokuseret på at nedbryde 
interessekonflikter og sikre interessesammenfald mellem  
investorer og kapitalforvalter. Som det eneste fondsmægler
selskab i danmark må og vil vi ikke modtage kurtager, provi
sioner ej heller honoreres via handelsadfærd af nogen art. 

al handel med værdipapirer skal foregå uden for Formuepleje 
a/S med tredjemand som modpart. dette er stadfæstet i 
både vedtægter, og de skriftlige aftaler vi har, om styring af 
porteføljer med eksempelvis Formueplejeselskaberne. kur
tager, provisioner og ind tjening fra hyppig handelsaktivitet 
kan ellers være et indbringende forretningsområde. eksem
pelvis opgjorde ugebrevet mandag morgen i april 2010,  
at de markeds og handelsrelaterede aktiviteter i de fem 
største danske banker samlet havde givet en gevinst på 29 
mia. til bankerne i 2009. Resultatet af den egentlige kerne
forretning med indlån og udlån var samlet på 2,9 mia. før 
skat i 2009! 

Jeg får lyst til at citere Per h. hansen, Professor i økonomisk 
historie ved CBS, der i ugebrevet mandag morgen, april 
2010 siger: ”Spørgsmålet er, om de omfattende handels
aktiviteter bare er et udtryk for kasinokapitalisme, der ude
lukkende tjener bankernes interesser.”

keNdT Og ANerkeNdT
I Formueplejes formueforvaltning 
vil vi være kendt for, at der er:
1.  Fuld gennemskuelighed, god likviditet og  

transparens i alle porteføljer. 
2.  langsigtet fokus – ingen kurtageindtjening på  

omsætning af værdipapirer og ingen ”skjulte  
omkostninger” overhovedet.

3. aflønning i forhold til resultater.
4.  Investorfællesskab, hvor ledelse og medarbejdere  

selv investerer i de produkter, vi forvalter. 

Punkt 4 er også væsentlig for de investeringsbeslutninger vi 
træffer, når vi vælger enkeltaktier og obligationer til vore por
teføljer. Syretesten er netop, at såfremt man som formuefor-
valter ikke vil sende sine egne penge efter en aktie investering 
– så kan man heller ikke sende kundernes penge efter det.
 
På de følgende sider vil vi sætte fokus på formueforvaltnin
gen hos Formuepleje a/S, uddybe vores investeringsfilosofi 
og zoome ind på arbejdsmetoderne i investeringsteamet – et 
team hvis erfaring og anciennitet aldrig har været større end 
i dag. Se hele teamet på www.formuepleje.dk.

Søren Astrup, investeringschef og direktør for 
formueforvaltning, Formuepleje A/S

Ingen interessekonflikter, tak!

tema: Formueforvaltning
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1) Langsigtet horisont
talrige undersøgelser1) viser, at hyppig handelsaktivitet og 
stor omsætning i aktieporteføljer typisk reducerer afka
stet. en omfattende undersøgelse2) af både private og 
professionelles adfærd og afkast i perioden 19952004 i 
Finland viser eksempelvis at:

  de hyppigst handlende privatinvestorer opnåede et  
afkast på 1,10% pr. md. før handelsomkostninger.  
de der handlede mindst fik et afkast på 2,36% pr. md.

  de mest handlende professionelle investorer (ekskl. 
børsmæglere) opnåede et afkast på 1,26% pr. md. de 
mindst aktive opnåede et afkast på 2,88% – igen før 
handelsomkostninger. Pudsigt nok viser undersøgelsen 
også, at de mindst handlende professionelle investorer 
(afkast 2,88% pr. md.) handler hyppigere end de mest 
handlende privatinvestorer (afkast: 1,10% pr. md). 

undersøgelsen understreger endnu engang, at hyppig 
handel ikke betaler sig. dertil indikeres det samtidig, at 
professionelle investorer muligvis agerer en smule mere 
rationelt end privatinvestorer eller måske blot, at den pro
fessionelle har mere tid til at finde den gode investering!

2) Absolut afkast
det er altid målet, at realisere det højeste absolutte  
afkast inden for risikorammerne – med andre ord: at opnå 
det bedst mulige risikojusterede afkast inden for alle  
aktivklasser. aktieinvesteringerne er f.eks. ikke styret af 
fokus på afvigelser fra et aktiemarkedsindeks, men via 
konsekvent fokus på under eller overvurderede sektorer 
og enkeltaktier.

3) risikostyring
tilgangen til aktieinvesteringer er, at porteføljerne mini
mum består af 40 – 50 globale aktier. det sikrer fornuftig 
risikospredning. Fokus er at skabe værdi gennem valg af 
de rette sektorer. den valutariske fordeling har mindre be
tydning, bl.a. fordi afdækning af valutakursrisici i f.eks. 
uSd og GBP er et fokusområde. tilsvarende har vi stor  
fokus på risikostyringen i de Formueplejeselskaber, der 
anvender gearing. Indimellem har jeg dog mødt holdnin
gen, at vi under finanskrisen ikke havde fokus på risiko
styringen i vores investeringer i de allermest gearede  
selskaber. Intet er mere forkert. 

det vi tog fejl af og ikke så komme, var de kraftige mar
kedsreaktioner og kollaps på børserne i 2008. vores mest 
risikable og gearede portefølje kunne ikke holde til mar
kedsudsvingene. den benhårde risikostyring – hvor risi
koen blev nedbragt  gjorde at f.eks. selskabet Penta sta
dig eksisterer og har leveret afkast på knap 50% (443 
mio. dkk) det seneste regnskabsår. Sandheden er, at 
havde vi ikke haft fokus på risikostyringen, var selskabet i 
risiko for at blive lukket af de långivende banker. 

4) Uafhængighed i analyse
vores analysetilgang bygger på såkaldt fundamental 
analyse, hvor vi har udviklet en lang række analyseværk
tøjer og modeller. disse modeller anvendes i hele investe
ringsprocessen – lige fra screening af aktiemarkederne til 
udvælgelse af sektorer og enkeltaktier. derudover trækker 
vi jævnligt på specialistviden som analytikere ved de store 
globale investeringsbanker besidder på enkeltaktier og er 
i dialog med ledelserne i flere af vore aktieinvesteringer.

vOres INvesTerINgsTILgANg hvILer På FIre søjLer:

1)   Bl.a.
	 •		Ilia	 D.	 Dichev:	 “What	 Are	 Stock	 Investors’	 Actual	 Historical	 Returns?	 

Evidence	From	Dollar-Weighted	Returns.”	The	American	Economic	Review,	
2007.

	 •		Anders	 Anderson:	 ”All	 Guts,	 No	 Glory”,	 Swedish	 Institute	 for	 Financial	 
Research,	Stockholm,	2005.

	 •		Brad	M.	Barber	&	Terrance	Odean:	“Trading	 is	hazardous	to	your	wealth”,	 
University of California, 2000. 

2)				 Ben	 Cohn-Urbach	 &	 Joakim	 Westerholm	 ”Trading	 Frequency,	 Investor	 
		 Returns	 &	 Behavioral	 Biasis”,	 Faculty	 of	 Economics	 and	 Business,	 
  University of Sydney, 2006.



en stringent investeringsfilosofi er grundlaget for et attraktivt langsigtet  
afkast på investeringer i aktiemarkedet. læs, hvordan vi strukturerer  
vores investeringsproces. 

Sådan finder vi  
de gode aktier

aF Stephen rammer, aktieStrateg, Formuepleje a/S

Formueforvalterne i Formuepleje arbejder hver 
dag på at finde de bedste langsigtede investerin
ger til aktionærerne i Formueplejeselskaberne. 
det fælles værdisæt for os som investeringsan
svarlige i Formuepleje er vores fastforankrede 
”contrarian approach”. det vil sige, at vi altid prø
ver at se tingene fra den mindst populære side for 
at undersøge, om masserne har overset noget. 
hvis det er tilfældet, ligger der som regel en stor 
upside i det.

det betyder også, at vi nogle gange skal være 
mere langsigtede og tålmodige og vente på, at 
potentialet udfolder sig. til gengæld står afkastet 
som regel mål med den længere ventetid. vi  
anerkender også, at aktieinvestering er et ”losers 
game”, som investorguruen Charles d. ellis ud
trykker det. det betyder, at den bedste måde at 
skabe værdi på er ved at begå færrest mulige fejl 
(tabsminimering). hvis man accepterer denne 
tese, er konsekvensen, at vi er bedst tjent med 
ikke at investere for aggressivt i forsøget på at 
gøre det bedre end andre. derfor går vi også  
efter investeringer, hvor der er en asymmetrisk  
risikoprofil, og hvor risk/reward er i vores favør. 
det indebærer blandt andet, at der skal være 
plads til, at flere forudsætninger fejler, og at ud
faldsrummet ikke er binært.

endelig er vi meget fokuserede på, at komplekse 
tilgange til investeringer hurtigt udviser en kraftig 
faldende marginalnytte. oversat betyder dette, at 
vi prioriterer det sikre. der er en statistisk sand
synlighed for, at alle selskaber skuffer på indtje
ningen (det varierer naturligvis selskaberne imel
lem), men for at beskytte sig mod denne, kan man 
lige så godt købe flest af de billigste aktier. derfor 
bekender vi os primært til ”value” investeringsfilo
sofien. empiriske undersøgelser viser da også, at 
denne tilgang over tid skaber det bedste afkast.

opsummeret er vores aktieinvesterings 
filosofi således baseret på 5 principper. 

• ”Contrarian Approach”
• Langsigtede investeringer
• Tabsminimering
• Asymmetrisk risikoprofil
• Value / GARP investeringer

vores aktiestrategi er tilrettelagt ud fra fem  
følgende overordnede principper: valg af aktiean
del, geografisk fokus, sektorvalg, valg af selskab 
og eventuel afdækning.
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>>

>>  Nogle gange skal vi  
være mere langsigtede og  
tålmodige og vente på, at  
potentialet udfolder sig

1. vALg AF AkTIeANdeL

aktieinvesteringerne tager afsæt i vores ”asset allocation”. 
dette er et centralt værktøj, som fastlægger, hvilken aktie
andel vi ønsker i de enkelte Formueplejeselskaber. vores 
maksimale aktieandel er (som det vil være de fleste læsere 
bekendt) fastlagt i det mandat, vi har fra bestyrelserne og 
vedtægterne i de enkelte selskaber, og varierer på tværs af 
selskaberne. I det daglige er vi derfor henvist til at tage  
stilling til, om vi vil udnytte den maksimale ramme  
eller reducere andelen af aktier til fordel for obligationer. 
denne tak tiske beslutning behandles på vores centrale inve
steringskomitemøder i Formuepleje, som afholdes hver 14. 
dag og er til hver en tid bestemt af vores aktuelle syn på  
aktiemarkedet.

2. geOgrAFIsk FOkUs sTAdIg vIgTIgT

Selvom verden i dag er tættere integreret end nogensinde, 
har vi fortsat geografisk fokus på, hvilke regioner i verden vi 
ønsker eksponering mod. emerging markets som Brasilien, 
Rusland, Indien og kina har i de seneste år udgjort en stadig 
vigtigere del af verdens samlede økonomi og har ikke mindst 
tegnet sig for den helt overvejende del af væksten. det er 
derfor naturligt at søge mod disse områder, hvis man ønsker 
at investere i hurtigt voksende virksomheder. med dette føl
ger dog også større risici, fordi disse markeder er kendeteg
nede ved uprøvede forretningsmodeller og høj værdiansæt
telse, som kan være en farlig cocktail. vi vælger derfor ofte 
at investere i disse lande gennem mere sikre vestlige selska
ber, som vi har tillid til, og som tillige repræsenterer en  
bil ligere adgang. vi har for tiden en ligelig fordeling af vores  
aktier mellem uSa og europa, hvilket i stor udstrækning er 
et spejl af BnPfordelingen i disse to regioner. 

3. sekTOr-rOTATION kAN skABe værdI

udover at justere aktieandelen har vi store beføjelser til at  
justere aktieporteføljen mod de 10 såkaldte GIGSsektorer 
(energi, materialer, Industri, Forbrugscykliske, Forbrugs
defensive, medicinal, Finans, It, telekom og Forsyning), som 
vi mener, vil klare sig bedst. Ingen sektor må dog af risikohen
syn udgøre mere end 20% af vores samlede portefølje på in
vesteringstidspunktet. historien viser da også, at når en sek
tor nærmer sig en vægt på 30% af det totale marked, 
underperformer den i en lang periode herefter. der er en ten
dens til, at markedet foretrækker en bestemt type sektorer 
under de forskellige faser i konjunkturforløbet. dette forsøger 
vi at ramme ved at rotere vores eksponering mellem GICS
sektorerne. dette forløb er baseret på vigtige makroøkonomi
ske data samt input fra de største selskaber i de enkelte  
sektorer. For eksempel er medicinalsektoren normalt en  
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defensiv havn, når usikkerheden er størst, fordi virksomheder 
i denne sektor har et meget stabilt cashflow uagtet, hvordan 
verdensøkonomien udvikler sig. til gengæld viser industrisel
skaber som regel svage takter, når økonomien er under pres. 
denne ”topdown” tilgang er vanskelig, men et prioriteret 
område, som vi arbejder meget med.

4. de BedsTe seLskABer 

endelig har vi mulighed for at gå kritisk til værks og udvælge 
de specifikke selskaber, som vi mener, vil klare sig bedre end 
markedet. det merafkast, som valget af enkeltaktierne  
bidrager med i forhold til det brede marked, kaldes porteføl
jens ”alpha”, og er sammen med standardafvigelsen på por
teføljen et vigtigt succeskriterie for os som kapitalforvaltere. 
vores risikojusterede alpha monitoreres dagligt, så vi kan 
foretage de nødvendige justeringer, hvis der skulle være  
behov herfor. af diversificeringshensyn udgør ingen af vores 
enkeltaktie investeringer mere end 5% af vores samlede por
tefølje. Inspirationen til udvælgelsen af selskaber kommer 
fra mange sider. vores egne finansielle selekteringskriterier 
bruges som et første screeningsværktøj i ”bottomup” pro
cessen. hertil kommer, at vi dagligt er i kontakt med nogle 
af verdens største og mest professionelle investeringsban
ker, som næsten på timebasis sender os analyser og bereg
ninger på hvilke selskaber, der er mest attraktive at investere 
i. vores arbejde består i at sortere dette meget omfattende 
materiale og dernæst efterprøve forudsætningerne og bereg
ningerne, der ligger til grund for deres konklusioner. vi har til 
dette formål udviklet vores egen detaljerede dCFværdian
sættelsesmodeller, som vi underkaster de udvalgte virk
somheder, vi overvejer at investere i. modellen tager ud
gangspunkt i den tilbagediskonterede værdi af det forventede 
cashflow for virksomheden de næste 20 år inklusiv en ter
minalværdi. Som diskonteringssats bruger vi en selskabs
specifik WaCC (weighted average cost of capital), som af
spejler risikoen i det enkelte selskab.  

Ikke sjældent ledsages dette arbejde af en direkte dialog 
med ledelsen i de selskaber, vi påtænker at investere i for at 
komme et lag dybere og forstå deres strategiske tænkning. 
den tættere kontakt med virksomhederne repræsenterer  
naturligvis en risiko for bias effekter, som bedst modvirkes 
ved at udvide dialogen til også at omfatte konkurrenter, kun
der og underleverandører, der er værdifulde informations
partnere. en gang om året afholder mange af de store virk
somheder kapitalmarkedsdage, hvor de populært sagt 
gennemgår virksomheden fra aZ for analytikere og investo
rer fra hele verden. endelig afsætter vi ressourcer til løbende 
at tage del i diverse regnskabs og selskabspræsentationer 
hos bankerne, konferencer og studieture, ligesom den  
løbende og tætte dialog, vi har med journalister, bidrager til, 
at vi kan være på forkant med den seneste udvikling.

hvAd er eN gOd AkTIe?
det er naturligt at stille sig selv spørgsmålet: ”hvad er en 
god aktie?” vi har på side 10 vist de 10 kriterier, som i For
muepleje danner udgangspunkt herfor. overfor er en oversigt 
af ”røde flag”, som viser, hvornår vi føler behov for at udvise 
ekstra agtpågivenhed – f.eks. ved holde en mindre andel af 
aktier, som er i besiddelse af disse egenskaber.

AFkAsT- Og rIsIkOvUrderINger drøFTes 
det er vigtigt for os altid at have en korrekt forståelse af, 
hvad konsensusopfattelsen er af markedet, en sektor eller et 
konkret selskab, så vi kan tage en kvalificeret vurdering. hvis 
vi investerer med markedet, er det svært at skabe et godt af
kast, fordi markedsopfattelsen jo per definition allerede er in
diskonteret i kurserne. merværdien og ”alpha” i porteføljen 
opstår derfor, når vi tager et væddemål mod en gængs mar
kedsopfattelse og får ret. hver 14. dag afholder vi aktie
møder i aktiegruppen, hvor vi drøfter markedssituationen, 
vores eksponering/risikoprofil og eventuelle porteføljeom
lægninger. I forbindelse med risikovurderinger benytter  
vi os af især Bloombergs vaR model (value at Risk) for at 
vurdere, hvordan vores aktieportefølje vil opføre sig under 
forskellige stressscenarier.    

5. derIvATer sOM BeskyTTeLse

modsat mange andre opererer vi både med en absolut og en 
relativ tilgang til vores performance. vi vil selvfølgelig gerne 
outperforme markedet relativt set, men bag enhver investe
ringsbeslutning ligger også et absolut afkast hensyn. det be
tyder, at vi frem for alt søger at beskytte den formue, som 
vores kunder har betroet os. hvis markedet falder med 25%, 
er det en ringe trøst, at vi skaber et afkast på 20%. 
I perioder med stor uro på aktiemarkederne, kan det  
naturligvis være vanskeligt at opfylde denne målsætning på 
kort sigt. vi har i sådanne situationer mulighed for at købe 
beskyttelse i derivatmarkedet. Sidstnævnte overvejelse skal 
dog altid holdes op mod prisen, og den stiger typisk kraftigt 
under perioder med uro. 

det kan derfor vise sig at være uforholdsmæssigt dyrt, 
hvis vi for investor søger at begrænse de kortsigtede udsving 
i aktieporteføljerne ad denne vej. netop sådanne forhold er 
årsag til, at investering i aktier altid bør ses over en længere 
tidshorisont. det er billigst i længden og holder administrati
onsomkostningerne på et minimum.

OMkOsTNINger hOLdes På eT MINIMUM
omsætningshastigheden i porteføljen søges af samme årsag 
holdt på et minimum, selvom det nye skatteregime for For
mueplejeselskaberne nu har givet os øget fleksibilitet og  
mulighed for at tage gevinster uden at skulle tage særlige 
skattemæssige hensyn. 



FOrMUePLejes særLIge INvesTerINgssTIL
de aktier vi screener efter i Formuepleje, er typisk selskaber, 
som af den ene eller anden årsag er faldet i unåde hos inve
storerne (”out of favour”), men som har en historik, markeds
position, finansiel styrke og et ledelsesteam, som kan vende 
udviklingen. Sådanne aktier karakteriseres ofte som ”value” 
aktier. en del af porteføljen placeres dog også i vækstaktier, 
som udviser en stabil performance over en lang årrække, og 
hvor aktiemarkedet ikke fristes til at løbe foran selskabets 
underliggende udvikling (vækst aktier som er rimelig prissat 
 også kaldet GaRP). valueaktier kan typisk identificeres ved 
at screene efter lave k/I værdier, medens attraktive vækst
aktier bedst lader sig udpege via en lav ev/eBItda eller den 
mere populære P/e værdi. Sidstnævnte har dog flere svag 
heder og er ubrugelig, hvis selskabet har underskud og sam
tidig er følsom over for den måde, virksomheden er kapital 
iseret på. dette forringer nøgletallets informationsværdi 
væsentligt. aktier, som opfylder vores værdiansættelseskri
terier, skal tillige være i stand til at levere et attraktivt afkast 
på den investerede kapital (RoIC), hvis de skal finde vej til 
vores portefølje. endelig kigger vi meget på selskabets evne 
til at omsætte vækst til egentlig cashflow til aktionærerne.

årsAger TIL AT sæLge AkTIer
Selvom porteføljen opfylder vores krav på investeringstids
punktet, kan vi i perioder alligevel være nødt til at skille os 
af med aktier i porteføljen. det kan være, når aktiekursen 
mere end afspejler indtjeningsmulighederne i selskabet,  
eller hvis vi blot skal rebalancere porteføljen. der kan dog 
også være situationer, hvor vores forventninger ikke indfries, 
og hvor ”historien” i aktien vurderes at være under pres til at 
udvikle sig til en såkaldt ”valuetrap” (værdifælde). I sådanne 
situationer må man vurdere, om selskabet har brug for mere 
tid, eller om der er sket et mere fundamentalt skred i forud
sætningerne. endelig befinder mange aktier sig på et eller 
andet tidspunkt i ”gråzonen”, fordi de kan karakteriseres 
som ”fair” prisfastsatte. I udgangspunktet er det ikke attrak
tivt at holde aktier, som har nået sin ”fair” værdi, idet der 
burde være mulighed for at opnå et bedre afkast andetsteds. 
her er det dog vigtigt at overveje, om man ønsker at holde 
fast i sine ”vindere” og måske kortsigtet leve med et lidt  
lavere afkast. mange begår typisk den fejl, at de afhænder 
deres ”vinderaktier” for tidligt og udviser for stor tålmodig
hed med ”taberaktierne”. 

stephen.rammer@formuepleje.dk

10 krAv TIL deN gOde AkTIe >>
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sTABILe hIsTOrIske cAsh-FLOws
historisk performance er naturligvis ingen garanti 
for fremtidige afkast. men en virksomhed som har 

bevist, at forretningsmodellen kan generere et stabilt cash
flow over en lang periode, har formentlig skabt sig en stærk 
markeds position, som de har været gode til at forsvare og 
udvikle på. det giver – alt andet lige  en større tryghed om
kring de indtjeningsprognoser, som skal danne grundlag for 
den frem tidige værdiskabelse i selskabet. 

FOrsTåeLIg FOrreTNINg, kLAre  
MåLsæTNINger Og sTrATegIer
der er af afgørende betydning, at selskabet har for

muleret klare målsætninger, så man som investor kan for
holde sig til ambitionsniveauet i selskabet. disse bør være 
suppleret med en transparent strategi, der anviser, hvordan 
og hvornår ledelsen vil nå sine strategiske, operationelle og 
finansielle mål. vi foretrækker således en styret proces frem 
for virksomheder, der vokser mere tilfældigt ved knopskyd
ning. det gør ikke noget, at selskabets ”value proposition” 
har et ”plain vanilla” præg eller måske endda grænsende til 
det kedelige – disse selskaber er nemlig ofte oversete af  
investorer, som alt for ofte jagter ”nyhedsaktier” med et  
betydeligt spændingselement. 

sTærk MArkedsPOsITION Og  
TydeLIge AdgANgsBArrIerer
Stærke markedspositioner er typisk et godt værn 

mod konkurrence og afspejler ofte, at det er lykkedes virk
somheden at opbygge varige adgangsbarrierer omkring sin 
forretning. I perioder med svage konjunkturer vil denne type 
virksomheder typisk fremstå som stærke prissættere, der 
udgør et værn mod pres på driftsmarginalerne. 

skALerBAr FOrreTNINgsMOdeL 
Selskaber som er i stand til at skalere sin forret
ningsmodel vil kunne vokse meget hurtigt efter at 

have gennemført de initiale investeringer (”sunk cost”). ek
sempler herpå er It virksomheder, som hurtigt vil kunne se 
salget vokse, uden at omkostningerne følger med i samme 
takt. visse dele af finanssektoren har samme attraktive 
egenskaber. 

OMsTILLINgs- Og INNOvATIONskrAFT
det eneste, som er konstant, er den kontinuerlige 
udvikling. evnen til at navigere og omstille virksom

heden i tide mod nye trends, efterspørgselsmønstre og kon
kurrenceforhold er derfor af vital betydning. Innovation hand
ler om at kunne tilbyde kunderne mere for mindre og skabe 
reel (nytte)værdi for kunden. Innovation beskytter aktionæ
rerne mod prispres, og kan være medvirkende til at skabe  
et stærkt ”brand”.  

FINANsIeL rOBUsThed
Finansiel robusthed er en forudsætning for, at sel
skabet kan agere opportunistisk og udnytte de  

muligheder, som pludselig opstår i markedspladsen. I perio
der med finansiel uro, kan der f.eks. opstå chancer for at  
erhverve konkurrenter eller foretage kontracykliske investe
ringer, som mere tyndt kapitaliserede selskaber ikke vil have 
adgang til. vi foretrækker derfor virksomheder, som har en 
stærk balance, uden at der dog er tale om en strukturel over
kapitalisering, som animerer virksomheden til at tage for 
store chancer eller udvander aktionærernes forrentning af 
den investerede kapital.

IdeNTIFIcerBAr rIsIkOPrOFIL 
vi vil gerne løbe en risiko med de investeringer, vi 
foretager, men det er vigtigt, at vi kan forstå og 

kvantificere og risikoens art og størrelse. Som eksempel  
bryder vi os ikke om binære investeringscases, hvor udfalds
rummet populært sagt er 0 eller 1.

TrOværdIg LedeLse
en troværdig ledelse betyder for os, at der 1) ikke er 
tale om et ”onemanshow”, men at ledelsen består 

af en række personer, der kan holde hinanden i skak og 
dække ind for hinanden, 2) at ledelsen har en trackrecord fra 
andre steder, og at 3) der er uafhængighed mellem besty
relse og direktion.

ATTrAkTIv værdIANsæTTeLse
en attraktiv værdiansættelse er en af vores funda
mentale hjørnesten i screenings og investerings

processen. der er en risiko knyttet til alle indtjeningsprogno
ser – og vi foretrækker derfor selskaber, som er mindst 
følsomme overfor eventuelle nedjusteringer. vores værdian
sættelsesmatrice tager udgangspunkt i vores egen dCF 
model samt nøgletal relativ til ”peers” og historiske bånd.

LIkvIdITeT I AkTIeN
I perioder med usikkerhed er det vigtigt, at kunne  
rekalibrere sin portefølje. aktier, som ikke er  

likvide kan være vanskelige at komme rundt i. Illkvide aktier 
vil typisk også savne opbakning fra udenlandske investorer, 
som kan betyde en segmenteret prisfastsættelse, der ikke 
korrekt afspejler selskabets værdi. 

10 krav til 
den gode aktie

tema: FoRmueFoRvaltnInG
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 røde FLAg  

1.  BeTydeLIg ”sTOry TeLLINg” eLeMeNT
  et betydelig storytelling element taler til følelserne 

– og er ikke nødvendigvis forbundet med reel værdi
skabelse. aktier i denne kategori tenderer til at være 
”hyped” på værdiansættelsen og lide under mang
lende objektivitet hos investorerne. It boblen om
kring år 2000 er et godt eksempel herpå. 

2. revOLUTIONereNde TekNOLOgIer
  et løfte om revolutionerende teknologier kan virke 

dragende på grund af nyhedsværdien. Som investor 
kan man få fornemmelsen af, at have opdaget noget 
ingen andre har set. Sandheden er imidlertid nok 
den, at mange allerede har fået øjnene op for de nye 
teknologiske muligheder – ikke mindst når de bliver 
gjort til genstand for omtale i medierne. det er trods 
alt sjældent, at verden præsenteres for en ny micro
soft, apple eller Google. Problemet med nye tekno
logier er at de ofte er investeringskrævende – og der
for efterlader selskabet med et stort pres på det frie 
cashflow. Ikke sjældent vil man opleve emissioner, 
som kan udvande potentialet.

3. BINære INvesTerINgscAses
  vi synes binære investeringscases, der dækker over 

et udfaldsrum som enten er 0 eller 1 bør begrænses, 
fordi der ofte er tale om tilfældigheder. erfaringen  
viser, at denne type investeringer ofte har en negativ 
indvirkning på afkastet.

4. sTOr grAd AF POLITIsk/ 
  sTATsLIg INvOLverINg
  virksomheder, hvor der er en betydelig grad af stats

lig involvering, har tendens til at skuffe. mange af 
disse opererer ikke på markedsvilkår, hvilket i sig selv 
er en sovepude. aktier af denne type handler gene
relt med en forhøjet risikopræmie og med betydelig 
volatilitet, fordi det ikke altid er rationelle økonomi
ske beslutninger, som skaber rammebetingelserne 
for deres eksistens.

5. NedjUsTerINg AF egNe FOrveNTNINger
  Gode virksomheder nedjusterer ikke. det er selvføl

gelig en sandhed med modifikationer, men generelt 
er det vores holdning, at alle selskaber naturligvis 
kan opleve modvind, men at det som er afgørende, 
er den buffer ledelsen bygger ind i deres prognoser. 
hvis denne er stor nok burde nedjusteringer kunne 
holdes på et absolut minimum. ”overconfidence”  
hos ledelsen er som regel en større risikofaktor end 
ændringer i omverdenen.      

6. TerMINALværdI Udgør 2/3  
 eLLer Mere AF MArkedsværdIeN
  mange vækstselskaber har ofte 2/3 eller mere af  

deres ”fair value” knyttet til terminalværdien (resi
dual cashflow efter år 20). vi synes, dette er  
et faresignal og vil ikke betale op for cashflow så 
langt ude i fremtiden, hvor usikkerheden naturligt er 
meget stor.

7. BørsNOTerINger
  Børsnoteringer er som regel udtryk for, at den eksi

sterende ejer ønsker at afhænde dele eller hele virk
somheden. denne ejer vil som udgangspunkt kende 
selskabets aktuelle situation meget bedre end nye 
investorer, som inviteres til at købe aktier. den asy
metriske informationsprofil er ikke altid lige attraktiv 
i vores øjne. hvis der er tale om en ren notering uden 
aktiesalg, men inklusiv en kapitaludvidelse, kan det 
være en formildende omstændighed.

8. dIFFereNTIerede AkTIekLAsser
  differentierede aktieklasser er udtryk for, at man  

ønsker at holde aktionærer på afstand og udvande 
deres mulighed for at gøre deres indflydelse gæl
dende. det ligger i sagens natur at en sådan adfærd 
er aktionærfjendsk og kan have en negativ indvirk
ning på performance.

 

Følgende ”røde flag” er ikke en direkte opfordring til at undgå selskaber, som opfylder 
disse kriterier fuldstændig, men en forsigtig advarsel til investor om at udvise ekstra 
agtpågivenhed, f.eks. ved at holde en mindre andel af denne type aktier i porteføljen.
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hos Formuepleje har obligationerne altid udgjort den største  
del af porteføljerne. med over 20 års erfaring og ca. 25 mia.  
i obligationsmarkedet er en grundig investeringsproces  
krumtappen i obligationsinvesteringerne.

overordnet kan processen opdeles i tre trin, hvor 
først rentefølsomheden fastlægges, dernæst ud
vælges obligationerne, og til sidst bruges finan
sielle instrumenter til at optimere afkastet.

TrIN 1: vALg AF reNTeFøLsOMhed

det første mål i obligationsprocessen er jf. figur 1 
at få fastlagt rentefølsomheden på obligations
beholdningen. denne proces er den vigtigste, da 
renteudviklingen, og derved rentefølsomheden, 
har stor indflydelse på afkastet af obligationsinve

steringerne. Faldende renter vil i de fleste tilfælde 
betyde kursstigninger og derved højere afkast, og 
modsat ved stigende renter. Så jo højere renteføl
somhed, jo højere er afkastet ved rentefald, og 
omvendt ved rentestigninger. 

FOrveNTNINger TIL økONOMIeN 
udviklingen i renteniveauet på danske obliga tioner 
afhænger primært af udviklingen i de europæiske 
renter på grund af, at danmark fører fastkurspoli
tik overfor euroområdet. Så derfor er det interes
sant at vurdere den økonomiske vækst og infla
tionen i euroland, da det primært er disse faktorer 
der spiller ind på renteniveauet. derfor danner vi 
forskellige scenarier for udviklingen i den globale 
økonomi og især den europæiske økonomi, og 
disse scenarier indgår som en vigtig bestanddel, 
når rentefølsomheden skal fastsættes. 

sådan vælger vi obligationer

aF erik Bech, FormueForvalter, Formuepleje a/S

tema: Formueforvaltning
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reNTeMOdeLLer 
derudover indgår vores egne modeller, der forsøger at forud
sige renteniveauet ud fra forventningerne til diverse nøgle
tal. I figur 2 er vist en model, der estimerer niveauet for den 
10årige tyske statsrente om 1 år. her indgår variable som 
kerneinflation, centralbankrenter, ledende indikatorer og  
volatilitet. ud fra disse variable vil et ”fair” niveau være en 
rente på ca. 2,80% om 1 år, hvor den aktuelt ligger omkring 
2,30%. modeller kan dog ikke stå alene, men indgår som et 
input i processen for at vurdere renteudviklingen. her indgår 
også en masse andre faktorer, som fx realrenteniveauet, in
flationsforventninger, udbuds/efterspørgselssituationen mv. 

I forventningerne til renteudviklingen indgår således 
mange faktorer såsom scenarier for økonomierne, rente
modeller, realrenteniveau mv. På baggrund af disse ting fast
sættes rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. 

TrIN 2: UdvæLgeLse AF OBLIgATIONer

det næste trin er at sammensætte obligationsporteføljen 
med de obligationer, der er interessante ud fra den valgte 
rentefølsomhed. Samtidig vurderes obligationerne også ud 
fra, hvordan de reagerer ved forskellige vægtede rente 
scenarier. her er formålet at finde de obligationer, der giver 
det bedste risikojusterede afkast, altså det højeste afkast  
sat i forhold til risikoen. 

UdTræksFOrveNTNINger
en anden vigtig vurdering ved danske fastforrentede realkre
ditobligationer er udtræksforventninger. låntager har nemlig 
mulighed for at indfri deres fastforrentede lån til kurs 100, 
og det medfører, at investorerne får udtrukket deres obliga
tioner til kurs 100. derfor er det vigtigt at indregne udtræks
forventninger, når det forventede afkast på fastforrentede  
realkreditobligationer skal beregnes. Især når disse obligati
oner handler over kurs 100, hvilket er tilfældet for mange 
fastforrentede obligationer p.t. 

reALkredITOBLIgATIONer  
kONTrA sTATsOBLIgATIONer
Samtidig indgår der en vurdering af om der er en tilstrække
lig merpræmie for den ekstra kreditrisiko på danske real
kreditobligationer i forhold til statsobligationer. merpræmien 
på realkreditobligationer toppede under finanskrisen i efter
året 2008, hvor den danske stat reddede de danske realkre
ditobligationer med en implicit statsgaranti i form af realkre
ditpakken. efterfølgende er forskellen indsnævret løbende, 
hvilket har medført, at realkreditobligationer har klaret sig 
relativt bedre i forhold til statsobligationer. Selvom merpræ
mien er blevet mindre, så vurderer vi stadig, at det er bedst 
at være investeret i danske realkreditobligationer på grund af 
en løbende højere rente og ingen udsigt til en kraftig stigning 
i kreditpræmien. 

kredITkvALITeTeN AF reALkredITOBLIgATIONer
en anden vigtig faktor er kreditvurdering af de enkelte real
kreditinstitutter. der er kommet stigende fokus på, hvor godt 
polstrede realkreditinstitutterne er, efter der har været flere 
tvangsauktioner og derved større tab de sidste par år. her 
har især BRFkredit været i fokus, da de har haft en højere 
tabsprocent. det betyder, at obligationer fra BRFkredit typisk 
handler til en lavere kurs i forhold til de 3 store realkredit
institutter, nykredit, Realkredit danmark og nordea kredit. 

TrIN 3: OPTIMere AFkAsTeT

det tredje trin er at optimere afkastet og begrænse risikoen 
ved hjælp af andre instrumenter. det kan fx være at afdække 
noget af rentefølsomheden i perioder, hvis der er udsigt til 
stigende renter. det kan nemlig være vanskeligt og være for
bundet store handelsomkostninger at omlægge store poster 
af realkreditobligationer, derfor kan en fornuftig løsning være 
at bruge finansielle instrumenter som rentefutures, rente
swaps og optioner til at afdække risikoen. disse instrumen
ter er typisk meget likvide og handler med små spænd mel
lem købs og salgsprisen. 

erik.bech@formuepleje.dk

Model 10-årig rente

RENTEMODEL 
- til forudsigelse af 10-årig tysk statsrente
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24 timer i døgnet 
7 dage i ugen og 
365 dage om året 

aF marianne halSe, kommunikationSkoordinator, Formuepleje a/S

Fredag eftermiddag har jeg fået plads i formue
forvalter Jens Bruuns kalender. vi skal tale om 
hans arbejde. Jens sidder klar til interviewet, og 
spørger om jeg vil have en kop kaffe med. det vil 
jeg gerne. Jens’ hverdag er travl og indeholder 
blandt meget andet en stor del nyhedsopdatering, 
et væld af møder med key opinion leaders, net
working  og det vi kunne kalde ”grundforskning”. 
det med ”grundforskning” vender vi tilbage til. Jeg 
har nemlig fået lov til at kigge med i Jens’ ugepro
gram. men inden det kommer så vidt, har jeg lyst 
til at stille spørgsmålet: ”hvordan arbejder en for
mueforvalter egentlig?” Svaret kommer prompte: 
”Jeg er informationsjunkie. hvor andre brancher 
har sæsoner, så har man som formueforvalter al
tid sæson – 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen – og 
ja, 365 dage om året. det er en arbejdsrelateret 
måde at agere på, en god kontinuerlig proces, ja, 
et flow  og meget, meget bedre end det jeg  
kalder en koldstart. Jeg er bare altid opdateret på 
markedets udvikling. Sådan er det. Jens uddyber: 
”vi modtager voldsom megen information. udfor
dringen består i at sortere den relevante fra det  
irrelevante. vi har fokus på ”value research” og 
ikke ”noise research” – det vil sige, at vi bruger tid 
på det, der skaber værdi på lang sigt i stedet for 
kortsigtede begivenheder.” 

AsTrONOMIske BeLøB  
Og jOrdFOrBINdeLse
I Formuepleje har Jens store frihedsgrader i sit  
arbejde – han glæder sig over gode resultater, men 
er samtidig et ydmygt menneske, der bevarer jord
forbindelsen. og ja, tallene er til tider astronomi
ske og beslutningerne store. Jens Bruun har en 
global tilgang til markedet med det overordnede 
mål for øje, at skabe værdi indenfor en given  
risikoramme. der skal altid være fokus på begge 
sider af ligningen – risiko og afkast hænger sam
men. ”vi har ikke nogen krystalkugle, men arbej
der benhårdt og struktureret, så vi angriber marke
det bedst muligt.” med et smil siger Jens: ”Intet 
kommer af ingenting – undtagen lommeuld!” med 
de ord er vi i gang med en uge i Jens Bruuns  
professionelle liv som senior formue forvalter i 
Formuepleje.

mandag

dagen starter altid meget tidligt med aviserne 
Børsen, Berlingske og JyllandsPosten, lidt net
nyheder, tv2 news CnBC.com. et vigtigt arbejds
redskab er ligeledes Bloomberg.com. den tidlige 
opdatering på nyhedsfronten er forberedelse til 
dagens første opgave. klokken 6.33 kommente

tema: Formueforvaltning

 et kig i senior formueforvalter Jens Bruuns kalender
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rer Jens Bruun direkte på dR’s  P1. da
gens betragtninger handler om novo 
nordisk’ sejrsgang. en stor diabeteskon
ference i Stockholm den for gangne uge 
har været med til at understrege poten
tialet i aktien. Jens knytter enderne 
sammen i sin analyse.

dagens første time på tuborg hav
nevej i hellerup går med at forberede 
sig til mødet med kollegaerne i Århus. 
hver dag mødes hele investerings
teamet på videokonference kl. 9.00. 
På den måde er der ikke langt mellem 
hovedsædet i Århus og afdelingen på 
tuborg havn. møderne starter altid 
med gennemgang af makrotallene, 
dernæst bemærkninger til valuta og 
rente. møderne er effektive. man kan 
nå meget på 15 minutter. 

Børsen tv har bedt Jens om at lave 
ugens aktietip. optagelserne i studiet 
sker i dag, men sendes først onsdag. 
Jens anbefaler køb af tre aktier: novo 
nordisk, israelske teva Pharmaceuti
cals, som laver kopimedicin, og engel
ske G4S, der er verdens største sikker
hedsvirksomhed med knapt 600.000 
ansatte. På Børsen tv er det tydeligt, 
hvor meget viden, der ligger bag det  
6 minutter lange indslag med senior
forvalteren. Jens underbygger novo  

anbefalingen: Firmaet er veldrevet, og 
konkurrenterne kæmper i øjeblikket 
med patentudløb. kopiproducenten 
teva nyder godt af patentudløb og har 
performet flot i pharmaindekset, og 
G4S har en stabil indtjening. 

mandag aften er Jens inviteret med 
ledsager af SeB Bank til forpremiere  
på oliver Stones film ”Wall Street  
– money never Sleeps” med michael 
douglas i rollen som Gordon Gekko.  
Filmen er amerikansk om en broker i 
overhalingsbanen. langt fra Jens’ hver
dag. efter filmen bliver der talt om den 
generelle markedssituation.

TIrsdAg 

morgenkaffe og avislæsning hører sam
men. Financial times læses, her er der 
ofte en del at hente. Så kommer den 
lille sort/røde kinabog frem. Jens note
rer hver dag, hvilke overvejelser han 
gør sig i forhold til udviklingen. Blot 
23 kommentarer. Bogen er samtidig 
en hjælp til at strukturere de emner, 
der skal drøftes med resten af formue
forvalterteamet, og en rigtig god guide
line for senere beslutninger. Formue
plejes portefølje har fokus på store 
likvide kvalitetsaktier med historisk 

stærk trackrekord og betydelig sektor/
geografisk spredning. Jens leder efter 
kontinuiteten. hver gang en investe
ringscase vurderes er der 34 punkter, 
kursmålet kan hænges op på.

med til at klæde Jens på til de dag
lige udfordringer er mails med mar
kedskommentarer, analyser og ikke 
mindst de daglige opkald fra brokere. 
Brokernes vigtigste funktion er her at 
agere ”filter” og henlede opmærksom
heden på relevante informationer, ana
lyser og rapporter.

På morgenmødet kl. 9.00 er der 
mange gode inputs fra formueforval
tererne og direktør Søren astrup.  
I dag var det René Rømer, der udtalte 
sig til P1 om forbrugertillid. hans per
formance får et par ord med på vejen  
af kollegaerne. aktiestrateg Stephen 
Rammer, formueforvalterne Jens Ryga
ard, thomas Berngruber og formuefor
valter Jens Bruun udgør de aktieansvar
lige, og formueforvalterne René Rømer 
og erik Bech varetager obligations og 
valutabeholdningen. teamet supplerer 
hinanden godt, og der er tæt dialog og 
sparring, når nye ideer præsenteres, og 
modeller afprøves. videokonferencen 
er her et uvurderligt redskab. det er 
fleksibelt og sparer tid og kræfter.
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” vi har ikke nogen  
krystalkugle, men arbejder  
benhårdt og struktureret,  
så vi angriber markedet  
bedst muligt.” 

                Jens Bruun, 
Senior formueforvalter, Formuepleje



Frokostmøde hos danske markets, 
hvor den adm. direktør for det norske 
olieselskab Seawell præsenterer sel
skabet. de inviterede stiller spørgsmål. 
det er der meget læring i. om efter
middagen har Jens et spændende sel
skab, hvis strategi han skal sætte sig 
ind i. alle i aktieteamet arbejder efter 
en dCFmodel – en værdiansættelses
model, der tager udgangspunkt i den 
tilbagediskonterede værdi af det for
ventede cashflow for virksomheden de 
næste 20 år, inklusiv terminalværdi. I 
tiden for offentliggørelsen af årsregn
skaber, er der rigtig meget at være op
dateret på. 

onsdag

morgenens aviser læses, og kl. 6.33 
fortæller Jens i P1 om firmaet teva’s 
udfordringer i forhold til patentudløb. 
Forberedelsen til P1 indlæggene tager 
tid, og opgaven er spændende. 

dagens interne morgenmøde med 
Århus giver god sparring henover  
Storebælt. hver 14. dag holder teamet 
investeringsforum kl. 13.00. mødet 
foregår over videokonferencen og ud
over formueforvalterne med Søren 
astrup i spidsen, er direktør esben vibe 
tilstede, som repræsentant for Formue
selskaberne. makrotal gennemgås, og 
der tales om forventninger til renten og 
til valutaen. I slutningen af mødet bli
ver der også talt om de forestående 
Formueplejedage. Formueplejedagen 
mandag er det første af de i alt 9 mø
der, hvor Formuepleje inviterer aktio
nærer til at høre om udviklingen i sel
skaberne. aktuelle vurderinger af de 
finansielle markeder bringer både for
muerådgivere og formueforvaltere på 
talerstolen. 

midt på eftermiddagen ringer en 
journalist og spørger mere ind til P1

indlægget om teva, som Jens havde fra 
morgenstunden. Pharmasektoren er 
kompleks, både fordi den er 100% 
forskningsbaseret, og fordi hele pro
blematikken med patentudløbene altid 
er aktuel. Jens rapporterer til sin chef 
Søren astrup. det er vigtigt, hele tiden 
at holde fokus på, de forskellige inve
steringscases i forhold til de selskaber, 
der er i kikkerten. 

TOrsdAg

nyhedsstrømmen på en torsdag starter 
dagen. Jens hører radio. kl. 6.33 er det 
Stephen Rammer, der på P1 udtaler 
sig om den amerikanske vindmølle
producent Clipper, en konkurrent til 
vestas.   

På morgenmødet kl. 9.00 er der  
udover de sædvanlige punkter tale om 
Itsektoren. Jens har en rutine i den 
måde han samler information på. For
kærligheden for pharmasektoren stam
mer tilbage fra gymnasietiden og den 
store interesse for biologi. når lejlig
heden byder sig til grundforskning, som 
i dag, er det med til at facettere bille
det af novo nordisk, at få lov at se 
gærtanken, der producerer insulin. 

For Jens giver det værdi at komme 
rundt i hele virksomheden. det passer 
til hans temperament og kravet om at 
træffe beslutninger på et oplyst grund
lag. Så vidt det er muligt, skal formue
forvalterne mødes med topledelsen i 
de selskaber, der investeres i. Jens har 
flere gange haft møder med ledelsen i 
novo nordisk bl.a. lars Rebien Søren
sen, adm. direktør og lise kingo, kon
cerndirektør om strategiudvikling. en 
stor del af eftermiddagen går med in
formationssøgning og research på ener
gisektoren. Formuepleje har i samar
bejde med difko og Revisions firmaet 
Beierholm arrangementer om investe

ring i energisektoren i november. Jens 
er på med et indlæg om en sektor, hvor 
Formuepleje har investeret milliarder. 
der bliver rejse aktivitet, fordi arrange
menterne finder sted i Århus, aalborg 
og københavn. men togtid er forbere
delsestid. noget læsestof skimmes 
blot, denne torsdag, da en af verdens 
mest betydningsfulde internationale 
energikonferencer onS 2010 i Stavan
ger, i slutningen af august faktisk gav 
Jens god indsigt i, hvor de sidste nye 
teknologiske landevindinger indenfor 
feltet er. her kommer den lille kinabog 
ind i billedet. helt konkret vurderer 
Jens, at de traditionelle energikilder 
som olie, gas og kul vil fortsætte med 
at være den dominerende energikilde i 
en lang overskuelig periode. andre al
ternative energikilder kan være spæn
dende investerings alternativer, men 
hensynet til porteføljens likviditet vejer 
tungt. Jens skal have overskrift og nøg
leord klar, så kommunikationsafdelin
gen i Århus kan sætte indbydelsen til 
arrangementet op. 

Jens løber en tur, da han kommer 
hjem. tankerne om de kommende For
mueplejedage bliver rystet på plads.

Fredag 

kl. 6.33 er kollegaen erik Bech på P1, 
og han udtaler sig om arbejdsløshed og 
dens betydning for nationaløkonomien. 
med de sidste nyheder indenbords går 
turen til kontoret. morgenmødet sum
merer op på gårsdagens nøgletal. ener
gisektoren er et punkt. miljøkatastro
fen i den mexicanske Golf i sommer 
har påvirket sektoren. hvor mon det 
amerikanske senat bevæger sig hen? 

hver 14. dag afholder aktiegruppen  
– Stephen Rammer, Jens Rygaard,  
thomas Berngrüber og Jens Bruun  
– aktiemøde. mødet bliver holdt i  
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”Intet kommer af ingenting...           ...undtagen lommeuld!”



jeNs BrUUNs BLå BOg: 
2009 Senior formueforvalter hos Formuepleje a/S.
19912009 Senior Portfolio manager hos PFa Pension.
19891991 Cheføkonom i InterBørs a/S.

Copenhagen Business School, underviser i statistik på hd.
Cand. merc. i Regnskab og Finansiering fra Copenhagen Business School 

aktivt medlem af den danske Finansanalytikerforening.
medlem af danmarks vel nok ældste netværksgruppe valdemarsgruppen 
fra tiden på CBS. netværksgruppen fejrede 25 års jubilæum i tallinn på 
valdemarsdag for nogle år siden. 
aktiv løber og sejlsportsentusiast.
Født i 1957, bor i Gentofte sammen med sin kæreste, de har fem  
sammenbragte børn og katten o´mally. 

umiddelbar forlængelse af morgen
mødet over videokonferencen. På mø
det bliver forventningerne til markedet 
indgående diskuteret. Får vi et ”dobbelt 
dip”. Skal vi gå mere defensivt og øge 
vægten i stabilt forbrug og medicinalak
tier og samtidig ”lette os” i materialer? 
Smykkeselskabet Pandora er i gang 
med at blive børsnoteret. Jens Rygaard 
giver sin mening om selskabet. thomas 
kommer med sit syn på amagerbanken, 
der netop har fået tilført kapital.

midt på formiddagen er der sat en 
time af til en udenlandsk analytiker, der 
vil fortæller om amerikanske medi ci
nalselskaber og deres bedste anbefa
linger. effekten af Præsident obamas 
sundhedsreform, patentudløb og pro
dukter under udvikling bliver berørt.

Jens modtager invitationer til fro
kostmøde med Finansdirektøren for 
svenske Getinge hos enskilda Securi
ties og til kapitalmarkedsmiddag med 
Coloplast hos nordea markets. Begge 
firmaer hører til i pharmasektoren, og 
Jens siger ja tak. 

den årlige europæiske diabetes
konference eaSd i Stockholm har 
Jens´s store bevågenhed. Jens bliver 
opdateret på de seneste lande vindinger 
igennem sit veludviklede netværk af 
toprankede pharmaana lytikere. Re
daktionen på magasinet FoRmue har 
bedt Jens om at skrive om novo til næ
ste nummer. (dette nummer, se side 
22. red.). Jens har valgt en arbejdstitel, 
som hedder ”Sådan fandt novo nordisk 
vej til porteføljen”. at skrive artikler 
supplerer analysearbejdet godt. Sidst 
på dagen bliver der tid til en fyraften
søl. et par af kollegaerne fra Århus, ud
over undertegnede, har været ovre og 
arbejde på tuborg havn. det er en god 
måde at afslutte ugen på, og så er det 
med til at udvikle det gode samarbejde 
på tværs af bæltet.

LørdAg Over MIddAg

Jens tager ind på kontoret. der er fred 
og ro til at lægge sidste hånd på op
lægget til mandagens Formueplejedag 
i hellerup. Jens’ indlæg har overskriften 
”værdierne i et nervøst aktiemarked?” 
med 21 powerpoint plancher vil han 
forklare strategien for værdiansæt
telse, udfaldsrum og i forlængelse 
heraf fortælle om udvalgte selskaber 
fra porteføljen. det er første gang, Jens 
er på talerstolen, og han glæder sig til 
at møde både aktionærer og kollega
ernes reaktion. mandag morgen er der 
generalprøve. 

Jens benytter stilheden og roen på 
kontoret til at sortere og rydde op på 
sine to skriveborde. de mange ana
lyser, årsregnskaber og noter sorteres. 
Rapporter bliver sat ind i brevordnere 
ved siden af rækken af faglitteratur og 
klassikerne ”the Intelligent Investor” af 
Benjamin Graham og ”the Warren Buf
fett Way, Investment Strategies of the 
World´s Greatest Investor” af Robert G. 
hagstrom, JR. 

Inden Jens tager hjem til familien tæn
der han for Bloomberg på en af sine tre 
skærme – nysgerrig efter at se, hvordan 
ugens performance sluttede. 

ePILOg: 
Formueforvalter ikke day-trader 
hvilke aktier fik Jens købt, og hvilke fik 
han solgt i ugen der gik? Svaret er:  
Ingen. omsætningshastigheden i por
teføljerne i Formueplejeselskabet er 
ikke stor. Formuepleje tænker og inve
sterer langsigtet ud fra et princip om 
grundig analyse og optimeret afkast. 
kravet til alle formueforvaltere er vel
defineret. Jens Bruun har ansvaret for 
aktieudvælgelsen på energi, pharma 
og forsyningsaktier. kravet er, at der 
skal leveres et afkast, som er markant 
bedre end sammenlignelige indeks  
– også når der tages højde for risikoen. 

marianne.halse@formuepleje.dk
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”Intet kommer af ingenting...           ...undtagen lommeuld!”



aF thomaS BerngruBer, FormueForvaler, Formuepleje a/S
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apple har overhalet nokia indenom. det er den gængse 
opfattelse, når vi ser på image og væksttal. men kigger  
vi dybt i regnskaberne, og i fremtidens mobilmarked er  
billedet et andet.

artiklens fotos er venligst udlånt af nokia og apple

Nokia  
– opkald til fremtiden

Apple har 
overhalet Nokia 

indenom

stjernen hos 
den finske 

mobilgigant er 
falmet

tema: Formueforvaltning



historien om nokia vækker ubetinget associationer til beret
ninger om storhed og fald. I årtier har nokia sat dagsordenen 
indenfor mobiltelefoni, men på det seneste er stjernen hos 
den finske mobilgigant falmet. det er klart, at nokias deroute 
ikke er opstået fra den ene dag til den anden. men det sene
ste tab på imagekontoen har været stort.

I januar 2007 smed apple brænde på et allerede flam
mende bål, da de med lanceringen af deres første iPhone, 
satte en ny standard indenfor mobiltelefoni. en begivenhed 
der for alvor såede tvivl hos selv de mest troende nokia 
tilhængere. Generelt må man sige, at særligt apples innova
tive produkter har udstillet nokias mangel på samme. netop 
derfor har apple også været en stærk medvirkende faktor til 
den ændrede imageopfattelse af nokia. den finske mobilpro
ducents produkter er således gået fra at være sektorens mest 
eftertragtede til nu blot at blive betragtet som standardløs
ninger. en nokiatelefon hører efterhånden til i lommen, 
mens det nu er iPhone, der har sin plads på cafébordet.

når vi som investorer skal forholde os til nokia og eksem
pelvis apple som potentielle investeringer, er det umiddel
bart nærliggende at læne sig i retning af apple, givet den 
enorme succes deres produkter høster på imagekontoen.

AFkAsT søges…
For 10 år siden var tilliden og troen på nokia på sit absolut 
højeste. aktiekursen handlede over 100 gange højere end 
indtjeningen i et kursniveau omkring € 63. Som tiden også  
viste efterfølgende, var den daværende kurs urealistisk høj, 
og i dag handles nokiaaktien omkring € 7,7, hvilket dog ikke 
udelukkende kan forklares ved Itboblens endeligt i 2000. 

en anden, og for forretningen, mere væsentlig del af for
klaringen, skal findes i nokias indtjeningsniveau, der i samme 
periode er blevet halveret. den trofaste nokiainvestor har 
altså oplevet en markant reduktion af sin investering. 100 
kroner investeret i nokiaaktien ved årtusindeskiftet, ville 
således være blevet til 16 kroner i dag inklusive udbytter. 
nokias aktiekurs har været én lang march mod lavere  
niveauer, hvilket på ingen måde kan opfattes som impone
rende. Forholder vi os udelukkende til den seneste tid, ser det 
ikke umiddelbart ud til, at nokias negative udvikling er på  
vej til at vende. nokias udfordringer er da heller ikke gået 

ubemærket hen hos aktieanalytikerne, der flere gange i løbet 
af 2010 har kvitteret med mere eller mindre kraftige nedju
steringer af deres estimater. 

alene over de sidste fem måneder er analytikernes for
ventninger til nokias indtjening faldet med 35%. det er i den 
forbindelse værd at nævne, at reaktionen fra analytikerne på 
ingen måde kommer ubegrundet. Inden for kort tid har mar
kedet været vidne til en nedjustering, en fyret direktør og  
udskudte produktlanceringer. tilliden til nokia er ganske  
enkelt helt i bund, og som det ser ud nu, tillægges de kom
mende produkter ikke tilstrækkelig værdi til at kunne rette op 
på nokias trængte situation. I den anden ende af ”succes
skalaen” finder vi netop apple, der gentagne gange har sat 
nye standarder i Itbranchen med sin innovative produkt
udvikling. hos nogle er anvendelsen af appleprodukter  
nærmest blevet en livsstil. Spændingen og iveren omkring 
apples revolutionerende produkter vil næsten ingen ende 
tage. en luksus der formentlig stadig erindres hos nokia, 
som man dog for længst har måttet give slip på.

NOT sO ”sMArT”-PhONes
kritikken af nokias smartphones er øredøvende, og har  
bestemt ikke gjort livet nemmere for den hårdt prøvede  
mobilproducent. kommentarerne står i direkte kontrast til 
den positive opmærksomhed omkring apple. apples indtog  
i mediernes, og forbrugernes hjerter har således skabt en  
opfattelse af, at det kun er et spørgsmål om tid, før nokia 
abdi cerer som markedets førende mobilproducent– hvis det 
da ikke allerede er sket. der hersker ingen tvivl om apples po
pularitet, hvilket i høj grad understøttes af selskabets rivende  
udvikling, der ofte trækker læservenlige overskrifter. Begej
stringen er stor, og det ses med tydelighed i tallene. 

I andet kvartal 2010 solgte apple 8,7 mio. iPhones, hvil
ket er over 50% flere end i samme kvartal året før. efter
spørgslen efter apples iPhone var efter sigende endnu større, 
men produktionen kunne ganske enkelt ikke følge med. til 
sammenligning præsterede nokia en ”beskeden” salgsvækst 
på 22% for samme periode. dette betød også, at konkur 
renter som htC og Research In motion, der producerer  
Blackberry, nød større fremgang end nokia. manglen på et 
konkurrencedygtigt produkt har kunnet mærkes og har haft >>
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Nokia  
– opkald til fremtiden

>>  den trofaste Nokia- 
investor har altså oplevet  
en markant reduktion af  
sin investering 
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en betydelig effekt på nokias salgstal. Samtidig har enhver 
artikel om apples vækst og innovative produkter nærmest 
været et søm i nokias kiste. nokias image har utvivlsomt 
været nedadgående, den tiltrængte innovation er udeblevet, 
og konkurrencen på smartphonemarkedet er intensiveret. 

gæsT I egeN TekNOLOgI?
Som tidligere nævnt kan nokia ikke følge med apple, htC og 
Research In motion, når vi ser på salgsvæksten. til gengæld 
er nokia ubestridt verdens største, når det gælder salg af  
mobiltelefoner. Ifølge analysebureauet Gartner solgte nokia 
over 111 mio. mobiltelefoner globalt i andet kvartal 2010. 
det svarer til over en tredjedel af det globale marked. ved at 
kombinere salget for nummer to, tre og fire når vi ”kun” op 
på 105 mio. enheder. nokia er altså klart dominerende, når 
vi ser på salg af alle typer mobiltelefoner globalt set. Foku
serer vi alene på smartphones segmentet, hvor nokia vurde
res at være længder efter konkurrenterne, er nokia også 
klart nummer et. Ikke lige det indtryk man sidder tilbage 
med, men trods alt fakta. nokia sidder således på 41,2% af 
smartphonemarkedet mod apples 14,2%.

med hensyn til vækstmuligheder, er nokia bestemt også 
en spiller man skal tage seriøst. I kina, Indien, Brasilien samt 
dele af afrika, er behovet for mobiltelefoner til fornuftige  
priser stærkt voksende. I dette enorme marked er nokia lige
ledes den dominerende markedsaktør. når det gælder image, 
kan vi hurtigt blive enige om, at nokia har sovet i timen og 
overladt nytænkningen til konkurrenterne. til gengæld er 
nokia uden sammenligning verdens største mobilproducent 
og har altså stadig noget at skulle have sagt.

vI INvesTerer I FreMTIdeN!
trenden taler bestemt ikke for nokia. den seneste udvikling 
tyder på, at apple med skræmmende hastighed er på vej til 
at overtage nokias position, som verdens førende mobolpro
ducent. Bl.a. hører vi ofte, hvordan apples markedsværdi 
tordner fra nokia. Senest har markedsværdien for den frem
adstormende iPhoneproducent sågar overhalet selveste  

microsoft. apples indtjening er øget med 2.100% siden år
tusindeskiftet. aktiekursen med 3.000%. På den ene side 
har vi altså et selskab, der i høj grad har performet, og på 
den anden side et selskab, der ikke har. Ikke desto mindre er 
nøgleordet i denne sammenhæng netop ordet har. Som lang
sigtede investorer er vi udelukkende interesserede i den pen
gestrøm, vi kan forvente investeringen kan levere. hvad virk
somheden har tjent er principielt fuldstændig underordnet. 
Som aktionær har man et krav på virksomhedens frem tidige 
cash flows, ikke de forrige. en investeringsbeslutning med 
udgangspunkt i eksempelvis det seneste kvartals eller års
regnskab vil derfor både være naiv og risikabel. den histori
ske udvikling for henholdsvis apple og nokia bør altså ikke 
være et argument i sig selv. trends i indtjeningsevnen og ind
tjeningsmulighederne er til gengæld enormt væsentlige, og 
det er dem, vi forholder os til.

”PrIced TO (IM)PerFecTION”
hos Formuepleje har vi valgt at investere i nokia frem for  
apple, blandt andet grundet nokiaaktiens attraktive forhold 
mellem potentielt afkast og risiko. Særligt sammenlignet 
med apple, der set ud fra et værdiansættelse i afgørende 
grad er afhængig af fortsat høj vækst. Ser vi alene på P/e, 
handler nokia 11 gange indtjeningen for 2011, mens apple 
handler 17 gange indtjeningen. Forventningen til indtjenings
væksten er samtidig markant forskellig, når vi ser på de to 
selskaber. hvor forventningerne til nokias langsigtede indtje
ningsvækst ligger omkring 5%, er vækstforventningerne for 
apple til sammenligning over 18%. høje krav til den frem
tidige vækst øger alt andet lige sandsynligheden for negative 
overraskelser og et skuffende langsigtet afkast. nokia kan 
omvendt nøjes med beskedne forbedringer i forhold til den 
nuværende situation. det er samtidig vores vurdering, at for
bedringerne vil komme, hvilket i så fald vil gøre nokia til en 
meget attraktiv investering. nokia byder umiddelbart på et 
attraktivt afkastpotentiale sammenlignet med den nuvæ
rende risiko.

thomas.berngruber@formuepleje.dk

tema: FoRmueFoRvaltnInG
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Fokusområder

nokias produktlanceringer er en faktor, der kan bidrage til  
positive reaktioner. Forventningerne til de kommende pro
dukter er som nævnt helt i bund. dette er på trods af udmel
dinger om overraskende stor efterspørgsel efter nokias kom
mende flagskib, n8. tidspunktet for lanceringen er stadig et 
usikkerhedsmoment, der får utrolig stor opmærksomhed i 
markedet. hvorvidt lanceringen ender med at blive til oktober 
eller november, tillægger vi absolut ingen værdi i vurderingen 
af nokias attraktivitet. vi fokuserer udelukkende på den lang
sigtede værditilførsel produktet kan skabe. 

nokias n8 er ikke den eneste faktor, der kan skabe posi
tive nyheder for aktien i fremtiden. I et samarbejde med  
Intel arbejder nokia på et nyt avanceret styresystem meeGo, 
der vil blive anvendt i nokias fremtidige smartphones rettet 
mod ”highend” kunderne. Styresystemet skal samtidig 
skabe interesse hos udviklerne af applikationer, hvilket får 
større og større indflydelse på forbrugerens valg af mobil
telefon. meeGo kan dermed vise sig at blive meget afgø
rende for nokias imageoprettelse. ud over tiltag direkte  
relateret til mobildivisionen, bør også nokiaSiemens net
works (nSn) blive betragtet som en potentielt værdiska
bende enhed for nokia. med købet af motorolas trådløse 
netværksforretning, understreger nSn sin rolle som en  
seriøs spiller, når det gælder fremtidens netværksteknologi. 
Samtidig styrker nSn sin position som verdens anden  
største udbyder i det globale infrastrukturssegment. 



den globale medicinalindustri står overfor mas
sive udfordringer i form af patentudløb, konkur
rence fra kopiprodukter, faldende forsknings og 
udviklingseffektivitet samt implementeringen af 
nye sundhedsreformer i uSa og europa. Sektoren 
er udfordret, så hvordan fandt novo nordisk vej 
igennem nåleøjet til porteføljerne i Formuepleje
selskaberne bestående af kun fem globale medici
nalaktier?

en af de centrale udfordringer i medicinal  
industrien er erhvervelsen og håndhævelsen af 
patentrettighederne til de læge og hjælpemidler, 

der bliver udviklet. Patentsystemet har et dobbelt 
formål: Selskabet får en tidsbegrænset eneret  
til opfindelsen, men til gengæld skal opfindelsen 
offentliggøres, så den bliver tilgængelig for alle, 
og derved komme samfundet til gode. Patentløbe
tiden er 20 år i uSa, eu og Japan, men kan i uSa 
forlænges i op til 5 år.

Som det fremgår af figur 1, vil medicinal  in
dustrien i de kommende år stå overfor betydelige 
udfordringer i form af patentudløb. det samlede 
beløb vil beløbe sig til godt 130 mia. dollar i  
mulig tabt omsætning frem mod 2014 – en om
sætning selskaberne skal forsøge at erstatte med 
nye lægemidler. Patentudløbet svarer til, at knap 
27% af den globale medicinalsektors omsætning 
er i fare for at forsvinde i løbet af godt 3 år. 

en medvirkende årsag til at medicinalselskab
erne er under øget pres, når et af dets produkter 
går ”af patent”, er at selskabet hurtigere mister 
sin omsætning til kopipræparater end tidligere.  
I uSa mister selskaberne i dag typisk 80% af om
sætningen i løbet af de første 3 måneder, mens 
dette tidligere tog op mod 6 måneder. Årsagerne 
til den hurtigere generiske konkurrence er flere. 
For det første er generikaproducenterne blevet 
dygtigere til at lancere kopiprodukter. For det  
andet er der en global trend mod at begrænse 

aF jenS Bruun, Senior FormueForvalter , Formuepleje a/S

medicinalindustrien står overfor massive udfordringer. novo nordiskaktien 
er sluppet gennem nåleøjet til porteføljen i flere Formueplejeselskaber.  
lovende produktlanceringer, lav patentudløb og en diabetesforretning i stor 
vækst er afgørende faktorer. 

Sådan fandt novo nordisk 
vej til porteføljen

GLOBALT PATENTUDLØB – 2009 OMSÆTNING
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sundhedsudgifterne, hvilket betyder, at der i stigende om
fang lægges pres på lægerne for at få dem til at udskrive 
kopi medicin. den tredje afgørende udfordring skal findes i 
produktiviteten i industriens forsknings og udviklingsaktivi
teter. virksomhederne er tvunget til at udvikle nye lægemid
ler til erstatning for det tabte. men det kniber med resulta
terne. I 2009 blev der i uSa godkendt godt 20 lægemidler, 
selv om industrien brugte mere end 80 mia. dollar på forsk
ning og udvikling. I 1987 brugte man 14 gange mindre, men  
fik alligevel det samme antal lægemidler på markedet. det 
viser, at det er blevet særdeles komplekst at udvikle  
lægemidler, som er bedre end dem, man allerede har. kom
pleksiteten gør, at det er meget få lægemidler, der får suc
ces. kun ét ud af 10.000 når hele vejen. og når det så  
endelig lykkes efter 1012 år, så er der generika og konkur
renter at slås med. 

den fjerde og sidste store udfordring er implementeringen 
af sundhedsreformer i uSa og europa. I uSa fik præsident 
obama i marts vedtaget en ny sundhedsreform. Reformen 
betød bl.a., at godt 30 mio. ikke forsikrede personer bliver 
omfattet, men samtidig må medicinalselskaberne bl.a. øge 
rabatterne. For medicinalselskabet betyder dette typisk, at 
omsætningen i de kommende to år bliver 12% mindre.  
efterfølgende vil omsætningen stige i takt med, at flere  
og flere bliver omfattet af sundhedsreformen. I europa er  
der lignende tiltag i bl.a. Spanien, hvor der er indført prisfald 
på 10%. 

med en andel af omsætningen på knap 75%, som er direkte 
relateret til diabetes er udviklingen af diabetikere på ver
densplan af afgørende betydning. I den seneste rapport fra 
marts 2010 forventer International diabetes Federation, at 
der i 2030 vil være 500 mio. diabetikere på verdensplan 
mod 285 mio. i 2010, svarende til en årlig stigning på 3% 
de næste 20 år. Øget diagnosticerings og behandlingsgrad 
vil samlet betyde, at den årlige volumenvækst vil være på 
godt 5% om året de næste 20 år. hertil skal lægges en vær
distigning i størrelsesorden 5% om året i form af, at patien
terne skifter til pennesystemer og nye dyrere produkter. 
Samlet ventes diabetesforretningen at vokse med min. 10% 
om året. til sammenligning voksede det globale insulinmar
ked med 13,9% om året i perioden fra 2005 til 2010. >>
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Novo Nordisk besidder mange af de kvaliteter 
investorer efterspørger;

•  Selskabet har en yderst kompetent ledelse, der af
spejler de ambitioner, som selskabet har om at være 
global ledende indenfor behandlingen af diabetes.

•  Bestyrelsen er bredt funderet med personer, som har 
international erfaring. 

•  Direktionen har en historisk lang track-record, der har 
skabt værdi til aktionærerne. 

• Novo er visionær og tænker strategisk langt.
•  Der er et stærkt sammenhold og virksomhedskultur i 

selskabet.
•  Der er blevet arbejdet intenst på optimering af pro

duktionen, hvilket har øget brutto og driftsmargina
ler og forbedret cashflow igennem behovet for  
lavere anlægsinvesteringer.

•  Omsætningen er kendetegnet ved stor grad af gen
nemsigtighed.

• Selskabet har meget lave patentudløb.
•  Eneste selskab, der har en fuld produktpalette inden

for diabetesbehandling samt flere meget lovende 
produkter i udvikling.

hvordan er situationen 
for Novo Nordisk?



I forlængelse af figur 1 er patentudløbene i perioden 2010
2013 i figur 2 fordelt på de enkelte medicinalselskaber.  
Som det fremgår af figuren, er der meget stor forskel på 
patent risikoen for det enkelte selskab. Bristol myers Squibb, 
eli lilly og Forest lab. har de største udfordringer, mens 
novo nordisk, Roche og teva har en meget lav patentrisiko. 
I realiteten er patentrisikoen lavere for novo nordisk og  

Roche, da der er tale om biologiske lægemidler, hvor der er 
skærpede krav. novo nordisk har en meget lovende produkt
portefølje. Først og fremmest victoza – et nyt diabetespro
dukt til type 2 patienter – der blev godkendt af de amerikan
ske sundhedsmyndigheder i slutningen af januar. den 
efter følgende lancering er forløbet meget tilfredsstillende, 
og victoza har efter et halvt år erobret knap 40% af det vig
tige amerikanske marked. novo nordisk har igennem som
meren forbedret sin position, idet de nærmeste to konkurren
ter – eli lilly og Roche  har måtte udskyde eller opgive den 
videre udvikling af deres produkter. Samtidig har novo nor
disk to meget lovende diabetesprodukter under udvikling, 
som, hvis alt går vel, kan blive lanceret i 2012/13. vi anser 
fortsat aktien for at være en attraktiv langsigtet investering. 
På trods af, at det kan være fristende at hjemtage gevinsten 
efter en meget flot kursudvikling i år. visibiliteten er høj, hvor 
diabetesforretningen stiger med mere end 10% om året, lav  
patentudløb, lovende victozalancering, og to meget lovende 
diabetesprodukter i senudviklingsfasen. Samtidig har den  
øvrige sektor store udfordringer at slås med.

jens.bruun@formuepleje.dk
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FOrreTNINgsBeskrIveLse
•  Novo Nordisk er et fokuseret lægemiddelselskab, der 

udvikler, producerer og markedsfører farmaceutiske  
produkter. 

•  Selskabets primære forretningsområde er Diabetes Care 
(73%), hvor novo nordisk er verdens førende indenfor 
diabetesbehandling

 – har en global markedsandel af insuliner på 51% og 
 45% af markedet for moderne insuliner, begge opgjort 
  i volumen
•  Novo Nordisks andet forretningsområde er biopharma

ceuticals, hvor selskabet har en førende position inden
for blødermedicin (14%), væksthormonmangel (9%) og 
hormonpræparater (4%)

• Omsætningen i 2009 var på 51,1 mia. kr. og drifts- 
 resultatet var på 14,9 mia. kr.
•  Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde 

15,4% af omsætningen
• Der er produktionssteder i 8 lande 
•  Novo Nordisk har hovedkontor i Danmark, beskæftiger 

over 29.300 medarbejdere i 76 lande og sælger  
produkter i 179 lande.

• Koncernen driver virksomhed i fire geografiske områder
 – nordamerika (36%)
 – europa (34%)
 – Japan og oceanien (11%)
 – International operations (19%)

LedeLseN
• Novo Nordisk har en todelt ledelsesstruktur, som består 
 af en bestyrelse og en koncerndirektion
 – de to organer er uafhængige af hinanden, og der er  
 ingen personsammenfald

•  Bestyrelsen består af 11 personer, der er internationalt 
sammensat, og som afspejler selskabets vision om at 
være international markedsledende, tilbyde produkter 
og service, der kan gøre en forskel og levere konkurren
cedygtige forretningsresultater

 – Formand for bestyrelsen: 
 Steen Scheibye (dansk statsborger), 60 år

•  Direktionen består af 5 personer, der alle er danske 
statsborgere

 – Ceo, lars Rebien Sørensen, 55 år  
 (ansat siden 1982)
 – CFo, Jesper Brandgaard, 46 år 
 (ansat siden 1999)
 – CSo, mads krogsgaard thomsen, 49 år 
 (ansat siden 1991)
 – Coo, kåre Schultz, 48 år 
 (ansat siden 1989)
 – Corporate Relations, lise kingo, 48 år 
 (ansat siden1988)

Fakta



redUcereT rIsIkO
Generelt er risici i selskaberne reduceret betyde
ligt i forhold til tidligere. Finansieringen er som 
nævnt nu 100% i euro, men derudover har selska
berne også en forholdsvis lav rentefølsomhed på 
realkreditobligationerne, og beholdningerne af ak
tier er drejet over mod lidt mere defensive aktier. 
hertil kommer, at alle selskaber har en andel af 
aktier, der er mindre end de maksimale rammer, 
som selskabernes vedtægter giver mulighed for.

MULIghed FOr TILBAgesALg AF AkTIer
ved en ændring af vedtægterne i 2009 fik aktio
nærerne mulighed for at sælge aktier tilbage til 
selskaberne på gunstige og præcist aftalte vilkår. 
en ændring der blev gennemført som en ekstra 
service og sikkerhed for aktionærerne. I kølvandet 
på finanskrisen har alle selskaber erhvervet egne 
aktier. det er vigtigt at slå fast, at der ikke betales 
honorar til Formuepleje a/S af disse egne aktier, 
ligesom de rammer der gælder for aktieandel og 
soliditet tager udgangspunkt i egenkapitalen fra
trukket værdien af egne aktier.

sUccesFULd AkTIeUdvIdeLse
endelig har Formuepleje også netop gennemført 
en succesfuld aktieudvidelse i Formuepleje Fokus. 
Formuepleje Fokus er et skattefrit investeringssel
skab, der investerer i danske realkreditobligationer. 
Selskabet gennemførte i september en aktieudvi
delse, hvor nye investorer købte aktier for 143 
mio. kroner. vi takker for den tillid investorerne 
dermed viste os. Resultatet blev både tilfredsstil
lende, og det betød, at selskabets samlede egen
kapital blev fordoblet til cirka 286 mio. kr.

På trods af de usikre finansielle markeder er det 
derfor med tilfredshed, at vi ser tilbage på det  
forgangne år. 

Flotte afkast i samtlige  
Formueplejeselskaber

Reduceret risiko samt styrket finansiering og flotte afkast til investo
rerne i samtlige Formueplejeselskaber betyder, at vi kan se tilbage på 
2009/2010 med tilfredshed. da bestyrelserne gjorde regnskaberne 
op pr. 30. juni kunne vi glæde os over, at de syv Formueplejeselskaber 
samlet set havde opnået et tilfredsstillende resultat på 2,4 mia. kr. 
svarende til en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på 31,3%.
 
Resultaterne er tilfredsstillende – ikke mindst set i lyset af, at aktio
nærerne i den samme periode har oplevet en væsentlig indsnævring 
af forskellen mellem børskursen og den indre værdi. konkret betyder 
indsnævringen, at aktionærerne har opnået en større kursstigning, 
end selskabernes indtjening retfærdiggør. Gennemsnittet på de 31,3% 
dækker over pæne positive afkast i samtlige Formueplejeselskaber. 
Formuepleje optimum, som har en mindre risiko, opnåede et tilfreds
stillende afkast af egenkapitalen på 13,6%, mens Formuepleje Penta, 
som har en højere risiko, opnåede et afkast af egenkapitalen på hele 
47,3%. det kan vi kun være meget tilfredse med.

Ikke mindst i lyset af, at afkastene er opnået i et regnskabsår, som har 
budt på stor usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien og som 
generelt set har været en meget turbulent periode. en udvikling som 
har resulteret i stigende kurser på aktier, faldende renter og en støt 
stigende valutakurs på schweizerfranc. de højere aktiekurser og fal
dende renter har på den ene side påvirket resultaterne positivt, mens 
den stigende valutakurs på schweizerfranc har haft en negativ ind
flydelse. Stigningen i schweizerfranc har betydet øgede omkost
ningerne til finansiering i selskaberne.

sTyrkeT FINANsIerINg
Formueplejeselskaberne har derfor i løbet af regnskabsåret aktivt  
arbejdet for at lægge finansieringen om. alle selskaber, som anvender 
fremmedfinansiering, er derfor nu 100% finansieret i euro. en beslut
ning som er truffet og gennemført fordi, bestyrelserne finder, at den 
meget lille renteforskel mellem schweizerfranc og euro – sammen
holdt med de store kursudsving i schweizerfranc kursen, gør – at det 
ikke længere er attraktivt, at have finansiering i den ellers populære 
schweiziske valuta.

Samlet har Formueplejeselskaberne en finansiering på cirka 25 milli
arder kroner i nordea, danske Bank og SeB. en stor og betydelig  
finansiering som er optaget på meget gunstige vilkår, og som bl.a. kun 
kan lade sig gøre, fordi bankerne er trygge ved selskabernes risiko
niveau, risikostyring og ledelse. 

BeStyRelSeSFoRmand 
Jørn nielsen
jn@formueplejeselskaberne.dk

BeStyRelSeSFoRmand 
Carsten With thygesen
cwt@formueplejeselskaberne.dk

BesTyreLserNes

SIde
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aF torBen vang-larSen, direktør For Formuerådgivning, Formuepleje a/S

Økonomiske rådgivere har nu mulighed for at  
være med i et netværk med høj faglighed og mange  
muligheder for at skabe værdifulde relationer.

ØkonomISke RÅdGIveRe:

udvid dit netværk

sAMArBejdsPArTNere
Formuepleje har de senere år afholdt arrangementer i samarbejde med bla.: Abel & Skovgaard Larsen Advokatfirma • Accura 
Advokataktieselskab • Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen • Agrovi - AP Pension • BDO • Bech-Bruun Advokatfirma  
• Beierholm • Cass Business School • CB Richard Ellis Cederholm • CBS • Center for Ledelse • Christensen Kjærulff • Dansk 
Aktionærforening • Dansk Landbrugsrådgivning • DELACOUR Advokatfirma • Deloitte • Difko • EDC Max Immo • Ejerlederne 
• Ernst & Young • Finanssektorens Uddannelsescenter • Foreningen af Statsautoriserede Revisorer • Foreningen Registrerede 
Revisorer • Gefion • Gorrissen Federspiel • Hedeselskabet • Holst, Advokater • Horten advokatfirma • Jyske Bank • KPMG  
• Kristensen & Nielsen Ejendomme • Ladegaard, Rasmussen & partnere • Lett Advokatfirma • Morgenavisen Jyllands-Posten  
• NASDAQ OMX Copenhagen • Nassau Forsikring • Nykredit PriceWaterhouseCoopers • Rotary Danmark • Rønne & Lundgren 
• Skandinaviska Enskilda Banken • SOLnetværket •Tolvmandsforeninger • Århus Købmandsskole • Århus Universitet,  
Handelshøjskolen. Læs mere om vores samarbejde med økonomiske rådgivere på formuepleje.dk/forum. 

Indsigt og kompetence er et par af nøgleordene for Formueplejes netværk for økonomi
ske rådgivere. emnerne strækker vidt indenfor økonomi, finansielle produkter og stuktu
rer, skat og regulering. netværket startede op for snart to år siden. ambitionen er at  
afholde to årlige netværksmøder i Århus og hellerup. møderne er baseret på eksterne 
indlægsholdere, der giver ny inspirerende viden om emner, der er oppe i tiden. næste 
netværksmøde er i november under titlen ”vindere og tabere ved den nye finansielle  
regulering”, hvor vi får besøg af professor Jesper Rangvid fra CBS og direktør Søren dal 
thomsen fra aP Pension. 

netværksmøderne afsluttes altid med buffet og mulighed for at netvÆRke. her  
debatteres på livet løs, og samtidigt knyttes nye bånd og kontakter, som kommer til 
gavn i deltagernes forretningsliv. deltagelse på møderne, der er forbeholdt økonomiske 
rådgivere, er gratis. 

   de seNesTe NeTværksMøder hAr væreT FøLgeNde:

•   Amerikansk politik og økonomi
 opfølgning på det amerikanske præsidentvalg ved journalist 
 og uSakender kim Bildsø lassen.

•  klimakonference
 metrolog og klimaekspert Jesper theilgaard gav et bud på omfanget 
 af klimaudfordringerne.

•  Udviklingen i vestas
 Peter Wenzel kruse fra vestas gav indblik i udviklingen i vestas. 

•  gældskrisen i sydeuropa
 thomas thygesen, chefstrategen fra den svenske storbank SeB, præsenterede  
 sin vurdering af gældskrisen i Sydeuropa og Jens Perch nielsen fortalte om  
 udfordringerne  ved høje omkostninger i investeringsprodukter.



hvordan ser den aktuelle situation ud på de finansielle markeder, og hvordan udnyt
tes de i Formuepleje? omfattende reguleringsinitiativer er på vej ind over den finan
sielle sektor i europa. Solvency II og Basel III får vidtrækkende konsekvenser for såvel 
liv & Pensionssektoren, som for det kapitalberedskab, de europæiske pengeinsti 
tutter fremover skal være i besiddelse af. Formuepleje har inviteret oplægsholdere fra  
såvel den praktiske som den teoretiske verden.

PrOgrAM
Se venligst formuepleje.dk/forum

søreN dAL ThOMseN
direktør, AP Pension
aP Pension er et uafhængigt, demokratisk ledet og kunde ejet pensions
selskab. det er kundernes pensionsopsparing, der sætter dagsordenen.
www.appension.dk

jesPer rANgvId
Jesper Rangvid er Professor i Finansiering ved CBS. I 
1999 fik han sin Ph.d. i finansiering fra CBS, og i 
1995 blev han cand.polit. fra københavns universi
tet. Jesper Rangvid er en aktiv formidler, og han har 
været dR nyhedernes ”Økonomiske ekspert”. 
www.cbs.dk

reNé røMer 
formueforvalter, Formuepleje 
Formuepleje er danmarks største uafhængige formue forvaltere.  
vi tilbyder en omfattende økonomisk rådgivning, der kommer hele vejen 
rundt om formuen og anviser veje til den optimale investering. 
www.formuepleje.dk 

vindere og tabere ved den 
nye finansielle regulering

ONsdAg, 10. NOveMBer 2010
Formuepleje
tuborg havnevej 19
2900 hellerup

TOrsdAg, 11. NOveMBer 2010
Formuepleje  
værkmestergade 25
8000 Århus

Foredragsholdere:
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succesfuldt generationsskifte
Formuepleje og horten advokatfirma er værter ved et arrangement om vigtige aspek
ter i et generationsskifte. hør hvordan man sikrer sig, når man står overfor et gene
rationsskifte af sit livsværk. horten vil informere om de forberedende tiltag, herunder 
familie og arveretslige regler samt selve gennemførslen af generationsskiftet, mens 
Formuepleje gennemgår de mulige pensionsløsninger i forbindelse med nedsparing og 
placering af salgssummen. Se kalenderen.
Se også artikel om generationsskifte side 38.

Investering i energisektoren
Revisionsselskabet Beierholm, difko og Formuepleje indbyder til et arrangement, der 
sætter fokus på potentialet i energisektoren som investeringsobjekt. Formuepleje  
giver et indblik i, hvordan energisektoren performer, og hvilke aktier der er interes
sante. Beierholm fortæller om, hvordan den mest fordelagtige investeringsstruktur 
vælges, og difkos indlæg handler helt konkret om solcelleprojekter, som vejen til en 
fordelagtig måde at investere på. Se kalenderen.

Fsr Modul rådgivning
Formuepleje underviser på Foreningen af Statsautoriserede Revisorers kursusrække i 
københavn, Århus og middelfart i efteråret 2010. modulkurset vil indeholde den  
seneste udvikling inden for de grundlæggende fagområder for statsautoriserede revi
sorer og vil sikre, at deltagernes viden inden for området rådgivning er opdateret.  
Se kalenderen.

Ledelsens dag
en konference for ledere på alle niveauer, hvor deltagerne får inspiration og motiva
tion til lederjobbet. dagen byder på debat, erfaringsudveksling, ledelsesprisen og en 
række spændende indlæg. Se kalenderen. 

stora Aktie- och Fonddagar 2010 
I løbet af året arrangerer aktiesparna rundt omkring i Sverige Store aktionær  
og Fondsmødedage. kom og mød aktuelle børsnoterede aktieselskaber, lyt til panel
debatter og interessante seminarer. Se kalenderen

Formue FOrUM er rammen om vores arrangementer med  
specialister indenfor finans, jura, skat, revision og andre økonomiske 
fagområder. har de forslag til emner, vi kan være med til at belyse, 
hører vi meget gerne fra dem. Læs mere på formuepleje.dk/forum. 

Formue FoRum  
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  ”  I Formue Forum  
holder vi en række  
seminarer med  
fagspecialister.”

           



Formue FoRum  
Introduktion til Formuepleje
vi vil altid gerne møde mennesker med interesse for investering og formuepleje. vi 
indbyder til åbne møder, hvor vi fortæller om vores investeringer, og de har mulighed 
for at stille spørgsmål til os. over et let og uformelt traktement bliver der er rig lejlig
hed til at stille spørgsmål. vi kommer omkring disse emner: 
• Sådan investerer vi
• Sådan rådgiver vi
• Sådan ser vi verden

Investeringsseminar i malaga
Formuepleje deltager på eventhusets investeringsseminar i malaga, Spanien, hvor 
alle interesserede er velkomne til at deltage. Se kalenderen.

TILMeLdINg
læs mere om kommende arrangementer og tilmeld dem på 
formuepleje.dk/forum. de er også velkommen til at kontakte os 
på telefon 87 46 49 00.

 

kALeNder FOr ArrANgeMeNTer

dato Tid sted Arrangement samarbejdspartnere Målgruppe

27.10.2010  malmö Stora aktie och Fonddagar 2010 aktiespararna alle interesserede

02.11.2010 13.30 middelfart modul Rådgivning*
Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer

Økonomiske rådgivere

02.11.2010 16.30 Århus Investering i energisektoren Beierholm, difko alle interesserede

02.11.2010 08.00 københavn ledelsens dag* lederne ledere

05.11.2010 12.00 Århus Introduktion til Formuepleje nye investorer

05.11.2010 12.00 hellerup Introduktion til Formuepleje nye investorer

10.11.2010 17.00 hellerup
vindere og tabere ved den nye  
finansielle regulering

Copenhagen Business School, aP 

Pension
Økonomiske rådgivere

11.11.2010 17.00 Århus
vindere og tabere ved den nye  
finansielle regulering

Copenhagen Business School, aP 

Pension
Økonomiske rådgivere

15.11.2010 malaga Investeringsseminar la danesa alle interesserede

16.11.2010 malaga Investeringsseminar la danesa alle interesserede

17.11.2010 16.30 hellerup Investering i energisektoren Beierholm, difko alle interesserede

22.11.2010  Göteborg Stora aktie och Fonddagar 2010 aktiespararna alle interesserede

23.11.2010 16.00 hellerup Succesfuldt generationsskifte horten advokatfirma virksomhedsejere

24.11.2010 16.30 aalborg Investering i energisektoren Beierholm, difko alle interesserede

30.11.2010 13.30 Århus modul Rådgivning*
Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer

Økonomiske rådgivere

30.11.2010 16.00 Århus Succesfuldt generationsskifte horten advokatfirma virksomhedsejere

03.12.2010 12.00 Århus Introduktion til Formuepleje nye investorer

03.12.2010 12.00 hellerup Introduktion til Formuepleje nye investorer

07.01.2011 12.00 Århus Introduktion til Formuepleje nye investorer

07.01.2011 12.00 hellerup Introduktion til Formuepleje nye investorer

04.02.2011 12.00 Århus Introduktion til Formuepleje nye investorer

04.02.2011 12.00 hellerup Introduktion til Formuepleje nye investorer

*Deltagelse mod betaling. Se formuepleje.dk/forum
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analytikerne har stået i kø for at spå om et forestående krak og double dip. 
dette har givet ubegrænset taletid i medierne. Ingen har skrevet om fornuftige  
regnskabssæsoner og vækst i bl.a. asien og tyskland.

det er klart, at vi er professionelt bekymrede for, 
hvad usikkerheden på markederne i den nuvæ
rende situation kan udvikle sig til. vores verdens
billede er dog præcist som beskrevet i markeds
vurderingen på side 42. vi tror ikke på double dip 
eller deflation som et hovedscenario, uagtet at  
nyhedsflowet på nøgletalsfronten i uSa ikke  
peger mod høj vækst. der er dog positive historier 
visse steder. vi har haft en fornuftig regnskabs
sæson og væksten i bl.a. tyskland og asien er 
ganske høj. men det gider ingen skrive om.

vi forholder os løbende til usikkerheden, og det er 
præcis derfor, at vi:

1) har elimineret vores valutarisiko på lånesiden.

2)  fastholder en ganske lav renterisiko i  
obligationsporteføljerne.

3)  har lavet en mere defensiv sektordrejning  
i aktieporteføljerne hen over sommeren.

Resultat af omlægningerne er, at sjældent – om 
nogensinde – har risikoen i Formueplejeselska
berne med lånefinansiering været lavere.

hvAd NU hvIs?
en nedtur på finansmarkederne svarende til 2008, 
kan aldrig blive ligeså alvorlig for Formuepleje
selskaberne som dengang.

det kan den ikke fordi:
  vi har 100% euro finansiering  vi har ingen 

schweizerfranclån.
  der er indført en implicit statsgaranti på dansk 

realkredit.

Sidstnævnte sikrer, at spredningen mellem vores 
aktier og obligationer lægger en ”dæmper” på  
risikoen og eventuelle tab. For at illustrere hvad 
der kan ske, har vi opstillet tre scenarier på de sel
skaber der anvender lånefinansiering og investe
rer i både aktier og obligationer.

Risikoen er indkapslet

>>   væksten i bl.a. Tyskland  
og Asien er ganske høj.  
Men det gider ingen  
skrive om.
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sceNArIe 1
Aktier falder 20% på en måned 
- præcis som de gjorde i oktober 2008
dertil falder renterne 0,5%point (varighed 1,5), og 
uSdollar stiger 6% (6,30 dkk).

Resultatet af dette pr. egenkapitalkrone, dvs. indre 
værdi, fremgår af tabel 1.

absolut et meget dystert scenarie. tør man skue ud 
over en lidt længere horisont, vil ”rentetaksameteret” 
dog betyde meget jvf. næste scenarie.

sceNArIe 2
Aktier falder 20%  
og stiger ikke de næste 12 måneder
dertil falder renterne 0,5%point (varighed 1,5) og 
uSdollar stiger 6% (6,30 dkk).

Resultatet kan ses i tabel 2.

udviklingen kan også blive anderledes positiv:

sceNArIe 3
Aktier stiger 10%
dertil stiger renterne 0,5%point og uSdollar er 
uforandret.

Resultatet kan ses i tabel 3.

men ét er modeller og regneark. Faktum er, at  
Formuepleje Safe har givet et p.a. afkast på 12,7% i 
gennemsnit siden starten for 22 år siden.

Tab på
aktier

valutaeffekt 
aktier

obligations-
renter

kurs-
gevinster

resultat

pareto -12% 1,6% 9,6% 2,4% 1,6%

Safe -16% 2,2% 10,2% 2,6% -1,1%

epikur -20% 2,7% 10,8% 2,7% -3,8%

penta -24% 3,3% 11,4% 2,9% -6,5%

Aktier
valutaeffekt 

aktier
obligations-

renter
kurstab resultat

pareto 6% 0,0% 8,0% 2,4% 11,6%

Safe 8% 0,0% 8,5% 2,6% 14,0%

epikur 10% 0,0% 9,0% 2,7% 16,3%

penta 12% 0,0% 9,5% 2,9% 18,7%

Tab på 
aktier

valutaeffekt 
aktier

obligations-
renter

kurs-
gevinster

resultat

pareto -12% 1,6% 0,8% 2,4% -7,2%

Safe -16% 2,2% 0,9% 2,6% -10,4%

epikur -20% 2,7% 0,9% 2,7% -13,7%

penta -24% 3,3% 1,0% 2,9% -17,0%

TABeL 1:

TABeL 2:

TABeL 3:

soeren.astrup@formuepleje.dk
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de store 
planers alder...

Planlæg, hvordan opsparingerne skal bruges, når pensionen  
melder sig. en nedsparingsplan skaber overblik.

de store planers alder er det tidspunkt i livet, hvor vi går fra 
arbejdsliv til pensionistliv. udover tid – masser af tid – har vi 
sandsynligvis nu også økonomien til at leve vores store pla
ner ud. men med den nye tilværelse melder der sig også  
meget, der skal tages stilling til. 

I min rådgivning møder jeg mennesker, som har masser af 
energi og ideer til den nye tilværelse som pensionister. Så 
det med den ekstra tid er ikke et problem, den er fortsat 
knap. den største udfordring er, at der ikke længere kommer 
en løncheck ind af døren hver måned. nu skal de til at leve 
af livsopsparingen og selv stå for planlægningen af, hvordan 
og i hvilken rækkefølge, de skal nedspare. Selvom de har 
været gode til deres arbejde og har en stor opsparing i form  
af friværdi, frie midler, pensioner og evt. virksomhedsmidler, 
er det ikke det samme, som at kunne gennemskue den  
jungle af regler, opfordringer, mediebudskaber, velmenende 
råd og skat, som er vigtige at tage højde for i en individuel 
nedsparingsplan.

når de er vant til at få en månedlig indtægt, som rigeligt 
dækker udgifterne (den sorte linje i figur 1) og overgår til 
overførselsindkomst i form af efterløn og senere folkepen
sion samt løbende pensioner, er det interessant at vide, hvor 
langt der er op til den ønskede indtægt, som deres øvrige 
formue (brikkerne) skal dække.

der er rigtig mange faktorer, som påvirker vores valg, og 
det er ikke altid de økonomisk mest rentable valg, der træf
fes. der skal både træffes økonomiske kloge beslutninger, 
men samtidig skal de have hjertet med. og den rækkefølge, 
som venner, familie og medier stiller op, er ikke nødvendigvis 

den rigtige for alle. derfor er der en række ting, som de skal 
tage stilling til, før planen kan tage form. et grundigt forar
bejde gør, at de kan manøvrere både i forhold til den oprin
delige plan, og når forudsætningerne ændrer sig – for det vil 
de gøre undervejs – både på afkast, skat og ønsker til livet.

NedsPArINgsPLAN
Selve den økonomiske øvelse har 3 hovedopgaver: 

1.  læg et budget over de faste udgifter og leveud
gifterne – ”rugbrødet”. Forsøg at lægge de større 
udgifter ind, som de kan forudse (ny bil, rejsebud
get, afgiftsfri gaver, ex. supplement til barnebar
nets sprogrejse osv.)

2.  Sæt et mål for, hvor gammel de bliver, eller hvor 
langt pengene skal række. For nogle er det svært at  
sætte et slutord, men de ønsker i stedet at bruge 
pengene, så længe de lever.

3.  opgør den samlede formue – dvs. værdien af den 
frie opsparing, friværdien, pensionerne og evt.  
opsparing/værdi af virksomhed – så de har overblik 
over, hvad de råder over. 

Fakta

INDKOMSTÆNDRINGER VED PENSIONERING
800.000

600.000

Udgifter

400.000

200.000

0
60 år 65 år

<<Pension / Bolig / Virksomhed / Frie midler

Løn

Ratepension via arbejdsgiver

Folkepension

ATP

>

Privat ratepension

Efterløn

aF marianne thørS, Formuerådgiver, Formuepleje a/S
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>>   Mange pensionister har  
i dag en større formue, end 
de selv kan nå at bruge 

Før en nedsparingsplan, er det vigtigt at kaster lys over både 
afkast, skat, omkostninger og renter på de enkelte delele
menter af formuen:

FrIe MIdLer:  
• Hvilket afkast giver opsparingen pt.?
• Skat af afkast?
 
FAsT ejeNdOM:  

•  Hvilke omkostninger er der forbundet med at bruge  
 af  friværdien

  Rente og omkostninger?
  kredit eller lån?
•  Indefrysning af ejendomsskat (nye regler på vej omkring 

rente)?
• OBS på påvirkning af de offentlige ydelser?
• Fradragsværdi af renteudgifter?

PeNsION:
• Hvilket afkast giver ratepensionen/kapitalpensionen?
•  Fordele ved at ændre pensionstype  
 (ex. kapitalpension til ratepension eller livrente)
• Antal udbetalingsår og hvornår skal udbetalingerne  
 starte?
• Skat og udligningsskat?
• Værdi af udskydelse af udbetalingstidspunkt
  Private og offentlige pensioner?

vIrksOMhed:  
•  Er generationsskiftet på plads, eller skal der sælges uden

for nærmeste personkreds?
• Hvilket afkast får De af det opsparede overskud?
• Skat af udbytte og udlodninger?
• Mulighed for ophørspension?

sAMMeNhæNgeN:
• Hvordan påvirkes skatten af:
  ekstra renteudgifter?
  Ændret indkomst?
  Ændret udbetalingsaftale?
•  Hvordan påvirkes de offentlige pensioner, når udbetalings

mønster og øvrige indtægter/formue ændres?
  

med den nyerhvervede økonomiske indsigt kender de grund
stenene til den individuelle plan, som skal sikre dem den 
indtægt, der træder i stedet for lønchecken.

nu skal der prioriteres i hvilken rækkefølge, livsopsparingen 
skal nedspares – den sidste sten, som nu skal falde på plads 
er, om hjertet kan være med i de økonomiske valg.

de ved nu, hvilke forudsætninger der er for deres priorite
ringer, og hvis disse ændres, skal de tages op til fornyet over
vejelse. eksempelvis stiger renten voldsomt, og de har valgt 
at bruge af deres friværdi, så skal de tage op til fornyet over
vejelse, om det fortsat er det mest fornuftige, eller om de 
skal til at sadle om?

sTørre FOrMUe eNd de kAN Nå AT BrUge?
en ændret strategi kan være at bruge frie midler i stedet for 
friværdi eller udbetale kapitalpensionen helt eller delvis evt. 
til indfrielse af trækket på friværdien.

mange pensionister har i dag en større formue, end de 
selv kan nå at bruge. når den individuelle plan er udarbejdet, 
og de har overblik over formuens størrelse, ved de også, om 
de er i denne situation.

er konklusionen, at der vil være noget tilbage, og ønsker 
de at give pengene videre, mens de selv er i live, skal reg
lerne for afgiftsfrie gaver nærstuderes. 

vil de efterlade det, som måtte være tilbage, er det  
vigtigt, at få udarbejdet et testamente, så pengene kommer 
til de personer/foreninger, som de måtte ønske at støtte.

For nogle er opgaven med den nye tilværelse ulidelig let 
og for andre helt uoverskuelig. Selve den økonomiske del  
er der god grund til at søge rådgivning om, så alle sten  
kan blive vendt, og deres individuelle nedparingsplan kan  
tage form. 

marianne.thoers@formuepleje.dk

Formue
nyt
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Formue
nyt

Ny investerings- 
forening 
Investeringsforeningen Formuepleje In
vest har afsluttet tegning af andele i af
deling Globus, der investerer i globale 
aktier. den samlede tegningssum blev 
på 67.049.327 kr. udover de klassiske 
fordele ved at investere i fællesskab, 
har Formuepleje Invest nogle unikke ka
rakteristika sammenlignet med andre 
investeringsforeninger:

• Omkostninger følger resultaterne              
• Sammenfaldende interesser
• Ingen tegningsprovision
• Lav omsætning sikrer afkastet
 

Undgå 
udligningsskatten
et nyt lovforslag fra skatteministeren 
giver mulighed for at forlænge udbeta
lingen og dermed undgå betaling af den 
nye udligningsskat på store pensioner. 
har de startet pensionsudbetalinger fra 
ratepensionen over fx 10 år, åbnes der 
op for forlængelse til en udbetalingspe
riode over fx 15 eller 20 år. Sidste rate 
skal dog udbetales, inden de fylder 85 
år. udbetales ratepensionen i dag over 
10 år, vil en ratepension på ca. 2,5 mio. 
kr. eller derover typisk overstige græn
sen på 362.800 kr. i årlige udbetalinger 
og dermed udløse udligningsskat. 

ved at forlænge udbetalingsperio
den med fx 10 år, kan de helt eller del
vist undgå udligningsskatten, da de år
lige pensionsudbetalinger falder  men 
til gengæld udbetales pensionen over 
en længere periode. Følg sagen på  
formuepleje.dk.

de syv børsnoterede Formueplejeselskaber kom ud af regnskabsåret 
2009/2010 med et samlet overskud på 2,4 mia. kr., eller hvad der svarer 
til et gennemsnitligt afkast på 31,3%. I regnskabsårets løb er spændet mel
lem indre værdi og børskurs indsnævret, så resultaterne opgjort i forhold til 
børskurser viser et samlet resultat på 2,9 mia. kr. eller et gennemsnitligt af
kast på 40,3%.

årsrapporter 2009/2010

Finanskalender
Ordinær generalforsamling

optimum, merkur, limittellus 26.10.2010

Pareto, Penta 27.10.2010

Safe, epikur 28.10.2010

Fokus 27.04.2011

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010/2011

optimum, Pareto, Safe, epikur, Penta, merkur, limittellus 03.11.2010

halvårsrapport 1. halvår 2010/2011

optimum, Pareto, Safe, epikur, Penta, merkur, limittellus 24.02.2011

Periodemeddelelse 3. kvartal 2010/2011

optimum, Pareto, Safe, epikur, Penta, merkur, limittellus 05.05.2011

Afkast i pct. resultat i mio. kr.

Indre værdi Børskurs Indre værdi Børskurs

Formuepleje optimum 13,6% 21,0%          118,8     169,3 

Formuepleje pareto 25,5% 31,8%          221,0     254,3 

Formuepleje Safe 32,1% 44,0%          770,6     907,0 

Formuepleje epikur 33,4% 48,6%          394,2     479,8 

Formuepleje penta 47,3% 48,7%          442,8     582,5 

Formuepleje merkur 40,0% 51,3%          227,0     253,6 

Formuepleje limittellus 27,1% 36,7%          196,4     242,8 

gennemsnit Total

31,3% 40,3%      2.371,0 2.889,3

Børskurs:	Resultat	i	mio.	kr.	opgjort	i	forhold	til	det	gennemsnitlige	antal	aktier	i	omløb
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der er penge at spare, hvis de rigtige beslutninger 
træffes inden årets udløb. vi har samlet nogle af dem 
i en økonomisk huskeseddel.

efteråret er over os – og dermed en række opgaver for den 
vågne investor. Blandt Formueplejes formuerådgivere har 
der været høj aktivitet i sensommeren. her ser vi nærmere 
på nogle af de aktuelle emner, som er vigtige for investo
rerne lige nu.

1.  deN gOde Nyhed: 
skATTeregLer er eN FOrdeL
Skat har fyldt uforholdsmæssigt meget i formuerådgivningen 
de forgangne 18 måneder. Især har lagerbeskatning, beskat
ning af fiktive gevinster og asymmetrisk beskatning været 
meget omtalt. heldigvis er de mange uklarheder imidlertid 
ændret eller helt fjernet nu. Faktum er, at hovedparten af alle 
aktionærer har fordel af situationen. Senest er der vedtaget 
ændret beskatning af kapitalindkomst for private investorer 
med mere end 40.000 kr. i positiv kapitalindkomst oG som 
betaler topskat. med de ændrede regler falder skatten på  
Formueplejeaktier fra 49,50% i 2010 til 42% i 2014. 

For de investorer, hvor den positive nettokapitalindkomst 
bliver under 40.000 kr. – og hvor investor ikke betaler top
skat, er beskatningen fortsat ca. 37%

2. seLvANgIveLse Og FOrskUdsregIsTrerINg: 
sådAN gør de
Indkomståret 2009 blev det første, hvor private investorer 
skulle medtage Formueplejeaktierne på selvangivelsen. 
overgangsreglerne betød, at eventuelle tab fra anskaffelses
tidspunktet og frem til 30. juni 2009 – kunne fradrages som 
negativ kapitalindkomst på selvangivelsen for 2009. Resul
terede opgørelsen ved overgangen i en gevinst – skulle denne 
medregnes som positiv aktieindkomst i 2009.

I indkomståret 2010, er det kursudviklingen i Formue
plejeselskaberne fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010, der skal 
selvangives. et overblik findes i skemaet overfor:

ejer de eksempelvis 10.000 aktier i Formuepleje optimum 
a/S – skal de opgøre 10.000 styk x 18,50 kr. i gevinst  
= 185.000 kr. på selvangivelsen for 2010. Ønsker de  
allerede på nuværende tidspunkt klarhed over indkomståret 
2010 – kan gevinsten forskudsregistreres på www.tastselv.
skat.dk. Bemærk at sælger de Formueplejeaktier i sidste 
halvår 2010, skal kursudviklingen fra 1. juli 2010 og  
indtil salgsdagen også medregnes i gevinsten for indkomst
året 2010.

3. Ny MULIghed: 
FOrMUePLeje INvesT, AFdeLINg gLOBUs
I forlængelse af den ændrede beskatning af Formuepleje
aktionærer i 2009, introducerede vi i forsommeren 2010 en 
ny investeringsforening – kaldet Formuepleje Invest. Indled
ningsvist har vi introduceret en afdeling med ca. 60 globale 
aktier. Globus er for de aktionærer, der ønsker deres afkast 
beskattet som aktieindkomst – eksempelvis de investorer, 
som fremfører realiserede tab på aktier fra tidligere, der  

Aktuel rådgivning

aF helle Snedker, Formuerådgiver, Formuepleje a/S

AkTIe 1/7 2009 30/6 2010
gevinst pr. aktie

Indkomståret 2010

optimum 88,00 106,50 (+21%)  18,50

pareto 174,13 232,00 (+33%)  57,87

Safe 91,82 131,00  (+43%)  39,18

epikur 193,54 286,00 (+48%)  92,46

penta 79,46 117,02 (+48%)  37,56

merkur 115,41 174,00 (+51%)  58,59

limittellus 79,00 108,00 (+37%)  29,00



kan modregnes i gevinster på Globus. det særegne ved  
Globus er omkostningsstrukturen – der følger princippet i 
Formueplejeselskaberne: lave faste omkostninger – mod til 
gengæld et resultathonorar, der afspejler de leverede resul
tater. Som i Formueplejeselskaberne – så arbejder vi også i 
Formuepleje Invest med princippet ”high watermark”, hvor
efter eventuelle tab altid skal tjenes hjem, før der igen kan 
opkræves resultathonorar.

4. BANkPAkke 1 UdLøBer 
skAL jeg INvesTere?
30. september udløb statsgarantien på indlån ud over 
750.000 kr. i danske pengeinstitutter. mange investorer har 
ønsket rådgivning om, hvorledes de skal forholde sig i den 
forbindelse. ens for alle er, at det er oplagt at tage den sam
lede formuesammensætning op til revision for at afgøre, 
hvor stor en del af midlerne, der skal stå kontant. 

Investorer, der har valgt kontant placering i de seneste 12 
måneder, er gået glip af afkast på 30 – 40%. Spørgsmålet 
er, om dette har været det mest optimale – hvis deres tids
horisont er længere end 1 – 3 år. et alternativ vi aktuelt  
drøfter med investorerne, er muligheden for at investere i 
Formuepleje Fokus a/S. Budgetafkastet er her 79% om året 
i gennemsnit over de kommende 5 år.

5. skAL PeNsIONerNe geNOvervejes?
I efteråret 2010 er der også overvejelser for de, som sparer 
op til pension. dels er det vigtigt at være opmærksom på, 
hvor de befinder dem i forhold til grænsen på 100.000 kr. 
med fradrag i grundlaget for betaling af topskat. er der ind
betalt mere end 100.000 kr., bør det overvejes, at overføre 
den overskydende indbetaling til en livrente. er der indbetalt 
mindre end 100.000 kr., kan det for topskattebetalere være 
hensigtsmæssigt at ”fylde op” inden 31. december. desuden 
er det en overvejelse værd, at vurdere om indskud på kapi
talpension skal fortsætte/genoptages. Som minimum kræ
ver dette, at der er 10 år til pensionens udløb (= til de fylder 
75 år) – for at det giver mening at indbetale med en  
fradragsværdi på ca. 37%, når udbetalingen beskattes med 
40%. driver de selvstændig erhvervsvirksomhed (ikke i sel
skabsform), bør de overveje at overføre op til 30% af virk
somhedens overskud til en pensionsordning. denne mulig
hed består i perioden 2010 – 2014. Fra og med 2015 vil 
også de selvstændige erhvervsdrivende være omfattet af lof
tet på 100.000 kr. i lighed med lønmodtagere.

Pensionsopsparere med mange små pensionsordninger, 
opfordres i øvrigt til at overveje sammenlægning af disse  
– med henblik på at optimere i forhold til omkostninger. På 
www.pensionsinfo.dk er der mulighed for at hente et overblik 
over de eksisterende ordninger. og ønsker de sparring og 
vejledning om fordele og ulemper ved at sammenlægge ord
ninger, drøftes og vurderes dette ved møder med formueråd
giverne om formuesammensætning.

6. BeLåNINg AF FAsT ejeNdOM 
skAL MINe LåN æNdres?
Sidste punkt på de private investorers huskeseddel er spørgs
målet om rentetilpasning og eventuelt omlægning til/fra 
fastforrentede lån. det eneste klare budskab må være, at det 
aldrig har været så attraktivt at låne penge som nu. I skri
vende stund ser rentetilpasningslån med årlig rentetilpas
ning ud til at lande på en ydelse, der ligger 25% under sid
ste års attraktive niveau. Ønskes sikkerhed og mulighed for 
at udnytte senere bevægelser i renten til restgældsreduktion 
– så kan et 4% lån lige nu udbetales til en kurs meget tæt på 
100. valget er sværere end nogensinde – og måske derfor er 
behovet for rådgivning stort. I Formuepleje modtager vi ikke 
henvisningsprovisioner eller lignende. måske gør også dette 
os til en troværdig sparringspartner?
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økonomisk huskeseddel

  Indberet kursudviklingen i Formueplejesel-

skaberne fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010

  Betaler de mere end 100.000 ind på pen-

sion, skal de tage stilling til, hvordan de 

sparer op mest optimalt.

  Overvej om indbetalinger på kapitalpension 

skal fortsætte/genoptages.

  Bankpakke 1 udløb 30. september.  

har de indlån over 750.000 kroner bør de 

overveje investering af deres midler.

  genovervej deres lån.  

Måske er der attraktive muligheder.

  Overvej gaver/arveforskud under den  

afgiftsfrie grænse på 58.700 kr. til børn; 

børnebørn mv. Både de og deres ægtefælle 

kan give en gave/et arveforskud.

  søg rådgivning, hvis de er i tvivl.  

en time kan være en god investering!

helle.snedker@formuepleje.dk
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aF laSSe dehnBaltZeR, advokat, hoRten advokatFIRma

et generationsskifte kan være en lang og udfordrende proces. 
men sådan behøver det ikke være. God forberedelse giver overblik 
over en række attraktive muligheder.

et generationsskifte er oftest forbundet med en 
lang række overvejelser, som kan være svære at 
tage stilling til. Ikke mindst de skattemæssige 
konsekvenser ved et generationsskifte kan være 
vanskelige at gennemskue. men sådan behøver 
det ikke være! med den rette forberedelse kan  
de få skabt dem et overblik over de attraktive 
muligheder, der ligger i et generationsskifte – og 
dermed nå frem til den løsning, der er mest  
fordelagtig for dem og næste generation.   

geNerATIONsskIFTe 
et generationsskifte er i princippet det samme 
som en virksomhedshandel, men med den for
skel, at handlens parter som oftest har et godt 
kendskab til hinanden i forvejen. ved et generati
onsskifte overdrages et selskab eller en personligt 

drevet virksomhed fra den hidtidige ejer til den 
næste generation i form af familiemedlemmer  
eller nære medarbejdere. 

overdragelsen kan ske såvel før som ved eje
rens død. Skattemæssigt bliver virksomhedseje
ren stillet ens ved generationsskifte i levende live 
som ved død. det er derfor muligt helt selv at  
bestemme, hvornår tiden er inden til et generati
onsskifte samt hvor stor en del af planlægningen 
og generationsskiftet i det hele taget, man ønsker 
at tage del i. Som udgangspunkt vil et genera
tionsskifte udløse en sædvanlig afståelsesbeskat
ning. den hidtidige ejer vil derfor blive beskattet 
af fortjeneste eller tab, der realiseres i forbindelse 
med overdragelsen til den nye ejer. overdragel
sen kan dog under visse omstædigheder ske ved 
skattemæssig succession.   

er tiden inde til et  
generationsskifte? 

horten advokatfirma skriver i magasinet FoRmue
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UdskydeLse AF skATTeN 
Generationsskifte med succession indebærer, at den nye ejer 
indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Såle
des udskydes beskatningstidspunktet, idet der ikke sker be
skatning i forbindelse med overdragelsen, men først på tids
punktet, hvor den nye ejer afstår virksomheden. 

lovgiver har hermed skabt en likviditetslettende ordning 
for erhvervslivets aktører. Foruden nogle få specifikke forud
sætninger, kræves det blot, at parterne er enige om at  
anvende successionsmodellen i forbindelse med genera
tionsskiftet, samt at der gives meddelelse herom ved indgi
velse af overdragerens selvangivelse til Skat. den skatte
mæssige succession omfatter ikke gave og boafgift. Sådanne 
afgifter skal derfor betales på overdragelsestidspunktet. 

deN NæsTe geNerATION 
adgangen til skattemæssig succession er begrænset til en 
snæver personkreds. overdragelsen skal ske til enten nære 
familierelationer eller medarbejdere, som er skattepligtige til 
danmark. hvad angår familierelationer, er det udtømmende 
fastlagt, at kun overdragerens samlever i skattelovgivningens 
terminologi, børn, børnebørn, søskende samt søskendes børn 
eller børnebørn kan succedere ved et generationsskifte. 

ved overdragelse til nære medarbejdere, må der være tale 
om medarbejdere, der inden for de seneste 5 år har været 
beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæfti
gelse i sammenlagt mindst 3 år enten i det aktieudstedende 
selskab eller i et eller flere koncernforbundne selskaber. 

heL eLLer deLvIs OverdrAgeLse 
Generationsskifte med succession kan ske ved hel eller del
vis overdragelse under forudsætning af, at der overdrages 
mindst 1% af aktie eller anpartskapitalen til den nye ejer. 
dermed er det ikke tilstrækkeligt, at flere erhververe tilsam
men modtager 1%. 

overdragelse uden beskatning vil dog forsat kunne etableres 
ved familieoverdragelser, hvor der i sameje overdrages min
dre end 1% af aktie eller anpartskapitalen, men således at 
beskatning udløses i tilfælde af, at samejet ophører. 

PeNgeTANk     
For at undgå beskatning ved overdragelse af selskab eller 
personejet virksomhed er det endelig en forudsætning, at 
pågældende selskab eller virksomhed ikke omfattes af den 
såkaldte pengetanksregel. Skattemæssig succession kan  
således ikke ske i forbindelse med overdragelse af selskaber, 
hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse og/ 
eller udlejning af fast ejendom, de såkaldte pengetanke.  
den likviditetslettende ordning kræver altså reel erhvervs
virksomhed.

FOrTrydeLsesreT?  
uanset den rette rådgivning og sparring, vil fremtiden kunne 
byde på helt uforudsete omstændigheder, som måske vil få 
den tidligere ejer til at ærgre sig over det gennemførte gene
rationsskifte. men som ved mange andre handler, gælder der 
også her en fortrydelsesret. en fortrydelsesret, der desuden 
er uden skattemæssige konsekvenser. 

et generationsskifte kan tilbageoverdrages med skatte
mæssig succession, således at den tidligere ejer igen bliver 
ejer. de almindelige forudsætninger i forbindelse med et  
generationsskifte gælder tilsvarende ved tilbageoverdragel
sen, idet det tillige kræves, at generationsskiftet i sin tid blev 
gennemført ved skattemæssig succession, samt at tilbage
overdragelsen sker inden for en periode af 5 års varighed.   

når alt kommer til alt  når økonomi, paragraffer, råd og 
facts er klarlagt og belyst  er det i sidste ende kun dig selv, 
der kan mærke, om tiden er inden til et generationsskifte. 
er tiden inde..?   

sUccesFULdT geNerATIONsskIFTe
 Formuepleje og horten advokatfirma indbyder til  
seminar om generationsskifte, der afholdes i Århus og 
hellerup i november 2010. læs mere på side 28.
 
 

>>  Overdragelsen kan ske såvel  
før som ved ejerens død.  
skattemæssigt bliver  
virksomhedsejeren stillet ens 
ved generationsskifte i levende 
live som ved død. 
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Formuepleje Pareto
Sikker havn i usikker verden

         hvad er 100 kr. blevet til?

år til dato 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år

Formuepleje pareto 107 113 91 115 144 241

globale aktier1) 106 115 79 97 118 66

investeringsforeninger2) 105 115 80 99 119 58

1) mSci World aktieindeks incl. udbytte.

2) iFr investeringsforeninger, median af globale aktieafdelinger.

1
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Formuepleje Pareto
Sikker havn i usikker verden

Siden etableringen i 1999 har Formuepleje Pareto leveret et 
afkast, kun ganske få formueforvaltere kan matche. 1 mio. 
kroner investeret i Formuepleje Pareto for 10 år siden er  
vokset til 2,41 mio. kroner, mens en global aktieinvestering 
er faldet til hhv. 0,66 mio. kroner (benchmark målt ved mSCI 
inkl. udbytte) og 0,58 mio. kroner (gennemsnittet af investe
ringsforeninger i globale aktier). over de seneste 10 år har  
Pareto skabt et afkast på ca. +8% p.a., hvor globale aktier og 
gennemsnittet af investeringsforeninger ligger på hhv. 4% 
og  5,3% p.a. en placering i Formuepleje Pareto lige før fi
nanskrisens start i 2008, ville have medført et tab på ca. 
9%. en tilsvarende investering i globale aktier / investerings
foreninger havde betydet et tab på ca. 20%. 

FOrveNTeT AFkAsT Og rIsIkO
hvad med det fremtidige afkast? og hvilken risiko er der i 
Formuepleje Pareto? ved at dekomponere afkastet over de 
næste 12 måneder, kan vi se hvilke komponenter, der bidra
ger til det forventede afkast og risiko.

I scenarioanalysen forventes en stigende uSd og obligati
onskurser (fald i renten) ved aktiekursfald og vice versa ved 
stigninger på aktiemarkedet1). Som investor er det jo rele
vant at se på, hvad alternative investeringer genererer. dette 
kan aflæses af figur 2, som sammenligninger det forventede 
afkast i Formuepleje Pareto med en risikofri investering  
(1årig obligation) og en 100% aktieinvestering.

 

• Breakeven 1-årig obligation: -19%
• Breakeven aktieinvestering: + 13%.

aktier skal falde mere end 19% eller stige mere end 13%, 
før alternativerne i form af korte obligationer eller aktier  
giver et bedre afkast end Formuepleje Pareto. med den store 
usikkerhed omkring den fremtidige udvikling på de finansielle 
markeder kan investor via en investering i Formuepleje Pareto 
opnå en investering med et forventet attraktivt afkast og en 
moderat risikoprofil.

anders.bjoernager@formuepleje.dk

1)  Beregningerne tager udgangspunkt i den aktuelle porteføljesammensætning i  

Formuepleje Pareto. Valutaeffekten i USD er udelukkende beregnet på aktieporte-

føljen, da finansieringen er 100% i EUR.

aF anderS Bjørnager, Formuerådgiver, Formuepleje a/S

Selv om lav risiko og højt afkast er en sjælden kombination på  
de finansielle markeder, er det netop, hvad Formuepleje Pareto  
har præsteret de seneste 10 år.

12 MDR. AFKAST PÅ PARETO, 
AKTIER OG 1-ÅRIG OBLIGATION
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AktierAfkast
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Pareto 1-årig obligation

2

         scenarioanalyse på Formuepleje Pareto på 12 måneder 

Aktieudvikling -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Usd udvikling 10% 8% 5% 0% -5% -8% -10%

renteændring -0,75% -0,50% -0,25% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75%

dekomponering:

Aktier -18,0% -12,0% -6,0% 0,0% 6,0% 12,0% 18,0%

valuta 3,0% 2,3% 1,5% 0,0% -1,5% -2,3% -3,0%

renter 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

kursgevinst 3,5% 2,4% 1,2% 0,0% -1,2% -2,4% -3,5%

samlet afkast -3,5% 0,6% 4,6% 8,0% 11,3% 15,3% 19,4%

3
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Som investor kan det være svært at se, hvorfra væksten i verdensøkonomien 
skal komme, når den står på spareplaner i de vestlige økonomier. vi er dog  
begrundede optimister og tror hverken på double dip eller deflation. 

3. kvartal var præget af rentefald og nervøsitet 
for et double dip i økonomierne. Globale aktier 
formåede at stige ca. 2% i kvartalet målt i dkk, 
men under stor nervøsitet.     

Resultaterne i kvartalet var alle positive med 
afkast fra 1,1% og op til 6,8% i det mest risiko
fyldte selskab Penta. målt på 12 mdr.’s sigt ser 
resultaterne ligeledes acceptable ud – fra 8,5% i 
det ugearede lavrisiko selskab, optimum, til ca. 
21% i merkur.

I samme periode har globale aktier, målt ved 
mSCI World inkl. udbytte, givet et afkast på 
12,6% i dkk, mens nykredits danske realkredit
obligationsindeks har givet et afkast på 7,6%.

til sammenligning har det danske C20indeks 
leveret et afkast på 24,5% på 12 måneder, bl.a. 
båret frem af aktier som novo nordisk (+ 70%), 
der vægter 33% i C20indekset, mærskaktierne 

(+30%), som vægter ca. 14% og Carlsberg 
(+55%), som vægter ca. 9%. novo, såvel som 
mærsk, indgår fortsat i vores aktieporteføljer, 
mens Carlsberg er afhændet i løbet af året. 

 
deN ”Nye verdeN”
Flere økonomiske iagttagere mener vi går en helt 
ny tid i møde, hvor den globale vækst bliver mar
kant lavere de næste 10 – 20 år end de foregå
ende 1020 år. Pointen er, at perioden de sene
ste 20 år har været kendetegnet ved deregulering 
af den finansielle sektor og massiv gearing af hus
holdninger, virksomheder og lande. 

uSa bliver i denne forbindelse tit fremhævet 
som (skræk)eksempel. Perioden siden 1980’erne 
har i den grad været kendetegnet af stadig mindre 
regulering af den finansielle sektor. de store fri
hedsgrader i sektoren førte til en kraftig stigning i 

Bliver det bedre i 2011?

aF Søren aStrup, direktør, FormueForvaltning, Formuepleje a/S

“ The financial crisis is still  
with us. we are not in year  
one after the crises, we are  
in year four of the crisis”

            Dr.	Axel	Weber,	 
President	Deutsche	Bundesbank	 
og	Member	of	the	Governing	 

Council i ECB. 
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den finansielle innovation – på godt og ondt. Samtidig opstod 
en situation, hvor den amerikanske forbruger ”frit” kunne for
bruge al sin indkomst – og mere til – bl.a. på kinesiske varer. 

denne ”symbiose” mellem uSa og kina var en stabil uli
gevægt, så længe forbruget i uSa kunne finansieres ved at 
uSa blev gearet mere og mere. Problemerne opstod først, 
da det blev udstillet, at gearingsgrundlaget – det amerikan
ske husmarked – var en boble skabt af dereguleringen. 

UdFOrdrINgeN: ALLe skAL sPAre OP
konklusionen er derfor, at de næste 1020 år vil byde på det 
modsatte: Regulering og ingen gearing. denne konklusion er 
efter vores vurdering en anelse for hård, men de kommende 
år vil med sikkerhed være kendetegnet ved øget regulering 
og mindre gearing. det vil påvirke vækstpotentialet i de ud
viklede økonomier. 

her og nu er udfordringen til at få øje på. alle skal spare 
mere op den kommende tid, hvilket betyder mindre forbrug 
her og nu. men hvad skal drive den globale efterspørgsel, 
som sikrer, at vi får en fornuftig vækst? Svaret er ikke ligetil, 
og indtil videre retter de fleste blikket mod emerging mar
kets med kina i spidsen. Faktum er dog, at hverken den ki
nesiske stat eller de kinesiske forbrugere endnu kan kompen
sere helt for den manglende efterspørgsel i ”vesten”. men 
emerging markets er denne gang med til at sikre en god  
aktivitet i den vestlige verdens eksportindustri. 

Samlet er det vores forventning, at den private efter
spørgsel stille og roligt kommer i gang igen i de vestlige øko
nomier i takt med at offentlige nedskæringer generelt indle
des i 2011. dertil vil de rekordlave renter og den lempelige 
pengepolitik lægge en bund under væksten. 

Som jeg ligeledes beskrev for 3 måneder siden, tror vi 
hverken på double dip eller et deflationsscenarie á la Japan. 

Risikoen er dog tilstede, men sandsynligheden er efter vores 
vurdering særdeles lille. til gengæld anerkender vi, at den 
globale vækst sandsynligvis taber momentum hen mod og i 
begyndelsen af 2011, hvilket primært skyldes udfordrin
gerne i de etablerede vestlige økonomier.

 På de følgende sider kan de se, hvordan Formueplejes  
fokus er på de forskellige markeder og aktiv/passiv–klasser 
ved indgangen til 4. kvartal. 

reAL BNP-væksT

% yOy 2010 FOrMUePLeje 2010 konsensus* 2011 FOrMUePLeje 2011 konsensus*

europa 1,5% (1,1%) 1,6%   (1,1%) 1,3% 1,4% 

uSa 2,7% (3,0%) 2,7%   (3,2%) 2,4% 2,4% 

Japan 2,5% (2,1%) 2,8%   (2,2%) 1,4% 1,4%  

kina 10,0% 10,2% (10,1%) 9,1% 8,9%

Indien 8,0% 8,5%   (7,8%) 8,1% 8,3% 

BRIC 8,2% 8,0%   (7,9%) 7,8% 7,9% 

udviklede økonomier 2,5% 2,7%   (2,7%) 2,3% 2,2% 

verden 4,3% (4,1%) 4,6%   (4,2%) 4,2% 4,2% 

Tallene i parentes  angiver værdier fra sidste offentliggjorte vækstforventninger, såfremt der er ændringer

*Consensus Economics, Economist, IMF, Bloomberg og Formuepleje

Udgangspunktet i de følgende tabeller og figurer (side 44-48) er de samlede 

investeringsmandater	under	 forvaltning	hos	Formuepleje	A/S.	Der	er	 altså	

tale om en gennemsnitsbetragtninger, hvorfor billedet for de enkelte investe-

ringsprodukter	kan	afvige	helt	eller	delvist.	De	præsenterede	forventninger	er	

udelukkende udtryk for Formueplejes skøn på udgivelsesdatoen, og kan ikke 

erstatte	læserens	egen	vurdering.

Optimum

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Globale 
aktier DKK

Danske 
realkreditobl.

* Globus startede 5/7 2010     
Kilde: Formuepleje og Bloomberg

Merkur

LimiTTellus

Globus*

Fokus

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST1
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AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE 
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
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Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks 2
Nordea obl. indeks 3

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER

5%-realer: 48%

6%-realer; 12% Flexer; 19%

CF’er; 5%

4%-realer; 16%

NøgLeTAL Pr. 30.09.2010

Formuepleje Nordea indeks
rentefølsomh. 2

Nordea indeks
rentefølsomh. 3

rentefølsomhed 1,23 2,00 3,00

konveksitet -1,48 -1,46 -1,66

FOrveNTNINger kOMMeNde 12 Mdr.   

pr. 30.09.10 12 mdr. frem

2-årig statsrente dkk 1,02% 1,50%

10-årig statsrente dkk 2,39% 3,00%

2-årig swaprente dkk 1,80% 2,25%

10-årig swaprente dkk 2,77% 3,25%

Obligationer
de finansielle markeder har de seneste måneder været  
præget af stor usikkerhed blandt andet på grund af frygt for 
ny recession (dobbeltdip) i uSa. det har medført, at mange 
investorer har søgt tilflugt i sikre statsobligationer. Samtidig 
har den amerikanske centralbank meldt ud, at de er klar med 
yderligere opkøb af amerikanske statsobligationer, hvis det 
bliver nødvendigt. det har ført til et kraftigt fald i de lange 
amerikanske renter, hvilket også har smittet af på de lange 
danske renter. den 10 årige danske statsrente har sat ny 
bundrekord, da den kortvarigt var under 2,2%, jf. neden
stående. det har medført, at den 30 årige 4% realkredit
obligation har nærmet sig kurs 100, hvilket har øget ud
træksrisikoen på vores beholdninger af 5% og 6% real
kreditobligationer. vi holder meget øje med denne udtræks
risiko på disse obligationer, og vi vurderer løbende, om der 
findes bedre alternativer. 

Selvom der er mange udfordringer i økonomierne, og der er 
udsigt til, at væksten i den vestlige verden kommer til at 
køre i et lavt gear i lang tid, så vurderer vi, at rentemarke
derne har taget forskud på sorgerne i form af for lave renter. 
Samtidig er det vores hovedscenarie, at væksten langsomt 
kommer i gang, og risikoen for et dobbelt dip er lille. I så fald 
vil renterne kravle lidt op igen fra det nuværende historisk 
lave niveau.

Rentefølsomhed	er	udtryk	for,	hvor	meget	kursen	vil	ændre	sig	ved	en	renteæn-

dring på 1%-point, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan 

forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor 

meget	rentefølsomheden	ændrer	sig	ved	en	renteændring	på	1%-point.	Ved	en	

rentestigning på 1%-point vil rentefølsomheden stige fra 1,23 til 2,71 (+1,48). 

   

Indekseret	værdier,	1.januar	2010	=	100.	Som	sammenligningsgrundlag	er	an-

vendt	Nordeas	obligationsindeks	med	rentefølsomhed	på	hhv.	2	og	3,	da	rente-

følsomheden	på	Formueplejes	obligationsportefølje	har	været	mellem	0,7	og	

3,7 i 2010.  

Swap-rente	 er	 en	 interbank-rente,	 og	 derved	 er	 et	 udtryk	 for	 en	 kreditrente,	 

da	der	er	større	risiko	på	banker	i	forhold	til	staten.	Derfor	bruges	swap-renter	 

typisk	som	udgangspunkt	ved	vurdering	af	prisfastsættelsen	af	danske	realkredit-

obligationer.      

UDVIKLING I 10-ÅRIG DANSK STATSRENTE
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EKSPONERING I.F.T. EGENKAPITAL
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Risiko (st.d)

EUR

CHF
USD

JPY

vALUTAPrOgNOse 

spot 6 mdr. frem 12 mdr. frem

eur 7,45 7,46 7,46

chF 5,57 5,43 5,30

uSd 5,38 5,64 5,90

gBp 8,55 8,78 9,00

jpY* 6,48 6,34 6,20

valuta
I det forgangne kvartal voksede den indflydelse regeringer og 
centralbanker har på valutamarkedet. en svagere valutakurs 
vil typisk give et lands eksportvirksomheder konkurrence
mæssige fordele og dermed også holde en hånd under be
skæftigelsen. det er i det lys, man skal se de åbenlyse inter
ventioner på valutamarkederne fra centralbankerne i kina, 
Schweiz og Japan. lige som centralbankerne i bl.a. uSa og 
england i praksis har svækket egne valutaer. desværre kan 
alle valutaer ikke være svage samtidig, og det er derfor  
andre lande, der betaler regningen for ovennævnte landes 
forbedrede konkurrenceevne. det fik i september den brasili
anske finansminister til at tale om, at verden i øjeblikket  
oplever en valutakrig.

et er sikkert; den øgede indflydelse fra centralbankerne øger 
risikoen i valutamarkederne, hvilket understøtter beslutnin
gen om p.t. kun at anvende euR som finansieringsvaluta i 
Formueplejeselskaberne.

I figuren ses historikken over Formueplejes eksponering mod 
ChF. Som det fremgår, blev eksponeringen i låneporteføljen 
mod stigende ChF elimineret i maj – før den schweiziske  
nationalbank opgav sin intervention i valutamarkedet og  
dermed lod ChF stige markant. Samlet set er ChF i lånepor
teføljerne indfriet på en snitkurs på ca. 5.11 ChF/dkk, og 
erstattes af 100% euR og dkk finansiering.

Den	 viste	 lånerente	 er	 baseret	 på	 1-måneds	 LIBOR-renter	 og	 opgøres	 uden	 

bankernes	rentemarginal.	Risikoen	er	beregnet	på	baggrund	af	historiske	data	

og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

Ovenstående	figur	viser	Formueplejes	samlede	investeringsmandats	valutaeks-

ponering. 

Kursen	 på	 JPY	 er	 skaleret	med	100.	Kurserne	 er	 i	 forhold	 til	 danske	 kroner. 

EUR	–	 euro;	CHF	 –	 schweizerfranc;	USD	 -	 amerikansk	dollar	 ;	GBP	 -	 britisk	

pund;	JPY	-	japansk	yen.

   

CHF OG FORMUEPLEJE DET SENESTE ÅR
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SEKTORFORDELING ULTIMO JUNI

Energi

Stabilt forbrug

Medicinal

Materialer

Cyklisk forbrug

Industri

Finans

IT

Telekom

Forsyning

MSCI WorldFormuepleje

FOrveNTNINger kOMMeNde 12 Mdr.  

aktieafkast 6,0%

udbytte 2,0%

total 8,0%

Aktier
de globale aktiemarkeder har bølget frem og tilbage i 3. 
kvartal, men endte takket været en særdeles stærk slutspurt 
i september med en pæn stigning. mSCI verden (målt i uSd) 
steg med ca. 13%, men en samtidig svækkelse af uS 
dollar overfor danske kroner betød, at stigningen blot har  
været på knap 2% målt i danske kroner. det amerikanske 
S&P500indeks er i september steget med hele 8,8%, hvil
ket er den 3. største månedlige stigning de seneste 10 år og 
den bedste september siden 1939. Stigningerne har gene
relt været mest fremtrædende i de mere cykliske sektorer, 
mens de traditionelt mere defensive sektorer har udvist  
beskedne stigninger.

den amerikanske regnskabssæson for 3. kvartal skydes for 
alvor i gang i første halvdel af oktober. vi forventer fortsat 
pæne regnskaber, men i lyset af de pæne stigninger i 3. 
kvartal er der selvsagt blevet mindre plads til skuffelser.  
aktieanalytikernes forventninger til indtjeningsvæksten de 
kommende 12 år ser i vores øjne meget ambitiøse ud, og  
vi ser en risiko for, at virksomhederne ikke vil kunne indfri de 
høje forventninger. vi ser dog også positive elementer på  
aktiemarkedet. mange virksomheder er nu i stand til at låne 
så billigt, at de med fordel kan lånefinansiere opkøb, tilbage
køb af egne aktier eller ligefrem øge udbyttebetalingen. vi 
forventer, at mange virksomheder vil udnytte de muligheder, 
de lave renter giver for at øge afkastet til aktionærerne. 

 der kan i øjeblikket findes talrige aktier, hvis udbyttepro
cent overstiger, hvad der alternativt kan opnås ved en obli
gationsinvestering. vi vurderer at prisfastsættelsen på aktier 
fortsat forekommer rimeligt attraktiv, men risikoen er, at  
aktiemarkedet med stigninger som vi har set i 3. kvartal 
kommer foran de økonomiske realiteter, og dermed bygger 
op til nye skuffelser.  

NøgLeTAL

Formuepleje MscI world

p/e 2010e 10,7 12,1

kurs / indre værdi 1,7 1,6

Standardafvigelse p.a. 19,0% 17,3%

informationsratio -0,66 -

Nøgletallene	 viser	 aktieporteføljens	 egenskaber.	 P/E	 2010E	 angiver	 værdi- 

ansættelsen	 i	 forhold	næste	års	 forventede	 indtjening,	mens	kursen	 i	 forhold 

til	den	 indre	værdi	fortæller,	hvad	vi	 i	gennemsnit	betaler	for	1	krones	egen- 

kapital	 på	 tværs	 af	 aktieporteføljen.	 Aktieporteføljens	 historiske	 udsving	 for	 

perioden	 måles	 ved	 standardafvigelsen.	 Informationsratioen	 angiver,	 hvor	 

meget	 ekstra	 vi	 får	 i	 afkast	 for	 at	 øge	 standardafvigelsen	 i	 forhold	 til	MSCI	

World.	Den	lidt	højere	standardafvigelse	på	vores	portefølje	i	forhold	til	MSCI	

World	skyldes	blandt	andet	store	udsving	i	vores	energiaktier	i	2010.

VÆRDIANSÆTTELSE I USA OG EUROPA
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allianz er et af europas førende for
sikringsselskaber og har en stærk  

international tilstedeværelse. Selskabet tilbyder skades og 
livsforsikring til både erhverv og private med tyskland, Fran
krig og Italien som de vigtigste markeder i europa. I perioden 
1998 til 2000 tilføjede allianz porteføljepleje og bankdrift 
som supplement til forsikringsdelen. herunder det aner
kendte investeringsselskab PImCo. I forbindelse med kredit
krisen solgte den kriseramte dresdner Bank til Commerz
bank. dermed er fokus i højere grad tilbage ved den rene 
forsikringsdrift, hvilket gør allianz langt mere attraktiv i den 
kommende tid.

microsoft, der formentlig kendes 
bedst fra styresystemet Windows og 

officepakken, er et af verdens største itselskaber. deres 
stabile forretningsgrundlag i form af licens og servicerelate
rede indtægter, gør microsoft særlig interessant i det nuvæ
rende investeringsmiljø. microsoft bliver konstant udfordret 
af gratisprogrammer og nytænkning fra især Google. Ikke 
desto mindre har kundernes afhængighed af microsofts  
produkter gentagne gange vist sig at være stærkere end som 
så. trods markedets usikkerhed omkring holdbarheden i  
forretningsmodellen mener vi, der er større værdi i en inves
tering i microsoft end konkurrenterne.

IBm er, som microsoft, en af It 
sektorens supertankere og tilbyder, 
som følge af den serviceorienterede 

forretningsmodel, en høj og stabil indtjening samt et tilsva
rende attraktivt cash flow. IBm søger at give virksomheder 
mulighed for at udnytte deres ressourcer optimalt og blive 
mere konkurrencedygtige gennem virksomhedsindsigt og 
brugen af It. Behovet for at effektivisere arbejdsgange og 
processer er en stor del af fundamentet for IBm’s forretnings
model, og skaber netop grundlaget for den stabile indtjening. 
For os er denne stabilitet en meget attraktiv egenskab, der 
samtidig er relativ modstandsdygtig, selv i en økonomisk  
udfordrende periode.

G4S er en global sikkerhedsvirksomhed, der 
servicerer regeringer, virksomheder og  
andre organisationer samt private. Sikker
hedsopgaverne er meget varierede og 

spænder fra bygninger til store begivenheder som sports og 
koncertarrangementer til private vagtopgaver. Selskabet har 
også en ”cashhandling” forretning, som håndterer store cash 
beholdninger for detailforretninger og servicere kontantauto
mater. G4S har knap 600.000 ansatte og sin primære for
retning i europa og nordamerika, og nye vækstmarkeder bi
drager i stig ende grad til væksten. vi forventer, at G4S vil se 
et pænt løft i den organiske vækst i løbet af 2010. højere 
marginaler, et stærkt frit cashflow og moderat værdiansæt
telse. det gør aktien til et interessant investeringsobjekt.

ahold er en internationalt orienteret  
supermarkedskæde, hvor knap 60% af 

omsætningen kommer fra uSa, og den resterende del kom
mer fra i alt 9 europæiske lande. Selskabet driver knap 3.000 
butikker med 200.000 ansatte og har et samlet butiksareal 
på godt 4 mio. m2. ahold ejer endvidere væsentlige aktiepos
ter i svenske ICa og portugisiske Jeronimo martins.  
aktien er præget af en stabil drift og en yderst  
velpolstret balance, og vi vurderer, at ahold i 
de kommende år står godt rustet til at eks
pandere organisk eller købe svagere 
konkurrenter. aktien er i vores øjne  
interessant pga. de stabile egenska
ber og en ganske moderat værdi
ansættelse.

de 10 største aktier
Som en service begrunder vi her kort vores aktuelle valg af de 10 største aktiepositioner.  
de 10 største aktier udgør ca. 30% af vores samlede aktieinvesteringer.* 

>>

* Bemærk: der er ikke tale om en traditionel anbefalingsliste. aktierne skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer, rækkefølgen er vilkårlig 

og ikke udtryk for rangordning. endelig skal det understreges, at hverken Formueplejeselskaberne eller Formuepleje a/S har nogen interesse i at 

omsætte aktierne, idet det alene betyder omkostninger til eksterne aktører. de ti største aktiepositioner i de enkelte Formueplejeselskaber fremgår 

af faktasiderne bagest i magasinet Formue.
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Israelske teva er verdens førende inden
for fremstilling af kopimedicin og mar
kedsfører tillige farmaceutiske produk

ter, hvor det vigtigste er Copaxone mod multiple sclerose. vi 
forventer, at teva vil nyde godt af den globale trend mod 
øget brug af kopimedicin, og med baggrund i sin ledende po
sition, vil levere en indtjeningsvækst, der ligger over sam
menlignelige selskaber. derfor anser vi teva som en attrak
tiv investering på kort og lang sigt.

RSa’s historie går 300 år tilbage, da  
forsikringsselskabet ’the Sun’ blev 
grundlagt. den nuværende selskabs
struktur blev skabt i 1996, da englands 

to største forsikringsselskaber, ’Royal Insurance’ og ’Sun  
alliance’, dannede ’Royal & Sunalliance’. RSa’s engelske for
sikringsforretning udgør 40% af præmieindtægterne, mens 
den internationale forretning – herunder Codan i danmark – 
udgør de resterende 60%. RSa er et meget konservativt for
sikringsselskab, hvor risikostyringen dikterer både forsikrings
forretningen og selskabets investeringsstrategi. Fokus er i høj 
grad på at skabe et attraktivt og vedvarende indtjenings
niveau. Blandt andet derfor, har RSa manøvreret stort set 
uberørt gennem krisen, og står stadig meget stærkt i en  
usikker fremtid.

münchener Rückversicherung 
er verdens største genforsik
ringsselskab, hvis primære 
forretningsområde er genfor

sikring af ejendomme, samt livs og sundhedsforsikring. mün
chener Rückversicherung tilbyder dermed forsikringsproduk
ter til forsikringsselskaberne. Blandt andet derfor er selskabet, 
især sammenlignet med andre finansielle virksomheder, af 
yderst stabil karakter. 
 

halliburton er hjemme
hørende i uSa. Selska

bet er et internationalt olieservice selskab med aktiviteter 
over hele verden, som tilbyder rådgivende ingeniør ydelser og 
påtager sig integrerede løsninger indenfor udforskning, ud
vikling og produktion af olie og gasfelter. halliburton er  
en attraktiv langsigtet investering, da selskabet vil drage  
fordel af et stadigt stigende behov for udforskning og udvin
ding af olie.

amerikanske ConocoPhillips 
er et internationalt integre

ret energiselskab med aktiviteter indenfor udvikling, produk
tion, salg og transport af olie og gas samt kemikalier. med 
udsigt til fortsat forbedrede konjunkturudsigter og svagt  
stigende efterspørgsel efter olie vil der langsigtet være en 
bund under olieprisen. ConocoPhillips vil i et scenario med 
stigende oliepriser nyde godt af udviklingen i forhold til andre 
integrerede selskaber.
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de kan med fordel blive aktionær i Formueplejeselskaberne.  
vores specialister er behjælpelige med at forklare og uddybe konceptet. 
det kan vise sig at blive den bedste tid, de har investeret. 

Sådan bliver de aktionær

Formueplejeselskaberne er aktieselskaber noterede på 
børsen  selskaber som omsættes frit. de kan købe aktier 
i Formueplejeselskaberne gennem deres bank eller net
bank, ligesom alle andre børsnoterede aktier. ved køb af 
aktier til en værdi af minimum 100.000 kr. kan de handle 
via Formuepleje a/S. der beregnes ingen kurtage, men 
alene et notatgebyr, pt. på 250 kr. til nordea Bank dan
mark a/S. Formuepleje a/S har således ingen indtægter 
relateret til handlens gennemførelse, men yder denne  
aktionærservice ud fra ønsket om en nem, billig og effek
tiv handelsafvikling for vores kunder. der er en permanent 
og vedtægtsbestemt indløsningsret, som en ekstra  
service og sikkerhed for aktionærerne. 

BevAre Og øge FOrMUeN
Formuepleje tilbyder økonomisk rådgivning og sparring 
med udgangspunkt i en analyse af deres aktuelle økono
miske situation – herunder en second opinion på aktuelle 
valg. analysen munder ud i konkrete anvisninger på en 
optimal formuesammensætning. 

Økonomi er komplekst og består af investering i fast ejen
dom, selskaber, virksomhedsordninger, pensioner og pri
vat regi. de mange forskellige skattemiljøer giver ofte 
mulighed for at sammensætte investeringerne så hen
sigtsmæssigt, at resultatet efter skat forbedres væsent
ligt. de er naturligvis velkommen til at lade deres revisor 
eller anden rådgiver deltage ved et uforbindende møde.

kontakt os gerne for nærmere information på  
tlf. 87 46 49 00 eller læs mere på formuepleje.dk



Introduktion til faktasiderne
Faktasiderne giver et overblik over investeringerne i Formueplejeselskaberne.  
her kan de se en forklaring til de mange fagudtryk, der anvendes på de følgende 
sider. Alle resultater er opgjort efter selskabsskat og efter alle omkostninger.

BeskrIveLse
kort introduktion til selskabets inve
steringsstrategi.

rIsIkO
Indikerer selskabets placering på  
risikobarometeret i forhold til de  
øvrige Formueplejeselskaber og i 
forhold til risikoen på obligations 
og aktiemarkedet.

sTAMdATA
Faktuelle oplysninger om selskabet. 
afkastmål er selskabets for ventede 
medianafkast under normale mar
kedsforhold. Risikoramme udtryk
ker det maksimale forventede for
muetab i selskabets indre værdi, 
der indtræffer med 90% sandsyn
lighed. der er ikke tale om garan
tier. Syv af Formueplejeselskaberne 
er noterede på naSdaQ omX Copenhagen a/S (mid Cap/ 
Small Cap). Formuepleje Fokus og Formuepleje Invest, afde
ling Globus er ikke noterede, oplysning om indre værdi mv. 
kan findes på www.formuepleje.dk/formueplejeselskaberne.

POrTeFøLje
Figuren viser sammensætningen af selskabets investering og 
finansiering. egenkapitalen, som er aktionærens indskud, 
sættes altid til 100. I selskaber, der investerer for lånte mid
ler anføres tillige, hvor stor lånekapitalen er i forhold til egen
kapitalen. en lånekapitalværdi på 200 betyder, at selskabet 
optager lån på 200 kr. for hver 100 kr. aktionærerne skyder 
ind. Selskabets gearing kan da opgøres til 2, idet egenkapi
talen geares 2 gange. Selskabets solvens kan opgøres som 
100/300 = 33%. en aktieværdi på 80 betyder, at 80% af 
egenkapitalen er investeret i aktier.

sTørsTe AkTIePOsITIONer
viser antallet af aktier i porte føljen 
samt de ti største aktieinveste ringer 
med angivelse af den procentvise 
andel.

kUrsUdvIkLINg
Figurerne viser udviklingen i selska
bets indre værdi på både kort og 
lang sigt sammenholdt med udvik
lingen i det globale aktieindeks Ft 
World eller det danske realkreditin
deks (optimum og Fokus). tabellen 
viser afkast siden 1995, 2000, 
2005 og 2009. For nye selskaber 
siden start.

POrTeFøLjer – OBLIgATIONer
Fordeling på restløbetid i år udtrykt ved korrigeret varighed, 
der viser obligationers kursfølsomhed over for renteændrin
ger. kor rigeret varighed viser, hvor meget kursen vil stige, 
hvis renten falder 1%point og tager højde for, at obligatio
nen kan blive udtrukket til kurs 100,hvis låntager vælger at 
indfri lånet før tid. en korrigeret varighed på 4 betyder, at 
kursen vil stige 4% hvis renten falder 1%point. 

korte: korrigeret varighed op til 3 år
mellem: korrigeret varighed 3 – 5 år
lange: korrigeret varighed over 5 år

AkTIer
viser aktieinvesteringernes geografiske fordeling.

LåNekAPITAL
viser lånekapitalens sammensætning på valutaer:  
dkk = danske kroner, euR = euro, ChF = schweizerfranc.
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Finansiering

PORTEFØLJE

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som  
grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan  
forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst 
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, 
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Beskrivelse

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der investe-
rer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investerings-
modeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital 
og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk 
valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

risikO

sTAMDATA

Indre værdi 144,8

egenkapital, mio. kr.* 2.758

Samlet balance, mio. kr.* 11.160

Fondskode Dk0016110547

Startdato 01.05.1988

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

Afkastmål, 5 år 70%

risikoramme, 3 år -15%

Akk. underskud, mio. kr.** ??

* Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

** Indtjenes før der igen betales resultathonorar.

AFkAsT siDeN 

1995 2000 2005 2010

Safe 834% 114% 39% 11%

Ft World 82% -32% 7% 7%

Forskel 752% 146% 32% 3%

POrTeFøljer

Obligationer Aktier lånekapital

varighed < 3 år 88% europa 48% Dkk 0%

varighed 3-5 år 3% uSA 48% eur 100%

varighed > 5 år 9% Øvrigt 4% CHF 0%

10 sTørsTe AkTiePOsiTiONer

% af aktiebeh.

1  Halliburton Co. 2,5%

2  IBm 2,5%

3  rSA Insurance Group 2,2%

4  microsoft 2,2%

5  Conocophillips 2,0%

6  Formuepleje Penta A/S 2,0%

7  teva Pharmaceutical 2,0%

8  Formuepleje merkur A/S 2,0%

9  G4S 2,0%

10  Allianz AG 1,9%

Antal aktier i portefølje:  67 

safe
merkur

limittellus
Globus

epikur PentaOptimum Pareto
Fokus

Obligationer Aktier

laveste Højeste

Fakta  oktoBeR 2010

Formue 3. kvartal 201050
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Obligationer 68

Aktier 32

Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af periodi-
seringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag for 
en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørs meddelelser samt 
års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se introduktion til faktasiderne.

Fakta  oktoBeR 2010
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BeskrIveLse

Formuepleje optimum er et skattefrit investeringsselskab, der in-
vesterer i obligationer og aktier efter nobelprisbelønnede investe-
ringsmodeller. Selskabet investerer udelukkende for egne midler.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 110,8

egenkapital, mio. kr.* 943

Samlet balance, mio. kr.* 945

Fondskode dk0060026680

Startdato 01.02.2006

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 30%

risikoramme, 3 år -5%

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

AFkAsT sIdeN 

2006 2007 2008 2010

optimum 11% 5% 2% 6%

nYk obl.indeks 27% 24% 23% 7%

Forskel -16% -19% -21% -1%

POrTeFøLjer

Obligationer Aktier

varighed < 3 år 88% europa 49%

varighed 3-5 år 9% uSa 47%

varighed > 5 år 4% øvrigt 4%

Safe
merkur

limittellus
globus

epikur pentaOptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1  Formuepleje limittellus a/S 6,6%

2  iBm 2,5%

3  halliburton 2,4%

4  microsoft corp 2,1%

5  g4S 2,1%

6  hewlett-packard co. 2,0%

7  rSa insurance group 2,0%

8  conocophillips 1,9%

9  teva pharmaceutical 1,8%

10  allianz ag 1,7%

antal aktier i portefølje:  59 
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Investering

Obligationer 308

Aktier 65
Egenkapital 100

Lånekapital 274

Finansiering

PORTEFØLJE

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som  
grundlag for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan  
forøge risikoen. investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst 
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, 
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se introduktion til faktasiderne.

Fakta  oktoBeR 2010

Formue 3. kvartal 201052

BeskrIveLse

Formuepleje pareto er et skattefrit investeringsselskab, der  
investerer i obligationer og aktier efter nobelprisbelønnede  
investeringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og 
udenlandsk valuta. den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 249,9

egenkapital, mio. kr.* 1.002

Samlet balance, mio. kr.* 3.745

Fondskode dk0016023494

Startdato 01.07.1999

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 55%

risikoramme, 3 år -10%

akk. underskud, mio. kr.** 64

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

** indtjenes før der igen betales resultathonorar.

AFkAsT sIdeN 

1999 2000 2005 2010

pareto 150% 143% 19% 9%

Ft World -21% -32% 7% 7%

Forskel 171% 175% 12% 2%

POrTeFøLjer

Obligationer Aktier Lånekapital

varighed < 3 år 88% europa 48% dkk 0%

varighed 3-5 år 3% uSa 47% eur 100%

varighed > 5 år 9% øvrigt 4% chF 0%

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1  Formuepleje merkur a/S 7,2%

2  iBm 2,6%

3  halliburton co. 2,5%

4  microsoft 2,2%

5  rSa insurance group 2,1%

6  conocophillips 2,0%

7  g4S 2,0%

8  teva pharmaceutical 1,9%

9  allianz ag 1,9%

10  Formuepleje penta a/S 1,7%

antal aktier i portefølje:  62 

Safe
merkur

limittellus
globus

epikur pentaoptimum Pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste
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Investering

Obligationer 323

Aktier 82 Egenkapital 100

Lånekapital 305

Finansiering

PORTEFØLJE

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som  
grundlag for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan  
forøge risikoen. investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst 
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, 
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se introduktion til faktasiderne.

Fakta  oktoBeR 2010
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BeskrIveLse

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der investe-
rer i obligationer og aktier efter nobelprisbelønnede investerings-
modeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital 
og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk 
valuta. den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 144,8

egenkapital, mio. kr.* 2.758

Samlet balance, mio. kr.* 11.160

Fondskode dk0016110547

Startdato 01.05.1988

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 70%

risikoramme, 3 år -15%

akk. underskud, mio. kr.** 683

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

** indtjenes før der igen betales resultathonorar.

AFkAsT sIdeN 

1995 2000 2005 2010

Safe 834% 114% 39% 11%

Ft World 82% -32% 7% 7%

Forskel 752% 146% 32% 3%

POrTeFøLjer

Obligationer Aktier Lånekapital

varighed < 3 år 88% europa 48% dkk 0%

varighed 3-5 år 3% uSa 48% eur 100%

varighed > 5 år 9% øvrigt 4% chF 0%

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1  halliburton co. 2,5%

2  iBm 2,5%

3  rSa insurance group 2,2%

4  microsoft 2,2%

5  conocophillips 2,0%

6  Formuepleje penta a/S 2,0%

7  teva pharmaceutical 2,0%

8  Formuepleje merkur a/S 2,0%

9  g4S 2,0%

10  allianz ag 1,9%

antal aktier i portefølje:  67 

safe
merkur

limittellus
globus

epikur pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste
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Aktier 103 Egenkapital 100
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Finansiering

PORTEFØLJE

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grund-
lag for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan forøge  
risikoen. investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan 
tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fonds-
børsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se introduktion til faktasiderne.

Fakta  oktoBeR 2010

Formue 3. kvartal 201054

BeskrIveLse

Formuepleje epikur er et skattefrit investeringsselskab, der inve-
sterer i obligationer og aktier efter nobelprisbelønnede investe-
ringsmodeller. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og 
udenlandsk valuta. den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 315,6

egenkapital, mio. kr.* 1.331

Samlet balance, mio. kr.* 5.747

Fondskode dk0016079288

Startdato 01.11.1991

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 85%

risikoramme, 3 år -20%

akk. underskud, mio. kr.** 2.805

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

** indtjenes før der igen betales resultathonorar.

POrTeFøLjer

Obligationer Aktier Lånekapital

varighed < 3 år 92% europa 48% dkk 3%

varighed 3-5 år 4% uSa 48% eur 97%

varighed > 5 år 4% øvrigt 4% chF 0%

AFkAsT sIdeN 

1995 2000 2005 2010

epikur 327% 6% -31% 8%

Ft World 82% -32% 7% 7%

Forskel 245% 38% -38% 1%

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1  halliburton co. 2,7%

2  iBm 2,7%

3  rSa insurance group 2,4%

4  Formuepleje merkur a/S 2,3%

5  microsoft 2,3%

6  allianz ag 2,3%

7  conocophillips 2,3%

8  g4S 2,2%

9  teva pharmaceutical 2,2%

10  Formuepleje penta a/S 2,1%

antal aktier i portefølje:  64 

Safe
merkur

limittellus
globus

epikur pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste
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Obligationer 403

Aktier 120

Lånekapital 422

Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som  
grundlag for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan  
forøge risikoen. investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst 
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, 
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se introduktion til faktasiderne.

Fakta  oktoBeR 2010
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BeskrIveLse

Formuepleje penta er et skattefrit investeringsselskab, der investe-
rer i obligationer og aktier efter nobelprisbelønnede investerings-
modeller. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital 
og lånekapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk 
valuta. den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 131,9

egenkapital, mio. kr.* 1.684

Samlet balance, mio. kr.* 8.796

Fondskode dk0016079361

Startdato 01.01.1994

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 100%

risikoramme, 3 år -25%

akk. underskud, mio. kr.** 5.681

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

** indtjenes før der igen betales resultathonorar.

AFkAsT sIdeN 

1995 2000 2005 2010

penta 124% -29% -49% 9%

Ft World 82% -32% 7% 7%

Forskel 42% 3% -56% 2%

POrTeFøLjer

Obligationer Aktier Lånekapital

varighed < 3 år 88% europa 49% dkk 0%

varighed 3-5 år 1% uSa 48% eur 100%

varighed > 5 år 11% øvrigt 4% chF 0%

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1  halliburton co. 3,1%

2  iBm 2,9%

3  g4S 2,7%

4  rSa insurance group 2,6%

5  conocophillips 2,5%

6  microsoft corp. 2,5%

7  teva pharmaceutical 2,3%

8  transocean 2,2%

9  allianz ag 2,0%

10  aker Solutions 2,0%

antal aktier i portefølje:  64 

Safe
merkur

limittellus
globus

epikur Pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste
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Obligationer 56

Aktier 93

Lånekapital 49

Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som  
grundlag for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan  
forøge risikoen. investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst 
kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, 
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se introduktion til faktasiderne.
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BeskrIveLse

Formuepleje merkur er et skattefrit investeringsselskab, der inve-
sterer kortsigtet og langsigtet i de øvrige Formuepleje selskaber. 
Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og låne-
kapital, der kan optages som lån i dansk og udenlandsk valuta. 
den aktuelle fordeling ses nederst til højre.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 189,8

egenkapital, mio. kr.* 740

Samlet balance, mio. kr.* 1.099

Fondskode dk0016042609

Startdato 01.01.1998

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 65%

risikoramme, 3 år -12,5%

akk. underskud, mio. kr.** 205

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

** indtjenes før der igen betales resultathonorar.

AFkAsT sIdeN 

1998 2000 2005 2010

merkur 90% 77% -6% 13%

Ft World 10% -32% 7% 7%

Forskel 79% 109% -13% 6%

POrTeFøLjer

Obligationer Aktier Lånekapital

varighed < 3 år 92% europa 49% dkk 0%

varighed 3-5 år 0% uSa 47% eur 100%

varighed > 5 år 8% øvrigt 5% chF 0%

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1  Formuepleje epikur a/S 20,3%

2  Formuepleje penta a/S 19,7%

3  Formuepleje limittellus a/S 11,4%

4  Formuepleje Safe vSo a/S 4,0%

5  Formuepleje Safe a/S 3,4%

6  Formuepleje Fokus a/S 2,2%

7  Formuepleje pareto a/S 1,6%

8  microsoft 0,9%

9  halliburton co 0,9%

10  iBm 0,8%

antal aktier i portefølje:  67 

Safe
Merkur

limittellus
globus

epikur pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste
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UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2005-2010
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UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato
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Investering

Aktier 100 Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag  
for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørs meddelelser 
samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se introduktion til faktasiderne.
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BeskrIveLse

Formuepleje limittellus er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer i globale børsnoterede aktier. Selskabet investerer  
udelukkende for egne midler.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 115,6

egenkapital, mio. kr.* 764

Samlet balance, mio. kr.* 761

Fondskode dk0016310980

Startdato 01.03.2005

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år >Ft World

risikoramme, 3 år -15%

akk. underskud, mio. kr.** 317

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

** indtjenes før der igen betales resultathonorar.

AFkAsT sIdeN 

2005 2007 2010

limittellus 16% -17% 8%

Ft World 3% -20% 7%

Forskel 12% 2% 1%

POrTeFøLjer

Aktier

europa 49%

uSa 48%

øvrigt 4%

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1  halliburton co. 2,7%

2  microsoft 2,4%

3  rSa insurance group 2,4%

4  iBm 2,3%

5  teva pharmaceutical 2,3%

6  allianz ag 2,2%

7  conocophillips 2,2%

8  g4S 2,0%

9  hewlett-packard co. 1,9%

10  Formuepleje Safe a/S 1,8%

antal aktier i portefølje:  63 

Safe
merkur

LimiTTellus
globus

epikur pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste
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Formuepleje Fokus a/S 
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UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato *
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* Fokus startede i maj 2009

Fokus

Investering

Obligationer 460

Lånekapital 360

Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

BeskrIveLse

Formuepleje Fokus er et skattefrit investeringsselskab, der inve-
sterer i danske realkreditobligationer. Selskabet investerer med  
en kombination af egenkapital og lånekapital, der kan opta-
ges som lån i danske kroner og euro. den aktuelle fordeling ses  
nederst til højre. Bestyrelsen har til hensigt at foreslå udbytte på 
8 kr. pr. aktie.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 127,7

egenkapital, mio. kr.* 286

Samlet balance, mio. kr.* 1.317

Fondskode dk0060179596

Startdato 01.05.2009

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år min 2 x nYk obl.

Forventet udbytte 8 kr. pr. aktie

* opgjort efter de nye regnskabsprincipper (iFrS), som betyder,  
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.

POrTeFøLjer

Obligationer Lånekapital

varighed < 3 år 88% dkk 0%

varighed 3-5 år 12% eur 100%

varighed > 5 år 0% chF 0%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af  
periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som 
grundlag for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, hvilket kan forøge 
risikoen. investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan 
tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information henvises til vedtægter for selskabet. Forklaring: 
Se introduktion til faktasiderne.

AFkAsT sIdeN 

2009 2010

Fokus 35% 14%

2 x nYk obl.indeks 24% 13%

Forskel 11% 1%

Safe
merkur

limittellus
globus

epikur pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste højeste

10 sTørsTe POsITIONer

% af beholdning

1 5% nordea kredit ann 2035 7,8%

2 5% nykredit 03d 2035 5,1%

3 5% nykredit 3d 2038 4,8%

4 5% nykredit 03d 2035 - valør 1/10 3,9%

5 4% realkredit dk 21S.S 2026 3,8%

6 4% nordea oa 2035 3,8%

7 4% totalkredit 2035 3,8%

8 4% totalkredit 2035 3,8%

9 2% nykredit 2013 3,8%

10 5% nordea kredit 2038 3,3%

antal obligationer i portefølje: 55
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Fakta – oktoBeR 2010
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Formuepleje Invest, afdeling Globus

Investering

Aktier 86 Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

Likvider 14

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge af perio-
diseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grundlag 
for en investeringsbeslutning. historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtægter samt tegningsprospekt for foreningen.  
Forklaring: Se introduktion til faktasiderne. 
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* Globus startede i juli 2010

Globus

BeskrIveLse

Formuepleje invest, afdeling globus er en investeringsforening, 
der investerer i globale aktier. Foreningen er nystartet i 2010.

rIsIkO

sTAMdATA

indre værdi 102,91

Samlet balance, mio. kr. 78,1

Fondskode dk0060213015

Startdato 05.07.2010

adm. omk., anslået 1,17%

resultathonorar ved overskud 5%

administrationsomkostninger er i tegningsprospektet  
anslået til 1,17% ved en cirkulerende formue på 200 
mio. kr. hertil betales 5% resultathonorar ved overskud.

AFkAsT sIdeN 

 juli 2010

globus 2,9%

Ft World 2,4%

Forskel 0,5%

POrTeFøLjer

Aktier

europa 48%

uSa 46%

øvrige 5%

10 sTørsTe AkTIePOsITIONer

% af aktiebeh.

1 halliburton 3,2%

2 iBm 3,0%

3 cvS/caremark 2,9%

4 Wal-mart Stores 2,8%

5 microsoft 2,7%

6 rSa insurance group 2,7%

7 teva pharmaceutical 2,6%

8 France telecom 2,6%

9 group 4 Securicor 2,5%

10 allianz 2,4%

antal aktier i portefølje: 54
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Bruuns Galleri, værkmestergade 25, 8000 Århus C

tuborg havn, tuborg havnevej 19, 2900 hellerup

telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, 

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

RÅdGIvnInG oG FoRmIdlInG:udGIveR:

Bruuns Galleri, værkmestergade 25, 8000 Århus C

telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, 

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

S e l S k a B e R n e  


