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Antal viste stjerner er en samlet rating, 
som er et vægtet gennemsnit af 3, 5 og 
10 års rating. Morningstar Rating ™ er 
baseret på historiske afkast. Bemærk, at 
tidligere afkast ikke er en pålidelig 
indikator for fremtidige afkast.

Læs mere

INVESTERINGSPROCESSER

Vores unikke investeringsprocesser 
bygger på en kvantitativ udvælgelse og 
en kvalitativ analyse.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE

Læs de vigtige detaljer om hver afdeling

Central investorinformation

Overblik Profil Afkast Beholdninger Downloads

Navn

Morningstar Rating ™

Benchmark

Valuta

Lanceringsdato

ISIN

WKN

Valoren

UCITS III

GIPS-certificeret

Investeringshorisont

Afdelingstype

Akkumulerende

Formue

Risikorammer
For at fastholde den overordnede risikoprofil for afdelingen er der fastlagt vejledende rammer for 
tracking error og beta.

Fakta

Global Real Estate Equities u/afvikling

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index - net dividend
included

EUR

11. juni 2007

DK0060073922

A0MY5H

3118742

Ja

Ja

Minimum 5 år

Aktieafdelinger

Ja

3.147.241 (30. juni 2012)

Investeringspolitik
Afdelingen investerer fortrinsvis direkte og indirekte i en globalt sammensat portefølje af aktier 
udstedt af selskaber, der har over 50% af sine aktiviteter (omsætning eller produktion) inden for 
ejendomsbranchen. Herudover kan investeres i serviceselskaber med tilknytning til 
ejendomssektoren. Selskaberne er geografisk spredt ud på flere regioner.

Afdelingen kan højst placere 10% af sin formue i andele i andre foreninger, afdelinger og 
investeringsinstitutter. Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som 
følger det gennemsnitlige afkast på markedet for ejendomsaktier målt ved MSCI AC World Real 
Estate Index, inkl. udbytter.

Finansielle instrumenter
I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet kan afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter 
og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af 
sådanne finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil.

Risikofaktorer
Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en høj 
risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om betydelige udsving i formuens markedsværdi. Formålet er 
på sigt at opnå et gennemsnitligt højere afkast.

Afdelingens fokus på ejendomsaktier medfører en øget risiko. Værdien af selskaberne i 
ejendomssektoren kan svinge mere end det generelle marked og kan derved give et afkast, som er 
meget forskelligt fra det brede marked.Værdien af det enkelte selskab kan svinge mere end det 
samlede marked og kan derved give et afkast som er meget forskellig fra markedet. Et selskab kan 
gå konkurs, hvilket vil betyde at hele beløbet investeret i aktien vil være tabt. 
For at reducere selskabsrisikoen vil der være en spredning på et stort antal aktier i porteføljen.

Investeringer i udlandet kan medføre en eksponering mod valutaer som kan have større eller mindre 
udsving i forhold til EUR.
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