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Få mere til 
dig selv med 
InvestorPlus
Vi har gjort det enkelt for dig 
at vælge de bedste investeringer 
til din pensionsopsparing eller 
dine frie midler



Det nemme investeringsvalg
InvestorPlus er et attraktivt tilbud til dig, der ønsker 
professionel og uafhængig investeringspleje af dine 
frie midler eller pensionsopsparing. 

Vores uafhængighed betyder, at vi frit kan vælge 
mellem de bedste investeringer på markedet, når vi 
sammensætter porteføljerne i InvestorPlus.

For dig betyder det færre bekymringer, mindre 
besvær og vigtigst af alt mere til dig selv. 

Investerer du optimalt?
Med InvestorPlus er du altid investeret i de rigtige 
aktiver med den rigtige fordeling på baggrund af din 
risikoprofil. Vi hjælper dig til at finde en passende 
risikoprofil og tager hånd om såvel investeringer 
som den løbende pleje af din portefølje. Vi holder 
øje med udviklingen på de finansielle markeder og 
justerer din portefølje, hvis udviklingen tilsiger det. 

Med InvestorPlus kan du læne dig trygt tilbage vel 
vidende, at du altid er investeret korrekt i forhold 
til din risikoprofil og udviklingen på de finansielle 
markeder. 

Til pension, frie midler og VSO
Med InvestorPlus kan du investere både frie midler, 
pension samt overskud fra virksomhedsskatteord-
ningen (VSO). Du bestemmer selv, hvor meget du 
ønsker at investere, og du kan bruge InvestorPlus 
både som et supplement til dine andre investeringer 
eller til hele din investering.

Din egen individuelle løsning
Du har sikkert hørt, at det er en god idé at sprede 
dine investeringer ud over forskellige værdipa-
pirer og aktivklasser. For at opnå god spredning 
har du som investor tidligere været henvist til at 
købe mange forskellige papirer eller vælge en pa-
kkeløsning, hvilket kan være både dyrt og omstæn-
deligt. Dette er ikke længere nødvendigt.

Med InvestorPlus er det enkelt at sprede sine in-
vesteringer over flere aktivklasser som f.eks. aktier, 
virksomhedsobligationer og statsobligationer. Med 
InvestorPlus porteføljerne er din risiko altid afbal-
anceret optimalt med dine muligheder for et godt 
afkast.

Porteføljerne i InvestorPlus
InvestorPlus består af seks porteføljer sammensat 
af danske investeringsforeninger og seks porteføljer 
opbygget omkring ETF’er. Det brede udvalg gør, at 
vi med sikkerhed også kan finde en portefølje, der 
passer til netop dig. 

Hver portefølje i InvestorPlus er bygget op omkring 
en række forskellige aktivklasser. Disse er stats- og 
realkreditsobligationer, virksomhedsobligation-
er samt aktier. Vi kan investere en mindre del af 
porteføljerne i alternativer som f.eks råvarer, men 
vi investerer alene i likvide fonde, der kan omsættes 
dagligt. 

Med InvestorPlus spreder du automatisk dine in-
vesteringer ud over disse aktivklasser, så din risiko 
minimeres og dine muligheder for et godt afkast er 
optimale. 



Sådan forvalter vi porteføljerne
Vores porteføljer er sammensat til at være robuste 
og levere attraktive afkast på lang sigt. Som mini-
mum sørger vi altid for, at porteføljerne justeres til 
deres oprindelige fordeling mellem aktivklasserne 
på årlig basis. Dette gør vi for at sikre, at du har den 
fordeling, du ønskede, da du startede din invester-
ing.

Derudover analyserer vi løbende udviklingen på de 
finansielle markeder og de udvalgte investeringer. 
Hvis udviklingen på markederne eller det for-
ventede afkast på nuværende eller potentielle nye 
investeringer skulle tilsige det, justerer vi automa-
tisk din portefølje, uden du behøver at foretage dig 
yderligere.

Risiko og afkast
Der er forskel på risikoen i de enkelte porteføljer. 
Den samlede risiko afhænger i høj grad af, hvor stor 
en andel af porteføljen, der er investeret i aktier. 
Desto flere aktier i porteføljen, desto højere er det 
forventede afkast på lang sigt. Flere aktier giver dog 
også større udsving i afkastet fra år til år og højere 
risiko for perioder med negative afkast. 

Når vi sammensætter de enkelte porteføljer, ser vi 
på sammenhængen mellem forventet afkast, for-
ventet risiko og det indbyrdes forhold mellem de 
enkelte aktiver i porteføljen, også kaldet for korrela-
tionen. Denne tilgang til porteføljesammensætning 
kendes også som Moderne Porteføljeteori, der har 
givet dens opfindere flere nobelpriser i økonomi.

Risiko/tid 0-3 år 3-7 år 7-10 år +10 år

Meget lav DEFENSIV DEFENSIV MODERAT DEFENSIV MODERAT

Lav DEFENSIV MODERAT DEFENSIV MODERAT BALANCERET

Mellem MODERAT DEFENSIV MODERAT BALANCERET VÆKST

Høj MODERAT BALANCERET VÆKST AGGRESSIV
VÆKST

Meget høj BALANCERET VÆKST AGGRESSIV
VÆKST

AGGRESSIV
VÆKST



Investeringsforeninger, det kendte valg
Vælger du at investere i porteføljer sammensat af 
investeringsforeninger, får du trygheden fra en 
velkendt dansk investeringsforening. Den aktive 
forvaltning i foreningerne giver mulighed for at 
skabe et afkast, der er højere end det sammen-
lignelige markedsafkast. Vi anvender ikke egne 
foreninger fra Alm. Brand Bank. I stedet har vi valgt 
at holde os uafhængige, hvilket giver os mulighed 
for frit at vælge mellem de bedste investeringsfore-
ninger på markedet. På den måde sikrer vi os, at der 
er sammenhæng mellem omkostninger og forven-
tet afkast i porteføljerne. Vi har mulighed for frit at 
vælge mellem de bedste investeringsforeninger på 
markedet, på den måde sikrer vi os, at der er 
sammenhæng mellem omkostninger og forventet 
afkast i porteføljerne.

Afkast og omkostninger
Forvalterne bag de udvalgte investeringsforeninger 
forsøger aktivt at levere et afkast, der er højere end 
markedets. Vi udvælger kun investerings- 
foreninger, der efter vores vurdering rent faktisk 
kan levere et afkast, der er højere end markedet. 
Der kan dog være perioder, hvor det ikke er 
tilfældet, hvilket betyder, at usikkerheden på 
afkastet kan være højere end i ETF-porteføljerne. 

Som følge af den aktive forvaltning i foreningerne 
er omkostningerne også højere. 

Porteføljer med ETF’er
Med ETF’er får du enkel og direkte eksponering 
mod et marked til meget lave omkostninger. ETF’er 
følger helt enkelt afkastet på et aktiv som f.eks. 
aktier, obligationer eller råvarer. 

Hvad er en ETF?
En ETF (også kendt som en ”Exchange Traded 
Fund” – en børshandlet fond) kan være mange ting, 
men først og fremmest kan man opfatte en ETF 
som en investeringsforening, der følger en passiv 
investeringsstrategi. Det sidste betyder, at forenin-
gen blot vil afspejle et marked som f.eks. globale 
aktier og ikke prøve at levere et bedre afkast end 
det underliggende marked. Det unikke ved en ETF 
er, at den handles som en aktie. Det vil sige, at du 
kan handle en ETF på samme måde som en aktie i 
børsens åbningstid. Ligesom ved aktier er forskel-
lene mellem købs- og salgskurser på ETF’er små, 
hvilket gør det både billigere og nemmere at handle 
dem. 

ETF’erne i InvestorPlus’ porteføljer er alle godkendt 
af Finanstilsynet til markedsføring i Danmark. De 
er også underlagt det europæiske UCITS-direktiv 
(Undertakings for Collective Investments in Trans-
ferable Securities). UCITS-direktivet ligger til grund 
for reguleringen af danske investeringsforeninger, 
så vælger du at investere i UCITS-godkendte ETF’er, 
er du stillet på samme måde, som når du investerer 
i danske investeringsforeninger.

Både med investeringsforeninger og ETF’er
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Defensiv Moderat Defensiv Moderat Balanceret Vækst Aggressiv Vækst

Investeringsforeninger ETF'er

Overraskende for mange kan en ETF faktisk godt 
give højere afkast end markedet. Dette skyldes dels 
at fondene kan forøge afkastet igennem aktieudlån, 
og dels mindske udbytteskattebetalinger på f.eks. 
amerikanske aktier ved at være hjemmehørende i 
Irland. 

Der findes for nuværende ingen ETF’er på Køben-
havns Fondsbørs, så vi anvender ETF’er noteret 
til handel på adskillige europæiske børser. Derfor 
opfattes en ETF som en udenlandsk investerings-
forening i skattemæssig sammenhæng, hvilket 
betyder, at der kan være forskel på beskatningen i 
forhold til en dansk investeringsforening. 

Hvad koster InvestorPlus?
InvestorPlus koster 0,8% i årligt rådgivningsgebyr 
uanset om du vælger porteføljer med investerings-
foreninger eller med ETF’er. Gebyret er inklusiv 
moms og dækker samtlige omkostninger til Alm. 
Brand Bank, herunder alle handels- og transaktion-
somkostninger. Uanset hvor meget vi vælger at æn-
dre på porteføljerne, er alle handelsomkostninger 
inkluderet i den årlige betaling. Du kan ligeledes 
indskyde midler, eller trække penge ud, uden at du 
betaler for de tilhørende handler. Du betaler ikke 
depotgebyrer. 

Vi opkræver gebyret fra din konto automatisk hvert 
kvartal, og du betaler alene for den del af et kvartal, 
du har været investeret.   

Nedenfor kan du se omkostningerne i detaljer.

InvestorPlus

Med 
investerings-
foreninger Med ETF’er

Depotgebyr Nej Nej

Inaktivitetsgebyr Nej Nej

Tegnings- og 
beholdnings-
provision

Nej Nej

Rådgivningsgebyr Ja, 0,8% Ja, 0,8%

Kurtage Nej Nej

Valutaomkostning Nej Nej

Vil du vide mere om InvestorPlus?
Besøg os på www.almbrand.dk eller ring på  
tlf. 35 47 35 48.

InvestorPlus 5-års totalafkast 2013-2017, %
 Investeringsforeninger |  ETF’er

Note: Afkastet på porteføljerne er eksklusiv rådgivningsgebyr til Alm. Brand Bank.

https://www.almbrand.dk/spb/private-banking/investor-plus/ 
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