Historiske afkast

Hvornår kan man investere i
IR Invest?

Investeringsforeningen er nystartet og har i sagens
natur ikke en historik.

Foreningen har Finanstilsynets godkendelse, og kan
handles gennem alle landets pengeinstitutter, herunder netbanker.
Fondskoden er DK0060889962

Investeringsfilosofien og -strategien mht. aktieudvælgelse er den
samme som det børsnoterede investeringsselskab IR Favoritter A/S
har benyttet sig af i tre år.

InvesteringsRådgivning A/S lancerer
Investeringsforeningen IR Invest –
afdelingen Danske Aktier

På hjemmesiden forefindes prospekt, central investorinformation,
vedtægter mv. til download ved ønske om investering/køb.

Eftersom IR Favoritter A/S ikke er en investeringsforening, har aktieudvælgelsen her været endnu mere fokuseret, end hvad der er
muligt i investeringsforeningen. I praksis vil forskellen have en meget lille betydning, og der vil være et stort sammenfald af aktier,
men formelt set kan man ikke sammenligne de to afkast.

www.irinvest.dk

For nærmere info
Kontakt Investeringsdirektør Christian Klarskov på
Tlf.: 9626 3005
• E-mail til info@irinvest.dk
•

Aktieudvælgelsen i IR Favoritter A/S har over tre år givet et 45% højere afkast end det danske aktiemarked(C20CAP-indexet).
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Kerneinvesteringer
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Vi udvælger et begrænset antal aktier, som vi langsigtet tror meget
på.

130
120

110

Satellitinvesteringer
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Foreningen vil som udgangspunkt altid være fuldt investeret.
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Som IR Favoritter A/S vil IR Invest investere i Danske børsnoterede
aktier.

Hos InvesteringsRådgivning A/S er vi klassiske, fundamentale investorer. Det betyder bl.a., at vi besøger virksomhederne, deres kunder, konkurrenter og leverandører
samt analyserer virksomhedernes regnskaber.
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Christian Klarskov har mange års erfaring med investering i danske
aktier. Han har tidligere være ansat i Carnegie Investment Bank og
Nordea Investment Management.

Investeringsfilosofi og strategi
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Ansvarlig for investeringerne er Portfolio Manager
Christian Klarskov, som også er ansvarlig for aktieudvælgelsen i
det børsnoterede investeringsselskab IR Favoritter A/S.

IR Aktieudvælgelse
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Foreningens rådgiver er InvesteringsRådgivning A/S.
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Ansvarlig for investeringerne
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Vi udvælger et begrænset antal aktier, som vi på kortere sigt ser et
stort kurspotentiale i.
Målsætningen i IR Invest er at give et godt og attraktivt afkast.

Hvorfor vælge IR Invest?

Hvem kan investere?

Bestyrelsen i IR Invest

IR udvælger et mindre antal aktier, typisk 17-20.
Dermed opnår vi den tilstrækkelige og lovpligtige
risikospredning, men vi adskiller os fra bankernes
investeringsforeninger, der ofte investerer i 35-40 aktier.

IR Invest er en udbyttebetalende børsnoteret investeringsforening, og er derfor velegnet til alle typer
af opsparing

Claus Bennetsen, bestyrelsesformand

På den måde har vi altid øje på bolden og får maksimalt gavn af
aktieudvælgelsen.

Intet benchmark
Vi er ikke bange for at vælge aktier fra, hvis de ikke lever op til vores
afkastkrav, heller ikke selv om det er store aktier

Pension
• Frie midler
• Selskaber
•

IR Invest kan ikke anvendes til midler i Virksomhedsskatteordninger (VSO), da foreningen er udbyttebetalende. Her anbefaler vi at
investere i et af vores IR selskaber.
Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Værdien af investeringer i investeringsbeviser kan enten stige eller falde. Afkastet kan blive negativt.
Dette materiale er at betragte som en generel orientering, og er således ikke et tilbud eller
en opfordring til at købe eller sælge andele i investeringsforeningen.

Partner i Horten, specialist i fund management samt
bank- og finansieringsret

Randi Bach Poulsen
Partner i Bech-Bruun, specialist i globale investeringer i Private
Equity

Martin Gottlob
Tidligere direktør i A.P. Møller Holding, specialist i aktieanalyse og
investeringer
Inden du evt. investerer i investeringsforeningen bør du søge professionel rådgivning, ligesom du kan læse foreningens investoroplysninger (bl.a. prospekt og Central Investorinformation), som kan rekvireres hos din kontaktperson hos InvesteringsRådgivning A/S eller på
foreningens hjemmeside www.irinvest.dk, når foreningen er lanceret.

