
Global INDEX+

Professionelt forvaltet produkt til 
professionel pris

Nu får private investorer en unik og nem adgang til et 
globalt aktieprodukt af en karakter, som ofte kun er 

tilgængelig for professionelle investorer
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INDEX+ er en global bred aktieportefølje, der bygger på flere 
gennemtestede strategier. Investeringerne foretages blandt de knap 
1600 største aktier i de 23 mest udviklede lande, som fx USA, Japan 
og de vesteuropæiske lande
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Unik mulighed for 
private investorer
• De faste omkostninger er blandt de laveste i verden

• De ultimative stordriftsfordele ved at investere 
sammen er implementeret på forhånd

• Derfor starter de faste omkostninger helt nede på 
0,05% *)

• Ved brug af gennemtestede strategier, er det 
målsætningen at produktet skal levere et højere 
afkast end markedet

• Hvis afkastet bliver højere end markedet, tildeles 
investorerne 65% af det højere afkast, og forvalter 
35%

• INDEX+ giver dermed et attraktivt afkast potentiale, 
til en meget lav omkostning

*) Omkostningerne og ÅOP vil variere i takt med afkast og AUM. Men fra start er der 0,05% i fast 
forvaltningsfee. Det medfører en ÅOP fra start på 0,12%. Derudover honoreres forvalteren med et 
performancehonorar, hvis der opnås et afkast, der er højere end markedet, med aktuelt 35% af det afkast 
der overstiger markedet

0,05



Sådan arbejder vi

Indeks-strategien: Den primære strategi 
er en traditionel indeks strategi, hvor vi 

tager udgangspunkt i samtlige knap 1600 
aktier i MSCI World

+Strategierne: Som tillæg hertil arbejder 
vi med flere strategier, som historisk har 
givet rigtigt gode afkast. Men som oftest 

giver gode afkast på forskellige tidspunkter

Fx kan vi købe 3,6% i Apple pga. den primære 

strategi, og yderligere 0,1% pga. de øvrige 

+strategier. Vi køber således i alt 3,7% i Apple
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Målsætningen for INDEX+ er at følge MSCI World tæt, men levere et afkast der er højere



Mange strategier frem for en

Mange vælger at følge én strategi som deres bro til et højt afkast. Vi vælger i
stedet at bygge vores bro op omkring mange forskellige strategier, som fx Value 
og Momentum. Dermed øger vi sandsynligheden for, at levere det afkast vi skal, 

også på den lidt kortere bane
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Ingen følelser - kun tal

• Det er svært at investere i aktier. Ofte tager 
vores følelser ubevidst kontrollen. 
Det medfører mindre gode 
investeringsbeslutninger

• INDEX+ undlader følelser. Det er 
udelukkende tal for aktierne (fx indtjening, 
omsætning og kursudvikling), som bruges til 
at afgøre, hvor meget der skal investeres i 
hvilke aktier

• Derfor kan vi billigt og hurtigt udnytte aktie-
strategier, som har virket i langt over 50 år
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Etik og ESG

• Af etiske grunde er der nogle aktier som vi 

ikke kan acceptere at investere i. 

Herunder producenter af klynge bomber, 

samt aktier fra lande som er underlagt EU 

sanktioner

• Derudover medfører én af vores 

strategier, at vi køber mere i aktier med en 

høj ESG score
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Med INDEX+ får du

- Laveste omkostning i Danmark, for 
børsnoterede afdelinger

- En global bred aktieportefølje

- Flere strategier i samme produkt

- Attraktivt merafkast potentiale i forhold til 
omkostningen. 65% af merafkastet over 
benchmark tildeles investorerne *)

- Professionelt produkt til professionel pris

- Afdelingen er udbyttebetalende og kan 
købes i Danmark, i din bank eller 
pengeinstitut helt uden valutaveksling

- Handels- og skattemæssigt er det 
fuldstændigt, som hvis man havde købt fx 
Novo Nordisk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
porteføljemanager Jacob Loiborg på 30174135

*) Det betyder at forvalter og investor har samme målsætning, 
og begge belønnes hvis der opnås det forventede merafkast
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Disclaimer

Investeringsforeningen Great Dane og Great Dane Fund Advisors A/S har alle rettigheder til dette produkt. Investeringsforeningen Great Dane og 
Great Dane Fund Advisors A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen sker 
alene på eget ansvar. Investeringsforeningen Great Dane yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er investeringsforeningen Great Dane 
og/eller Great Dane Fund Advisors A/S ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Den, der anvender informationen 
eller dele heraf, bør være opmærksom på, at informationen afspejles ved tidspunktet for tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuel. Opsparing 
gennem afdelinger i en investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge, der 
placeres i en afdeling af en investeringsforening, kan både øges og mindskes i værdi, og det er ikke sikkert, at placeret kapital tilbagevindes.


