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Afkast (efter omkostninger)

IR Favoritter A/S investerer i danske aktier med en spredning på typisk
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Investeringsstrategi

2011

Danske virksomhederne er endvidere meget eksporttunge og dygtige til

2010

2009
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KAXCAP indeks

Årlige afkast (efter omkostninger)
60%

IR Favoritter A/S søger at sammensætte en aktieportefølje med solide
nøgletal, under hensyntagen til den økonomiske cyklus, som vi befinder
os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.
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Aktieudvælgelsen sker ud fra en temabaseret tankegang, hvor 4 mega-
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trends er defineret; klima, demografi, teknologi/IT og stabilt forbrug.

Op til 50% af aktierne afdækkes, når investeringsstrategien tilsiger det.
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IR Favoritter A/S har intet krav om at skulle være fuldt investeret i aktier.
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-30%
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-20%

turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

2012

fastsatte selskaber. IR Favoritter A/S kan inkludere 1-3 billigt prisfastsatte
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-10%
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Indenfor disse megatrends udvælges de stærkeste og mest attraktivt pris-
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Stamdata

Afkast og afkastudsving

ISIN

DK0060642569

Startdato

august 2014

Formue (mio.)

Historisk afkast p.a. (baseret på faktiske afkast)

11,6%

Historiske afkastudsving (kalenderår)

-21% - +52%

83

Skattestatus

Lagerbeskattet (§19)

Porteføljehonorar (%)
Performance fee (%)
Depositar

Valuta

DKK , SEK (max. 25%), NOK (max. 25%) og Euro (max. 25%)

1,20%

Aktieandel

0% - 100%

10,00%

Spredning

Maksimalt 15% i en virksomhed

Jyske Bank A/S

Kursopdatering

www.irg.dk

Minimumsinvestering

750.000

Handel med aktier i IR Favoritter A/S
Handlen med aktier formidles af FMS InvesteringsRådgivning A/S.

Risikoklasse
1

2

Ved købsinteresse, hvor efterspørgslen ikke kan efterleves via salg

Lav risiko

af andele fra eksisterende aktionærer, udstedes der nye aktier

Typisk lavt afkast

3

4

5

6

7
Høj risiko

Typisk højt afkast

ved udgangen af måneden.
Handel sker med et tillæg/fradrag på 0,5% i forhold til indre værdi.

IR Favoritter A/S er et rødt produkt jf. Finanstilsynets risikomærkning

I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i
forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningen afvige fra
ovennævnte.
Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S • Tlf. 96 26 30 00 • www.irg.dk
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Tegningsblanket
IR Favoritter A/S
CVR-nr 36017147

I henhold til informationsdokumentet tegner undertegnede for
Kr.

i IR Favoritter A/S, ISIN DK0060642569
(beløbet afrundes til nærmeste hele antal aktier)

eller
stk.
Til kurs

pr. aktie (udfyldes af selskabet)

Aktier vil i henhold til selskabets vedtægter blive noteret på navn i selskabets aktiebog.

Navn:
Kontaktperson:
CPR/CVR-nr:

Pension:

(hvis pension sæt kryds)

LEI-kode:
Vej og nr:
Postnummer:
Telefon

By:
E-mail:

52%

5%)

00%

Tegningsbeløbet bedes pr. den _____ / _____ 20 _____ trukket på følgende konto:

hed

kast

Bank:
Tlf:

Rådgiver:
Mail:

Reg-nr:

Konto-nr:

Aktierne bedes indlagt i nedenstående depot:

CD-ident:

Reg-nr:

Depot-nr:

Efter fastsættelse af kurs vil rådgiver anmodes om at overføre det eksakte beløb til IR Favoritter A/S' konto i Jyske Bank: 7593-0001076188

Dato:

Underskrift:

Ved underskrift gives fuldmagt til at FMS InvesteringsRådgivning A/S kan udføre ovenstående tegning.

