Få svar på de oftest stillede spørgsmål 					
om Sydinvests Blandede Fonde

Du løber altid en risiko ved at investere
Du kan være meget forsigtig eller risikovillig. Vi hjælper dig med
at fastlægge din investeringsprofil, som bl.a. beskriver din risikovillighed og risikoevne. Med investeringsprofilen som udgangspunkt kan vi optimere dine investeringer.
Tal med din rådgiver og hør, hvad vi kan gøre for at investere
dine penge bedst muligt. Vi spørger bl.a. ind til din økonomi,
hvornår du skal bruge dine penge igen, din risikovillighed og
din risikoevne.
Hvad er en blandet fond?
Hvis du vælger denne investeringsform, køber du en andel i
en af de fire Sydinvest-fonde. Fondene kaldes blandede, fordi
de investerer i både aktier og obligationer.
Fordelen er, at blandingsforholdet mellem aktier og obligatio
ner løbende bliver tilpasset efter fondens – og dermed din –
investeringsprofil.
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Hvad er forskellen mellem
udbyttebetaling og akkumulerende?
Du kan vælge mellem fire udbyttebetalende fonde og fire akkumulerende fonde. Afkastet på de udbyttebetalende fonde er
resultatet af din investering og består af både kursændringer på
dine andele og de udbytter, som du får indbetalt på din konto.
Vælger du en akkumulerende fond, får du ikke udbytte udbetalt, men hele afkastet forbliver i fonden og kommer til udtryk
gennem kursændringer på andelene.
• Hvis du skal investere din opsparing, skal du typisk 		
købe andele i en udbyttebetalende fond.
• Hvis du skal investere din pensionsopsparing, skal du
typisk købe andele i en akkumulerende fond.

Hvem kan investere i de blandede produkter fra Sydinvest?
Både selskaber og personer med frie midler og pensionsmidler
samt selskaber kan investere i fondene.
Personer med midler i virksomhedsskatteordningen kan kun
investere i de akkumulerende fonde.
Sådan kommer du i gang
Ønsker du at investere din opsparing i en af fondene, skal du
købe en andel. Du kan normalt købe og sælge andelene dagligt,
enten via din rådgiver eller i NetBanken.
Fondene er for alle, og der er ikke noget minimumsindskud,
så du kan i princippet starte med at købe bare en andel.
Hvem holder øje med mine investeringer?
Alle fondene bliver forvaltet af Syd Fund Management. For
muen investeres på baggrund af rådgivning fra Sydbanks
Kapitalforvaltning, der løbende overvåger investeringerne.
Syd Fund Management vil sørge for at fastholde fondens
investeringsprofil ved løbende at tilpasse andelen af aktier
og obligationer.
Hvor længe er mine penge bundet?
Vi anbefaler, at du har en investeringshorisont på minimum
2-3 år. Jo længere din investeringshorisont er, jo højere risiko
kan din investering tåle.

