MS Puljeinvest

Investering for alle
MS Puljeinvest er investering for alle – uanset hvor meget du ved om aktier og
obligationer. Det eneste, det kræver af dig, er et møde, hvor vi sammen finder
den investorprofil, der passer dig bedst. På den måde kan du skræddersy din investering til den risiko, du vil tage, og det forventede tidspunkt for udbetaling af
din investering. MS Puljeinvest kan bruges både til pensionsopsparing og børneopsparing*.
Vi tilbyder ni forskellige investeringspuljer med forskellige sammensætninger
af aktier og obligationer. Hvilken sammensætning, der er den rette for dig, er dit
valg. Vi hjælper selvfølgelig gerne med at rådgive dig, og vi forklarer også gerne de
ni forskellige puljer i detaljer.
MS Puljeinvest drives i samarbejde med Lokal Puljeinvest. Her sidder fagfolk løbende og overvåger alle ni puljer for at sikre den bedst mulige placering af din
investering. På midspar.dk/puljeinvest kan du hele tiden følge med i udviklingen
af din investering.
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Professionelle fagfolk passer din investering
Intet minimumsbeløb
Mulighed for løbende indskud
Vælg mellem ni forskellige investeringspuljer med forskellige sammensætninger af aktier og obligationer
I ngen kurtage når du foretager investeringer
Automatisk geninvestering af indbetalinger og udbytte, så du får mest muligt
ud af investeringen
P
 ensionsindskud er dækket af Garantiformuen
F
 ølg nemt med i udviklingen på dine investeringer via midspar.dk/puljeinvest

Hvis du har nogen spørgsmål, så tag endelig fat i din personlige rådgiver.

Professionel pleje
af dine investeringer med MS
Puljeinvest
Sammen med din rådgiver
afdækker vi dine behov og
ønsker for, hvordan din opsparing skal investeres. Investeringen kan foretages via ni
puljer med forskellige typer
værdipapirer - enten i en enkelt
pulje eller som en kombination af flere. Dine investeringer
overvåges dagligt og tilpasses
løbende af erfarne porteføljeforvaltere, hvis mål er at sikre
dig det bedste afkast til din
pension eller børneopsparing.

*Børneopsparing placeret i puljer er ikke dækket af Garantiformuen.
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MS Puljeinvest

Vores anbefaling til risikoprofil
Tidshorisont

Lav risiko

Middel risiko

Høj risiko

0-3 år

Mixpulje Minimum

Mixpulje Lav

Mixpulje Middel

3-7 år

Mixpulje Lav

Mixpulje Middel

Mixpulje Høj

7+ år

Mixpulje Middel

Mixpulje Høj

Mixpulje Maksimum

9 forskellige puljer
Investeringsfordeling i %

Korte Obl.

Aktier
0
Obligationer100

Mixpulje Høj

Aktier
65
Obligationer 35

Obligationer

Mixpulje Min.

Aktier
0
Obligationer100

Aktier
15
Obligationer 85

Mixpulje Max.

Globale Aktier

Aktier
85
Obligationer 15

Aktier
100
Obligationer 0

MixpuljeLav

Aktier
25
Obligationer 75

Mixpulje Middel

Aktier
50
Obligationer 50

Danske Aktier

Aktier
100
Obligationer 0

Forholdet mellem obligationer og aktier kan svinge med +/- 5
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