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Få Handelsbanken til at pleje din formue

Aktier eller obligationer? Danske eller kinesiske aktier? Det kræver indsigt at styre gennem
kursfald og uro på børserne og få overblik over, hvad der er mest hensigtsmæssigt for dig. Med
Puljepleje kan du læne dig tilbage og lade vores eksperter klare arbejdet.
Vi investerer på dine vegne

Din investeringsprofil

Uanset om din opsparing er til pension eller en børneopspa-

Investeringsprofilen fastsætter, hvilken pulje der matcher din

ring, er det vigtigt, at den bliver plejet, så du får det bedst

tidshorisont og ikke mindst det risikoniveau, du vil acceptere.

mulige afkast i forhold til den risiko, du er villig til at tage. Det

For det bestemmer du naturligvis selv.

er vi specialister i.
Inden for puljens rammer v ælger vi den sammensætning af
Når du vælger Handelsbankens Puljepleje, overvåger vi din

værdipapirer, som, vi forventer, vil give dig det bedste afkast

puljeinvestering og handler på dine vegne.Vi tager altid

med lavest mulig risiko.

udgangspunkt i din investeringsprofil.
Oversigt over puljerne
PULJER
LAV RISIKO
		

MELLEM RISIKO
		

HØJ RISIKO
		

UNDER 4 ÅR

MELLEM 4-8 ÅR

8 ÅR OG DEROVER

Puljepleje Kort/Lav
80-100% Obligationer
0-20% Aktier

Puljepleje Mellem/Lav
70-90% Obligationer
10-30% Aktier

Puljepleje Lang/Lav
60-80% Obligationer
20-40% Aktier

Puljepleje Kort/Mellem
60-80% Obligationer
20-40% Aktier

Puljepleje Mellem/Mellem
40-60% Obligationer
40-60% Aktier

Puljepleje Kort/Høj
40-60% Obligationer
40-60% Aktier

Puljepleje Mellem/Høj
20-40% Obligationer
60-80% Aktier

Puljepleje Lang/Mellem
30-50% Obligationer		
50-70% Aktier
Puljepleje Lang/Høj
5-25% Obligationer
75-95% Aktier
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Sådan vælger vi værdipapirer

Handel i puljerne gennemføres uden betaling af handelsom-

Der investeres primært i investeringsforeningsbeviser fra

kostninger.

Handelsinvest. Hvis vi har behov for at investere i markeder,
hvor vi vurderer, at Handelsinvest ikke kan levere beviser

Læs mere

til at udfylde investeringsstrategien, kan beviser fra andre

Du kan læse mere om Handelsbankens Puljepleje på

investeringsforeninger eller enkeltpapirer udgøre en del af

handelsbanken.dk/puljepleje.

investeringerne. Vores eksperter kan ændre fordelingen
mellem aktier og obligationer i puljerne, dog altid inden for
rammerne i puljerne.
Handel

Faktaboks

Værdipapirerne i puljerne tilhører Handelsbanken og handles

• Et enkelt investeringsprodukt – vores specialister

derfor i depoter tilhørende Handelsbanken.

investerer for dig
• En professionel og aktiv pleje af din investering

Afkast
Din andel af afkastet i puljerne tilskrives din puljekonto én
gang årligt i januar. Puljeafkastet kan være både positivt og
negativt.

• En investering tilpasset din risikoprofil og investeringshorisont
• Løbende investering af dine indbetalinger
• Løbende genplacering af udtræk og udbytte/renter

Informationer til dig

• Stor risikospredning

I Netbank kan du måned for måned følge dit afkast, og hvert

• Lave handelsomkostninger

år i januar modtager du et brev, hvor du kan se, hvad dit
samlede årlige afkast i puljen har været. Desuden modtager
du hvert kvartal en rapport, hvor vi fortæller om markedsudviklingen i puljen.

• Mulighed for at følge dit afkast i Netbank måned for
måned
• Du modtager kvartalsvis nyhedsbrev om markedsudviklingen i din pulje

Pris
Prisen for din Puljepleje afhænger af den pulje, din investering placeres i. Du kan se de aktuelle priser på
handelsbanken.dk/puljepleje.
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