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Investeringsforeningen Nykredit Invest - Årsrapport 2015 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2015 for Investeringsforeningen Nykredit 
Invest, som er vedlagt. 
 
Året 2015 blev godt for foreningen. Foreningens aktieafdelinger leverede højere afkast end ventet primo 
året, mens investorerne i obligationsafdelingerne fik overvejende positive, om end begrænsede afkast. 
Stigende europæiske og japanske aktiekurser samt en svækket eurokurs medførte positive aktieafkast, 
hvorimod svagt stigende lange renter og udvidelse af kreditspændene bevirkede obligationsafkast i den 
lave ende af forventningen. 
 
Sammenholdt med de respektive benchmark gav foreningens afdelinger med danske obligationer, afde-
ling Europæiske Virksomhedsobligationer SRI samt de aktivt forvaltede aktieafdelinger et merafkast eller 
et afkast på niveau med benchmark. Afdeling Globale Aktier Basis og Danske Obligationer Basis gav som 
ventet et afkast på niveau med benchmark minus omkostninger, mens de nye afdelinger med kreditobli-
gationer gav lavere afkast end benchmark som følge af en overvægt i high yield obligationer. Samlet set 
findes årets afkast tilfredsstillende. 
 
Bestyrelsen har besluttet at indstille følgende udlodninger for 2015: 
 
Afdeling Udlodning i kr. pr. 

andel 
Korte Obligationer 1,00 
Lange Obligationer 2,40  
Europæiske Virksomhedsobligationer SRI 7,60 
Danske Aktier 56,40 
Globale Aktier Basis 2,90 
Globale Fokusaktier 18,60 
Globale Aktier SRI 27,60 
Klima og Miljø SRI  25,30 
Danske Obligationer Basis 0,90 
Kreditobligationer 3,70 
 
Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016.  
 
Med en forventning om moderat vækst i den globale økonomi, lave renter og energipriser, skønnes virk-
somhederne at kunne generere moderat indtjeningsvækst i 2016. Det kommende år vurderes imidlertid 
at blive vanskeligt på aktiemarkederne i 2016. Nervøsitet for væksten i Kina og yderligere olieprisfald har 
primo 2016 skabt store kursfald, hvorfor negative afkast på aktier ikke kan udelukkes for hele året.  
 



 

 

Baseret på disse forventninger, der er behæftet med stor usikkerhed, skønner foreningens ledelse i bed-
ste fald beskedne afkast i foreningens afdelinger i 2016. Væsentlige afkastudsving må forventes i for-
eningens aktieafdelinger, og negative afkast for hele året kan ikke udelukkes. 
 
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 
44 55 92 00. 
 
 
Med venlig hilsen 
Investeringsforeningen Nykredit Invest 
 
 
 
Tage Fabrin-Brasted 
Direktør 
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