
 

 

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) 

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S • Otto Mønsteds Plads 9 • 1780 København V 

Telefon 44 55 92 00 • Fax 44 55 91 70 

CVR nr. 32 82 59 23 • FT nr. 24.040 

 
FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 3/2016 

 
Nasdaq Copenhagen A/S 
Postboks 1040 
1007 København K 

 
 

 
 

25. februar 2016 

 
Placeringsforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening) - Årsrapport 2015 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2015 for Placeringsforeningen Nykredit 
Invest (Kapitalforening), som er vedlagt. 
 
Foreningen havde med det positive danske aktiemarked et godt år i 2015. Foreningens afdeling Danske 
Fokusaktier leverede et afkast på over 45% i 2015, hvilket væsentligt oversteg såvel ledelsens forvent-
ning primo året som markedsudviklingen. Foreningens ledelse finder afkastet meget tilfredsstillende. 
 
Det gode resultat i 2015 bevirkede, at afdeling Danske Fokusaktier blev kåret som årets bedste investe-
ringsfond 2015 af Jyllands-Posten/Dansk Aktie Analyse. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at det indstilles til generalforsamlingen, at der udloddes kr. 33,90 pr. andel for 
2015. 
 
Med en forventning om moderat vækst i den globale økonomi, lave renter og energipriser, skønnes dan-
ske virksomheder at kunne generere moderat indtjeningsvækst i 2016. Det kommende år vurderes imid-
lertid at blive vanskeligt på det danske aktiemarked. Nervøsitet for væksten i Kina og yderligere oliepris-
fald har primo 2016 skabt store kursfald, hvorfor negative afkast på danske aktier ikke kan udelukkes for 
hele året. 
 
Baseret på disse forventninger, der er behæftet med stor usikkerhed, skønner foreningens ledelse i bed-
ste fald et beskedent afkast i foreningens afdeling Danske Fokusaktier i 2016. Væsentlige afkastudsving 
må forventes i afdelingen, og negativt afkast for året kan ikke udelukkes. 
 
Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016. 
 
 
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 
92 00. 
 
 
Med venlig hilsen 
Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) 
 
 
 
Tage Fabrin-Brasted 
Direktør 


	FB_3 _PNI_Aarsrapport_25_02_2016
	FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 3/2016


