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Foreningen 
 
Navn og adresse 
Investeringsforeningen Lægernes Invest 
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S 
Kalvebod Brygge 1 - 3 
1780 København V 
www.lpi.vponline.dk 
 
Registreringsnumre 
Reg. nr. i Finanstilsynet: 11.153  
CVR nr.: 28 10 20 97 
 
Investeringsforeningen har hjemsted i Københavns Kommune. 
 
Stiftelse  
Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering er stiftet 
den 30. august 2004. 
 
Foreningen har på ordinær generalforsamling den 27. april 2016 
ændret navn til Investeringsforeningen Lægernes Invest. Navne-
ændringen er godkendt af Finanstilsynet den 22. juni 2016. For-
eningen omfatter følgende afdelinger: 
 
• LI Aktier Globale (SE nr. 12 18 11 67) 
• LI Aktier Globale II (SE nr. 28 37 66 34) 
• LI Aktier Nordamerika Indeks (SE nr. 12 18 12 56) 
• LI Aktier USA (SE nr. 29 13 09 14)  
• LI Aktier Europa Indeks (SE nr. 12 18 12 21) 
• LI Aktier Europa (SE nr. 29 12 86 18) 
• LI Aktier Danmark (SE nr. 30 04 99 50) 
• LI Aktier Asien Indeks (SE nr. 28 37 66 69) 
• LI Obligationer Globale High Yield Akk. – KL (SE nr. 30 04 99 69) 
• LI Obligationer Europa (SE nr. 30 10 14 80) 
• LI Indeksobligationer Globale (SE nr. 30 10 14 99) 
• LI Obligationer Europa Korte (SE nr. 30 10 15 02) 
• LI Aktier Emerging Markets (SE nr. 31 04 32 12) 
• LI Obligationer Globale High Yield (SE nr. 32 52 75 58) 
• LI Obligationer Globale Investment Grade (SE nr. 33 48 20 86) 
• LI Obligationer Globale Investment Grade Akk. – KL  

(SE nr. 33 48 20 94) 
• LI Aktier Globale Akk. - KL (SE nr. 34 18 85 48) 
• LI Aktier Globale II Akk. - KL (SE nr. 34 18 85 21) 
• LI Obligationer Europa Akk. – KL (SE nr. 34 18 85 64) 
• LI Obligationer Emerging Markets (SE nr. 34 18 44 29) 
• LI Obligationer Emerging Markets Akk. – KL (Se nr. 34 18 44 37)  
• LI Aktier Globale III (SE nr. 34 19 46 02) 
• LI Obligationer USA KL (SE nr. 34 19 78 30) 
• LI Obligationer High Yield Europa KL (SE nr. 38 12 47 57) 
• LI Obligationer High Yield USA KL (SE nr. 38 12 47 14) 
 

Formål 
Ifølge vedtægterne er foreningens formål fra en videre kreds eller 
offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et 
princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger 
m.v., og som på forlangende af en investor skal indløse investors 
andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. 
 
Vedtægter og årsrapporter 
Foreningens vedtægter er en integreret del af dette prospekt og 
vedlagt som bilag. 
 
Foreningens årsrapport aflægges i henhold til reglerne i lov om 
investeringsforeninger m.v. og gældende bekendtgørelse om fi-
nansielle rapporter for danske UCITS. Regnskabsåret følger kalen-
deråret. Årsrapporter og delårsrapporter vil blive sendt til de nav-
nenoterede investorer, der fremsætter begæring herom. Vedtæg-
ter, årsrapporter og delårsrapporter udleveres på forlangende 
hos foreningen eller kan hentes på foreningens hjemmeside. 
 
Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. 
Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administra-
tionsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte 
afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler 
herom. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om de i afdelingsafsnittene omtalte kvanti-
tative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselska-
bet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse græn-
ser, kan rekvireres ved at kontakte Nykredit Portefølje Admini-
stration A/S. Investor kan desuden få oplysning om den seneste 
udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkel-
te instrumenter i afdelingerne.  
 
Formue  
Ultimo juni 2017 var foreningens formue 33,4 mia. kr.  
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LI Aktier Globale  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) blev 
besluttet etableret den 30. august 2004 på foreningens stiftende 
generalforsamling under navnet Globale aktier. Afdelingen har på 
foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2006 æn-
dret navn til LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) 
Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling den 
27. april 2016 ændret navn til LI Aktier Globale. 
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 983,5 mio. kr.  
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer globalt i aktier og depotbeviser (fx ADRs og 
GDRs). 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder eller, være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i andre værdipapirer.  
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se mere på 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 

Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,7 17,4 20,0 13,0 7,2 

 
Siden 1. september 2012 har afdelingens benchmark været MSCI 
All Country World Index inkl. nettoudbytte, målt i danske kroner.  
 
Frem til 31. august 2012 var afdelingens benchmark MSCI World 
Index inkl. nettoudbytte, målt i danske kroner.  
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  15,7 17,5 18,4 9,0 10,7 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. 
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
udstederspecifik risiko, valutarisiko og risiko på kontantindestå-
ende kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte 
risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og 
risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
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Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C. 
 
Udlodningen i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
10,0 1,80 5,50 39,60 0,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060239408. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 

LI Aktier Globale II 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Globale V (aktiv forvaltning, MSCI Verden) blev 
besluttet etableret på et bestyrelsesmøde den 19. april 2005 un-
der navnet Globale Aktier V. Afdelingen har på foreningens ordi-
nære generalforsamling den 20. april 2006 ændret navn til LPI 
Aktier Globale V (aktiv forvaltning, MSCI Verden). Afdelingen har 
på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2016 
ændret navn til LI Aktier Globale II.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 1.305,1 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer globalt i primært aktier. Afdelingen kan 
endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs).  
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i andre værdipapirer.  
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
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Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  23,1 21,3 14,5 12,7 10,3 

 
Siden 1. januar 2012 har afdelingens benchmark været MSCI All 
Countries World inkl. udbytte, målt i danske kroner. Frem til 31. 
december 2011 var afdelingens benchmark MSCI World inkl. net-
toudbytte.  
 
Afkast for det for perioden gældende benchmark fremgår af ne-
denstående tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,8 17,5 18,4 9,0 10,7 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
udstederspecifik risiko, valutarisiko og risiko på kontantindestå-
ende kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte 
risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og 
risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 

Udlodningen i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
5,00 26,80 8,60 26,30 6,80 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060239911. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke søge optagelse til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Aktier Nordamerika Indeks 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier USA (indeksportefølje, S&P 500) blev besluttet 
etableret den 30. august 2004 under navnet Amerikanske aktier. 
Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling den 
20. april 2006 ændret navn til LPI Aktier USA (indeksportefølje, 
S&P 500). Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsam-
ling den 27. april 2016 ændret navn til LI Aktier Nordamerika In-
deks. 
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 268,0 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Formålet med afdelingen er at følge MSCI North America-
indekset. 
 
Afdelingen kan investere i aktier udstedt af nordamerikanske sel-
skaber eller selskaber, som har fået adgang til eller er handlet på 
et marked i Nordamerika. Afdelingen kan endvidere investere i 
depotbeviser (fx ADRs og GDRs). 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsin-
strumenter.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v.  
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 

Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  13,8 26,0 28,6 12,7 13,7 

 

Afdelingens benchmark var frem til den 30. august 2016 S&P 500 
Free Float Adjusted Index inkl. udbytte, målt i danske kroner.  
 
Afdelingens benchmark er fra den 31. august 2016 MSCI North 
America (Daily TR Net USD). 
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,3 26,3 28,9 12,9 14,2 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
geografisk risiko, modelrisiko, valutarisiko og risiko på kontantin-
destående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De en-
kelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikofor-
hold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
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Udlodningen i afdelingen for de seneste fem fremgår nedenfor: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
4,25 14,90 12,50 28,30 11,80 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060239598. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 

LI Aktier USA 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA) blev be-
sluttet etableret på bestyrelsens møde den 28. november 2005 
under navnet LPI Aktier Asien III (aktiv forvaltning, MSCI Pacific). 
Afdelingen er på bestyrelsens møde den 25. oktober 2006 om-
dannet til LPI Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA). Afdelin-
gen er på bestyrelsens møde den 27. april 2016 omdannet til LI 
Aktier USA. 
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 133,9 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen kan investere i aktier udstedt af amerikanske selskaber 
eller selskaber, som har fået adgang til eller er handlet på et mar-
ked i USA. Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx 
ADRs og GDRs).  
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på 
et reguleret marked, herunder investeringer i ADR og GDR. 
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v.  
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
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Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  18,4 24,2 26,1 4,9 4,3 

 
Afdelingens benchmark er MSCI USA inkl. udbytte, målt i danske 
kroner.  
 
Afkast af benchmark for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,0 26,1 28,1 12,4 13,8 

 

Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
udstederspecifik risiko, geografisk risiko, valutarisiko og risiko på 
kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelin-
gen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 
’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C. 
 
Udlodningen i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr. 

 pr. andel 
1,25 3,00 21,70 70,00 0,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  

Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060240174. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Aktier Europa Indeks 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Europa (indeksportefølje, MSCI Europa) blev 
besluttet etableret den 30. august 2004 under navnet Europæiske 
aktier. Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling 
den 20. april 2006 ændret navn til LPI Aktier Europa (indeksporte-
følje, MSCI Europa). Afdelingen har på foreningens ordinære ge-
neralforsamling den 27. april 2016 ændret navn til LI Aktier Euro-
pa Indeks.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 126,5 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Formålet med afdelingen er at følge MSCI Europe-indekset. 
 
Afdelingen investerer i aktier udstedt af europæiske selskaber 
eller selskaber, som har fået adgang til eller er handlet på et regu-
leret marked i Europa. Afdelingen kan endvidere investere i de-
potbeviser (fx ADRs og GDRs). 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsin-
strumenter. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, og udenlandske investeringsinstitutter eller afde-
linger heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om 
investeringsforeninger m.v.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 

Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  17,5 19,9 5,6 7,3 2,8 

 
Afdelingens benchmark er MSCI Europe, inkl. nettoudbytte, målt i 
danske kroner. 
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  17,7 19,8 6,6 8,5 2,2 

 

Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
geografisk risiko, modelrisiko, valutarisiko og risiko på kontantin-
destående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De en-
kelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikofor-
hold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C. 
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Udlodningen i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr. 

pr. andel 
2,25 10,50 22,60 14,60 0,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060239671. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 

 LI Aktier Europa  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Europa IV (aktiv forvaltning, MSCI Europa) blev 
besluttet etableret på bestyrelsens møde den 28. november 
2005. Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling 
den 27. april 2016 ændret navn til LI Aktier Europa.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 393,6 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer i aktier udstedt af europæiske selskaber 
eller selskaber, som har fået adgang til eller er handlet på et regu-
leret marked i Europa. Afdelingen kan endvidere investere i de-
potbeviser (fx ADRs og GDRs). 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af formuen i andre værdipapirer eller penge-
markedsinstrumenter.  
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
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Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  22,0 18,2 2,2 19,6 0,9 

 
Afdelingens benchmark er MSCI Europe inkl. nettoudbytte, målt i 
danske kroner.  
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  17,7 19,8 6,6 8,5 2,2 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
udstederspecifik risiko, geografisk risiko, valutarisiko og risiko på 
kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelin-
gen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 
’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kurs-
udvikling på afdelingens investeringer og dermed på investe-
ringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt 
element i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og 
hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gun-
stig. Afdelingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis 
der er mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 
Udlodningen i afdelingen for de seneste fem år fremgår nedenfor: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i 

%/kr. 

pr. andel 

1,75 0,00 0,00 6,00 17,70 

 

De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060240091. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Aktier Danmark 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Danmark (aktiv forvaltning, OMXCCapGI) er 
besluttet etableret på bestyrelsens møde den 3. april 2007. Afde-
lingen har på foreningens ordinære generalforsamling den 27. 
april 2016 ændret navn til LI Aktier Danmark.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 713,5 mio. kr.  
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer i aktier handlet på Nasdaq Copenhagen A/S 
samt i aktier, handlet på et andet reguleret marked i Danmark, 
der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 
10% af sin formue i andre værdipapirer, herunder værdipapirer, 
der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v.  
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension - se 
lpi.vponline.dk. 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  28,1 36,2 15,8 30,9 1,4 

 
Afdelingens benchmark er OMXCCapGI. 
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  23,8 38,3 17,2 30,8 3,2 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
udstederspecifik risiko, geografisk risiko og risiko på kontantinde-
stående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkel-
te risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold 
og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen kan derfor være et væsentligt ele-
ment i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og 
hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gun-
stig. Afdelingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis 
der er mange år til, at udbetalingen skal finde sted. 
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 
Afdelingen har for de seneste fem år foretaget følgende udlod-
ning: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
1,00 0,00 14,90 32,80 33,80 

De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med 
udlodning fra afdelingen, p.t. 27%.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf.  
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060240927. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke søge optagelse til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Aktier Asien Indeks  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) blev un-
der navnet Pacific aktier besluttet etableret på et bestyrelses-
møde den 19. april 2005. Afdelingen har på foreningens ordinære 
generalforsamling den 20. april 2006 ændret navn til LPI Aktier 
Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Afdelingen har på forenin-
gens ordinære generalforsamling den 27. april 2016 ændret navn 
til LI Aktier Asien Indeks.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue107,4 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Formålet med afdelingen er at følge MSCI Pacific indekset. 
 
Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber i Asien eller 
Oceanien eller selskaber, som har fået adgang til eller er handlet 
på et reguleret marked i Asien eller Oceanien. Afdelingen kan 
endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) baseret på 
førnævnte aktier.  
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. Afdelingen kan investere indtil 10% 
af afdelingens formue i værdipapirer, der ikke er optaget til han-
del på et reguleret marked. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 

Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer. Afdelingen må ikke 
sælge eller købe aktier på termin.  
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
Afkast 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  12,1 12,5 10,1 14,3 6,2 

 
Afdelingens benchmark er MSCI Pacific inkl. nettoudbytte, målt i 
danske kroner. 
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i % 13,1 13,2 10,6 14,9 6,9 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
geografisk risiko, modelrisiko, valutarisiko og risiko på kontantin-
destående kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De en-
kelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikofor-
hold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 



 

 Investeringsforeningen Lægernes Invest 15 

Afdelingen har de seneste fem år udloddet følgende: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
2,25 0,00 0,00 0,00 5,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060239838. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke søge optagelse til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
 

LI Obligationer Globale High Yield 
Akk. – KL  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer High Yield Globale (aktiv forvaltning, 
Akk.) er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 15. februar 
2007. Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling 
den 27. april 2016 ændret navn til LI Obligationer Globale High 
Yield Akk. – KL.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 2.422,1 mio. kr.  
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i virksomhedsobligationer, præ-
ferenceaktier, konvertible obligationer, obligationer med tilknyt-
tede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende værdipa-
pirer. Afdelingen kan derudover investere i statsobligationer. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC-Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en stør-
relse på 25 mio. USD eller derover. Kreditvurderingen af værdipa-
pirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos Standard 
& Poor’s (S&P), BBB eller lavere hos Fitch eller tilsvarende hos 
Moody’s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurde-
ringsbureau. Afdelingen kan sekundært investere i udstedelser 
med en kreditvurdering lig med eller højere end BBB. Afdelingen 
kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide vær-
dipapirer i det amerikanske OTC-Fixed Income marked. 
 
Afdelingen investerer ikke i obligationer udstedt af selskaber, hvis 
hovedaktivitet består i tobaksindustri, eller hvis indkomst hoved-
sageligt stammer fra tobaksindustri. 
 
Afdelingen vil i øvrigt i sin investeringsstrategi følge de samme 
etiske retningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 
10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsin-
strumenter, herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til han-
del på et reguleret marked.  
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Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut med 
vedtægtsmæssigt hjemsted i et EU-land.  
Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter i overens-
stemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. An-
vendelse af afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis 
kan alene ske med bestyrelsens godkendelse. 
 
Afdelingen anvender valutaterminskontrakter til kurssikring af po-
sitioner denomineret i andre valutaer end danske kroner og euro. 
Minimum 95% af positioner i andre valutaer end danske kroner 
og euro skal være kurssikret over i danske kroner, og maksimalt 
105% af positioner i andre valutaer end danske kroner og euro må 
være kurssikret over i danske kroner. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  16,6 7,5 3,5 -3,7 12,6 

 
Benchmark for afdelingen er BofA Merrill Lynch Global High Yield 
Constrained, hedged til DKK. 
 
Afkastet for benchmarket for de seneste fem år fremgår af ne-
denstående tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  17,9 6,5 2,1 -3,0 14,1 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om af-
delingens fremtidige afkast.  
 
Risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, udstederspecifik risi-
ko, valutarisiko, risiko ved kreditspænd/rentespænd og risiko på 
kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelin-
gen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 
’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Afdelingen er egnet til investeringer i forbindelse med fx pensi-
onsopsparing, børneopsparing eller virksomhedsordninger. Afde-
lingen er tilrettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt 

ikke vil have ulemper med lagerbeskatning samt udbytteskat på 
15%, jf. afsnittet om Skatte- og afgiftsregler.  
 
Udlodning 
Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlod-
ning, idet formuerealisationer og nettoresultat i øvrigt henlægges 
til forøgelse af afdelingens formue. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060240331. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Obligationer Europa  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, 3< varighed 
<7) blev besluttet etableret på stiftende generalforsamling den 
30. august 2004 i Specialforeningen Lægernes Pensionsinveste-
ring under navnet Nominelle obligationer. Afdelingen har på for-
eningens ordinære generalforsamling den 20. april 2006 ændret 
navn til LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, 5< varighed 
<9). Afdelingen har på en ekstraordinær generalforsamling den 
20. februar 2007 ændret navn til LPI Obligationer Europa (aktiv 
forvaltning, 3< varighed <7). På ordinær generalforsamling den 3. 
april 2007 blev det besluttet at overflytte afdelingen fra Special-
foreningen Lægernes Pensionsinvestering til Investeringsforening-
en Lægernes Pensionsinvestering. Afdelingen har på foreningens 
ordinære generalforsamling den 27. april 2016 ændret navn til LI 
Obligationer Europa.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 2.740,0 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i  
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i danske og udenlandske obliga-
tioner. 
 
Afdelingen placerer alene sine midler i obligationer omfattet af § 
157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må udeluk-
kende investere i følgende obligationer: 
 
• obligationer, der er udstedt af et land eller en international 

institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den 
Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er 
godkendt af Finanstilsynet, kasse- og skibskreditobligationer 
udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer 
udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende 
realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen, 
og 

• særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt 
dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske 
pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks 
Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkede 
obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen. 

 

Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen må ikke investere i virksomhedsobligationer, præmie-
obligationer eller konvertible obligationer 
 
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i værdipapi-
rer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af 
den danske eller tyske stat 
 
Varigheden af afdelingens beholdning af værdipapirer og kontan-
ter skal ligge +/- 2 år i forhold til den til enhver tid gældende mo-
dificerede benchmark varighed. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  5,2 0,2 7,1 -0,9 5,1 

 
Afdelingens benchmark er pr. 1. januar 2011 ændret fra 100% 
Nordea DK Mortgage Combined til 60% Nordea DK Mortgage 
Combined og 40% Nordea DK Govt. CM 5y. 
 
Afkast for afdelingens benchmark de seneste fem år nedenståen-
de tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  4,9 -0,1 6,8 -1,0 4,7 

 
Afdelingens benchmark er pr. 1. januar 2017 ændret fra 60% Nor-
dea DK Mortgage Combined og 40% Nordea DK Govt. CM 5y til 
60% Nordea MTG Callable og 40% Nordea Constant Maturity 5 
Year Government Bond Index. Afkast for dette benchmark de se-
neste fem år er: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  5,0 -0,2 7,5 -1,0 3,6  
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Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast.  
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, risiko ved kredit-
spænd/rentespænd og risiko på kontantindestående kan påvirke 
værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er 
nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen kan derfor være et element i en 
langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af 
investeringsbeviser kan vente til, at kursen er gunstig. Afdelingen 
er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange 
år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 
Afdelingen har siden afdelingens start udloddet følgende: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
8,00 3,10 3,40 2,00 4,30 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060240414. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
 

LI Indeksobligationer Globale  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Indeksobligationer (aktiv forvaltning) blev besluttet 
etableret på Specialforeningen Lægernes Pensionsinvesterings 
stiftende generalforsamling den 30. august 2004 under navnet 
Danske indeksobligationer. Afdelingen har på foreningens ordi-
nære generalforsamling den 20. april 2006 ændret navn til LPI 
Indeksobligationer Danmark (aktiv forvaltning). På ekstraordinær 
generalforsamling den 5. februar 2007 blev det besluttet at æn-
dre afdelingens navn til LPI Indeksobligationer (aktiv forvaltning). 
På ordinær generalforsamling den 3. april 2007 blev det besluttet 
at overføre afdelingen fra Specialforeningen Lægernes Pensions-
investering til Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinveste-
ring. Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling 
den 27. april 2016 ændret navn til LI Indeksobligationer Globale. 
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 216,1 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i indeksobligationer og i be-
grænset omfang almindelige nominelle obligationer. 
 
Afdelingen placerer alene sine midler i obligationer omfattet af § 
157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må således 
udelukkende investere i følgende obligationer: 
 
• obligationer, der er udstedt af et land eller en international 

institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den 
Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er 
godkendt af Finanstilsynet, kasse- og skibskreditobligationer 
udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer 
udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende 
realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen, 
og 

• særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt 
dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske 
pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks 
Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkende 
obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen. 
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Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Den vægtede gennemsnitlige modificerede varighed af afdelingen 
skal ligge inden for intervallet + to år i forhold til den vægtede 
modificerede varighed af afdelingens benchmark. 
 
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i værdipapi-
rer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af 
den danske stat eller et andet zone A-land, lande, som Fællesska-
bet har indgået aftale med på det finansielle område, eller en in-
ternational institution af offentlig karakter, som et eller flere 
medlemslande deltager i, såfremt værdipapirerne er godkendt af 
Finanstilsynet. 
 
Afdelingen investerer ikke i virksomhedsobligationer, præmie-
obligationer eller konvertible obligationer. 
 
Afdelingen må indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til be-
stemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 
Afdelingen anvender valutaterminskontrakter til kurssikring af po-
sitioner denomineret i andre valutaer end danske kroner og euro. 
Minimum 95% af positioner i andre valutaer end danske kroner 
og euro skal være kurssikret over i danske kroner, og maksimalt 
105% af positioner i andre valutaer end danske kroner og euro må 
være kurssikret over i danske kroner. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  4,8 -6,2 8,7 -1,7 7,5 

 
Fra 1. januar 2012 har afdelingens benchmark været BarCap 
World Inflation Linked Bonds Hedged EUR.  
 
Fra 13. maj 2009 til 1. januar 2012 var benchmark for afdelingen 
Merrill Lynch EMU Direct Government Inflation-linked.  
 

Det historiske afkast for de anvendte benchmark for de seneste 
fem år fremgår af nedenstående tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  6,0 -5,8 8,8 -1,1 8,2 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast.  
 
Risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at modelrisiko, rente- og 
obligations-markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og risiko 
på kontant-indestående kan påvirke værdien af investering i afde-
lingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 
’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen kan derfor være et element i en 
langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af 
investeringsbeviser kan vente til, at kursen er gunstig. Afdelingen 
er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange 
år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C. 
 
Afdelingen har for de seneste fem år foretaget følgende udlod-
ning: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060240687. 
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Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 

LI Obligationer Europa Korte  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, kort, varighed 
<3) blev besluttet etableret på bestyrelsens møde i Specialfor-
eningen Lægernes Pensionsinvestering den 8. april 2005 under 
navnet Korte obligationer. Afdelingen har på foreningens ordinæ-
re generalforsamling den 20. april 2006 ændret navn til LPI Obli-
gationer Europa (aktiv forvaltning, kort, varighed <3). På ordinær 
generalforsamling den 3. april 2007 blev det besluttet at overflyt-
te afdelingen fra Specialforeningen Lægernes Pensionsinvestering 
til Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdelin-
gen har på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 
2016 ændret navn til LI Obligationer Europa Korte. 
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 1.213,2 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i danske og udenlandske obliga-
tioner. 
Afdelingen må alene placere sine midler i obligationer omfattet af 
§ 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed m.v. Afdelingen må 
således udelukkende investere i følgende obligationer: 
 
• obligationer, der er udstedt af et land eller en international 

institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den 
Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er 
godkendt af Finanstilsynet, kasse- og skibskreditobligationer 
udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer 
udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende 
realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen, 
og 

• særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt 
dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske 
pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks 
Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkende 
obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen. 

 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
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der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen må ikke investere i erhvervsobligationer, præmie-
obligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan inve-
stere i swapobligationer under forudsætning af, at udsteder er 
omfattet af ovennævnte udstedere. 
 
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i værdipapi-
rer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af 
den danske stat eller tyske stat. 
 
Afdelingens gennemsnitlige, optionsjusterede varighed må mak-
simalt være 3 år. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension. Se mere på 
lpi.vponline.dk. 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  3,3 1,3 1,2 -0,1 2,2 

 
Afdelingens benchmark indtil 1. oktober 2014 var EFFAS 1-3 
(DKK).  
 
Fra 1. oktober 2014 anvendes Nordea Gov CM2 (DK) som bench-
mark for afdelingen. Benchmarkets afkast fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i % 0,6 -0,3 0,6 0,6 0,1 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, risiko ved kredit-
spænd/rentespænd og risiko på kontantindestående kan påvirke 
værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er 
nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 

Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker investering 
med lav risiko. 
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 
Afdelingen har de seneste fem år foretaget følgende udlodning: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
3,25 1,30 1,30 0,90 3,20 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060240760. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Aktier Emerging Markets 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI 
Emerging Markets) er besluttet etableret på bestyrelsens møde 
den 24. april 2008. Afdelingen har på foreningens ordinære gene-
ralforsamling den 27. april 2016 ændret navn til LI Aktier Emer-
ging Markets.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var foreningens formue 177,9 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber, der er hjem-
mehørende eller har hovedaktivitet i Emerging Markets-lande. 
Afdelingen kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og 
GDRs). 
 
Afdelingen kan hovedsageligt placere sine midler i aktier udstedt 
af selskaber, der er hjemmehørende, eller har deres hovedaktivi-
tet i lande i Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten, Afrika og Asi-
en. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan investere i aktier udstedt af selskaber, der er 
hjemmehørende eller har hovedaktivitet i andre Emerging Mar-
kets lande end de opregnede områder, såfremt aktierne kan 
handles på regulerede markeder, som enten er godkendt af Fi-
nanstilsynet eller af Investeringsforeningens bestyrelse vurderes 
at leve op til Finanstilsynets retningslinjer. 
 
Markeder godkendt af Finanstilsynet omfatter medlemmer af 
World Federation of Exchanges og Moskva Fondsbørs med ADR´s. 
 
Op til 10% af Afdelingens formue kan anbringes i værdipapirer, 
der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller et an-
det marked, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og of-
fentligt. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investerings-institutter eller afdelin-
ger heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om in-
vesteringsforeninger m.v.  

Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
 
Afkast/benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  18,1 -15,6 9,1 -8,1 3,6 

 
Afdelingens benchmark er MSCI Emerging Markets (Total Return, 
Net Dividends), målt i danske kroner. 
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  16,9 -6,8 11,2 -5,0 14,1 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
emerging markets-risiko, likviditetsrisiko, udstederspecifik risiko, 
valutarisiko og risiko på kontantindestående kan påvirke værdien 
af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er nærmere 
beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Afdelingen henvender sig til investorer, der kan acceptere inve-
steringer med større risiko end generelt ved investering i aktier. 
Det anbefales, at investeringer i afdelingen kun udgør en mindre 
del af en større portefølje. 
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
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Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 
Afdelingen har siden start udloddet følgende: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
6,25 0,00 1,80 4,10 0,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S. Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med 
udlodning fra afdelingen, p.t. 27%.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP 
Securities A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla 
heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende 
fondskode/ISIN DK0060241065. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 

LI Obligationer Globale High Yield  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer High Yield Globale II (aktiv forvaltning) 
er besluttet etableret på bestyrelsens møde den 27. august 2010. 
Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling den 
27. april 2016 ændret navn til LI Obligationer Globale High Yield.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 1.597,2 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i virksomhedsobligationer, præ-
ferenceaktier, konvertible obligationer, obligationer med tilknyt-
tede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende værdipa-
pirer. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC-Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en stør-
relse på 25 mio. dollar eller derover. Kreditvurderingen af værdi-
papirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos Stan-
dard & Poor’s (S&P), BBB eller lavere hos Fitch eller tilsvarende 
hos Moody’s eller et andet internationalt anerkendt kreditvurde-
ringsbureau. Afdelingen kan sekundært investere i udstedelser 
med en kreditvurdering lig med eller højere end BBB. Afdelingen 
kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide vær-
dipapirer i det amerikanske OTC-Fixed Income marked. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 
10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkedsin-
strumenter, herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til han-
del på et reguleret marked.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut med 
vedtægtsmæssigt hjemsted i et EU-land.  
 
Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investe-
ringsforeninger m.v.  
 
 
 



 

24 Investeringsforeningen Lægernes Invest 

Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 
Afdelingen anvender valutaterminskontrakter til kurssikring af po-
sitioner denomineret i andre valutaer end danske kroner og euro. 
Minimum 95% af positioner i andre valutaer end danske kroner 
og euro skal være kurssikret over i danske kroner, og maksimalt 
105% af positioner i andre valutaer end danske kroner og euro må 
være kurssikret over i danske kroner. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  16,3 7,4 3,1 -3,6 12,5 

 
Benchmark for afdelingen er BofA Merrill Lynch Global High Yield 
Constrained, hedged til DKK. 
 
Afkastet for benchmarket siden afdelingens start fremgår af ne-
denstående tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  17,9 6,5 2,1 -3,0 14,1 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko, risiko ved 
kreditspænd/rentespænd og risiko på kontantindestående kan 
påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risiko-
faktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og risiko-
faktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  

Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 
Afdelingen har siden start udloddet følgende: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
13,25 3,70 0,00 0,00 5,40 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S. 
 
Såfremt afdelingen kommer til at eje aktier imellem den 1. januar 
og datoen for den ordinære generalforsamling i et år, hvor der 
sker udlodning af minimumsindkomst til investorerne, på 
grundlag af afkastet i afdelingen i regnskabsåret (året før), skal 
afdelingen indeholde udbytteskat efter reglerne i 
Kildeskattelovens § 65, stk. 3. 
 
Det har ikke betydning, om afdelingen ejer aktier på et tidspunkt, 
der ligger efter den ordinære generalforsamling. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060243947. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Obligationer Globale Investment Grade  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer Investment Grade Globale (aktiv forvalt-
ning) er besluttet stiftet på bestyrelsesmøde den 24. januar 2013. 
Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling den 
27. april 2016 ændret navn til LI Obligationer Globale Investment 
Grade.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 1.295,5 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen placerer sine midler globalt i virksomhedsobligationer, 
men kan derudover investere i statsobligationer, realkreditobliga-
tioner, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende gældsin-
strumenter.  
 
Afdelingen investerer primært i værdipapirer og pengemarkedsin-
strumenter med en kreditvurdering på BBB- eller bedre hos Stan-
dard & Poor’s og/eller Baa3 eller bedre hos Moody’s, BBB- eller 
bedre hos Fitch eller tilsvarende fra andre internationalt aner-
kendte kreditvurderingsbureauer, men kan investere maksimalt 
25% af afdelingens formue i værdipapirer og pengemarkedsin-
strumenter med ingen eller en lavere kreditvurdering. I de tilfæl-
de, hvor der er offentliggjort to eller flere ratings fra uafhængige 
kreditvurderingsbureauer for en specifik udstedelse, anvendes 
højeste rating. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC - Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en stør-
relse på USD 25 mio. eller derover. Afdelingen kan foretage inve-
steringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det 
amerikanske OTC - Fixed Income marked. 
 
Investeringer i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til 
handel på ovennævnte markeder, må sammen med investeringer 
i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret mar-
ked, maksimalt udgøre 10% af afdelingens formue.  
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter i overensstem-
melse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.  

Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligatio-
ner og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig 
myndighed eller en international institution af offentlig karakter, 
som beskrevet i foreningens vedtægter.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
 
 2012 2013 20141 2015 2016 

Afkast i %  - 1,6 7,3 -0,7 2,9 

 
Afdelingens benchmark er Barclays Capital Global Aggregate – 
Corporate Index afdækket mod euro.  
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Benchmark 

afkast i % 
11,1 0,9 7,3 -0,3 4,2 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, udstederspecifik risi-
ko, udtræksrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående 
kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risiko-
faktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og risiko-
faktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig.  
 
Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at 
trække deres penge ud inden for tre år.  

                     
1 Afdelingen har været aktiv siden 25. september 2013. 
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Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C. 
 
Afdelingen har siden start udloddet følgende: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
- 3,00 0,00 6,90 2,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060506111. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
 

LI Obligationer Globale Investment 
Grade Akk. – KL  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer Investment Grade Globale II (aktiv for-
valtning, Akk.) er besluttet etableret på bestyrelsesmøde den 24. 
januar 2013. Afdelingen har på foreningens ordinære generalfor-
samling den 27. april 2016 ændret navn til LI Obligationer Globale 
Investment Grade Akk. – KL.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 1.201,9 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen placerer sine midler globalt i virksomhedsobligationer, 
men kan derudover investere i statsobligationer, realkreditobliga-
tioner, pengemarkedsinstrumenter og andre lignende gældsin-
strumenter.  
 
Afdelingen investerer primært i værdipapirer og pengemarkedsin-
strumenter med en kreditvurdering på BBB- eller bedre hos Stan-
dard & Poor’s og/eller Baa3 eller bedre hos Moody’s, BBB- eller 
bedre hos Fitch eller tilsvarende fra andre internationalt aner-
kendte kreditvurderingsbureauer, men kan derudover investere 
maksimalt 25% af afdelingens formue i værdipapirer og penge-
markedsinstrumenter med en lavere kreditvurdering. I de tilfæl-
de, hvor der er offentliggjort to eller flere ratings fra uafhængige 
kreditvurderingsbureauer for en specifik udstedelse, anvendes 
højeste rating. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC - Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en stør-
relse på USD 25 mio. eller derover. Afdelingen kan foretage inve-
steringer i såvel likvide som mindre likvide værdipapirer i det 
amerikanske OTC - Fixed Income marked. 
 
Investeringer i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til 
handel på ovennævnte markeder, må sammen med investeringer 
i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret mar-
ked, maksimalt udgøre 10% af afdelingens formue.  
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Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter i overensstem-
melse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.  
 
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligatio-
ner og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig 
myndighed eller en international institution af offentlig karakter, 
som beskrevet i foreningens vedtægter.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer.  
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
 
 2012 20132 2014 2015 2016 

Afkast i %  - 1,6 7,6 -0,5 3,0 

 
Afdelingens benchmark er Barclays Capital Global Aggregate – 
Corporate Index afdækket mod euro.  
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Benchmark 

afkast i % 
11,1 0,9 7,3 -0,3 4,2 

 
Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke siger 
noget om udviklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, udstederspecifik risi-
ko, udtræksrisiko, valutarisiko og risiko på kontantindestående 
kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte risiko-
faktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og risiko-
faktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 

                     
2 Afdelingen har været aktiv siden 25. september 2013. 

en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig.  
Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at 
trække deres penge ud inden for tre år.  
 
Udlodning 
Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlod-
ning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelin-
gens formue. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060506384. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke søge optagelse til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Aktier Globale Akk. – KL  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Globale VIII (aktiv forvaltning, MSCI Verden, 
Akk.) blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 20. janu-
ar 2015 og godkendt af Finanstilsynet ved brev af 24. februar 
2015. Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling 
den 27. april 2016 ændret navn til LI Aktier Globale Akk. – KL.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 364,9 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen kan endvidere 
investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs). 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i andre værdipapirer.  
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger 
m.v.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se mere på 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  - - - -4,0 7,1 

 

Afdelingens benchmark er MSCI World Index inkl. nettoudbytte, 
målt i danske kroner. (Bloomberg ticker NDUEACWF). 
 
Afkast for benchmarket for de seneste fem år fremgår af neden-
stående tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,8 17,5 18,4 -8,0 10,7 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj. 
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
modpartsrisiko, udstederspecifik risiko, valutarisiko og risiko på 
kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelin-
gen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 
’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage udlodning, idet 
nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060623775. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Aktier Globale II Akk. - KL 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Globale IX (aktiv forvaltning, MSCI Verden, 
Akk.) blev besluttet etableret på bestyrelsens møde den 20. janu-
ar 2015 og godkendt af Finanstilsynet ved brev af 24. februar 
2015. Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling 
den 27. april 2016 ændret navn til LI Aktier Globale II Akk. – KL.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 365,0 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen kan endvidere 
investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs). Ovennævnte finan-
sielle instrumenter skal have fået adgang til eller være optaget til 
handel på regulerede markeder, eller være handlet på andre 
markeder, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offent-
lige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem 
af Den Europæiske Union, eller som ikke har indgået aftale med 
Unionen på det finansielle område, skal markedet være godkendt 
af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og anført i bilag 2 til vedtæg-
terne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i andre værdipapirer.  
 
Afdelingen kan investere op til 10% af formuen i andele i andre 
danske UCITS, udenlandske investeringsinstitutter eller afdelinger 
heraf i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger 
m.v.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se mere på 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 
Afkast 
Afdelingen er nystartet og har derfor ikke noget historisk afkast. 
 
Aflast 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  - - - -4,4 10,1 

 
Afdelingens benchmark er MSCI World Index inkl. nettoudbytte, 
målt i danske kroner. (Bloomberg ticker NDUEACWF). 

Afkast for benchmark for de seneste 5 år fremgår af nedenståen-
de tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,8 17,5 18,4 -8,0 10,7 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at aktiemarkedsrisiko, 
modpartsrisiko, udstederspecifik risiko, valutarisiko og risiko på 
kontantindestående kan påvirke værdien af investering i afdelin-
gen. De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet 
’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage udlodning, idet 
nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060623692. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke søge optagelse til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Obligationer Europa Akk. – KL  
 
Afdeling LPI Obligationer Europa IV (aktiv forvaltning, 3< varighed 
<7, Akk. Globale IX (aktiv forvaltning, MSCI Verden, Akk.) blev be-
sluttet etableret på bestyrelsens møde den 20. januar 2015 og 
godkendt af Finanstilsynet ved brev af 24. februar 2015. Afdelin-
gen har på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 
2016 ændret navn til LI Obligationer Europa Akk. - KL.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 536,0 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i  
Afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i danske og udenlandske obliga-
tioner. 
 
Afdelingen må alene placere sine midler i obligationer omfattet af 
§ 157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må såle-
des udelukkende investere i følgende obligationer: 
 
• obligationer, der er udstedt af et land eller en international 

institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den 
Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er 
godkendt af Finanstilsynet, kasse- og skibskreditobligationer 
udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer 
udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende 
realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen, 
og 

• særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt 
dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske 
pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks 
Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkende 
obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen. 

 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 

Afdelingen må ikke investere i virksomhedsobligationer, præmie-
obligationer eller konvertible obligationer. 
 
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i værdipapi-
rer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af 
den danske eller tyske stat 
 
Varigheden af afdelingens beholdning af værdipapirer og kontan-
ter skal ligge +/- 2 år i forhold til den til enhver tid gældende mo-
dificerede benchmark varighed. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis og foretage udlån af værdipapirer. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
  
Aflast 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  - -- - -1,2 5,3 

 
Afdelingens benchmark var frem til 31. december 2016 60% Nor-
dea DK Mortgage Combined og 40% Nordea DK Govt. CM 5y. 
 
Afkast for de seneste fem år for dette benchmark fremgår af ne-
denstående tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  4,9 -0,1 6,8 -2,2 4,7 

 
Afdelingens benchmark er pr. 1. januar 2017 ændret til 60% Nor-
dea MTG Callable og 40% Nordea Constant Maturity 5 Year 
Government Bond Index. Afkast for dette benchmark de seneste 
fem år fremgår af nedenstående tabel: 
 
Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  5,0 -0,2 7,5 -1,0 3,6 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast.  
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, risiko ved kredit-
spænd/rentespænd og risiko på kontantindestående kan påvirke 
værdien af investering i afdelingen. De enkelte risikofaktorer er 
nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og risikofaktorer’.  
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Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen kan derfor være et element i en 
langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af 
investeringsbeviser kan vente til, at kursen er gunstig. Afdelingen 
er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange 
år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage udlodning, idet 
nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060623858. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 

LI Obligationer Emerging Markets  
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer Emerging Markets (aktiv forvaltning) er 
besluttet stiftet på bestyrelsesmøde den 26. juni 2014. Afdelingen 
har på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2006 
ændret navn til LI Obligationer Emerging Markets.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 2.699,4 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer primært i emerging markets obligationer og 
lignende gældsinstrumenter. 
 
Afdelingen investerer i overstående finansielle instrumenter 
udstedt af eller relateret til stater, lokale myndigheder, over-
statslige organisationer eller selskaber m.v., der er 
hjemmehørende eller har hovedaktivitet i Emerging Markets. 
Afdelingen vil hovedsageligt placere sine midler i instrumenter 
emitteret af udstedere, der er hjemmehørende eller har deres 
hovedaktivitet i lande i Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten, 
Afrika og Asien. 
 
Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte finansielle 
instrumenter emitteret af udstedere i andre lande, såfremt 
udstedelsen er relateret til udstedere i Emerging Markets lande 
og/eller denomineret i lokale valuta i Emerging Markets lande. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, 
anerkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal 
markedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og 
anført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC - Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en 
størrelse på USD 25 mio. eller derover. Der gælder ingen krav til 
kreditvurderingen af disse instrumenter i afdelingen. Afdelingen 
kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide 
værdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed Income marked. 
 
Investeringer i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til 
handel på ovennævnte markeder, må sammen med investeringer 
i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret mar-
ked, maksimalt udgøre 10% af afdelingens formue.  
 
Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligatio-
ner og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig 
myndighed eller en international institution af offentlig karakter.  
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Afdelingen kan endvidere investere op til 10% af formuen i andele 
i andre danske UCITS og udenlandske investeringsinstitutter eller 
afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om in-
vesteringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. 
Afdelingen vil gøre brug af valutaterminsforretninger i sin investe-
ringsstrategi. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
  
   20143 2015 2016 

Afkast i %    -3,4 -9,6 18,2 

 
Afdelingens benchmark er JP Morgan Government Bond Index – 
Emerging Markets Global Diversified Unhedged omregnet til 
danske kroner. 
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

Afkast i % 2012 2013 2014 2015 2016 

Benchmark 15,4 -12,9 -2,8 -5,0 12,8 

 

Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke siger 
noget om udviklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel 
til høj.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, likviditetsrisiko, 
emerging markets risiko, valutarisiko og risiko på kontantindestå-
ende kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte 
risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og 
risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
Det må forventes, at der i perioder kan være en negativ kurs-
udvikling på afdelingens investeringer og dermed på investe-
ringsbeviserne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt 

                     
3 Afdelingen har været aktiv siden den 28. oktober 2014 

element i en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og 
hvor salg af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gun-
stig. 
 
Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at 
trække deres penge ud inden for tre år. 
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C. 
 
Afdelingen har siden start udloddet følgende: 
 
   2014 2015 2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
  0,00 0,00 0,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN: DK0060570125. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Obligationer Emerging Markets Akk. - KL 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Obligationer Emerging Markets II (aktiv forvaltning, 
Akk.) er besluttet etableret på bestyrelsesmøde den 26. juni 2014. 
Afdelingen har på foreningens ordinære generalforsamling den 
27. april 2016 ændret navn til LI Obligationer Emerging Markets 
Akk. – KL.  
 
Formue 
Ultimo juni 2017 var afdelingens formue 3.353,8 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer primært i emerging markets obligationer og 
lignende gældsinstrumenter. 
 
Afdelingen investerer i overnævnte finansielle instrumenter 
udstedt af eller relateret til stater, lokale myndigheder, over-
statslige organisationer eller selskaber m.v., der er 
hjemmehørende eller har hovedaktivitet i Emerging Markets. 
Afdelingen vil hovedsageligt placere sine midler i instrumenter 
emitteret af udstedere, der er hjemmehørende eller har deres 
hovedaktivitet i lande i Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten, 
Afrika og Asien. 
 
Afdelingen kan endvidere investere i ovennævnte instrumenter 
emitteret af udstedere i andre lande, såfremt udstedelsen er 
relateret til udstedere i Emerging Markets lande og/eller deno-
mineret i lokale valuta i Emerging Markets lande. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, 
anerkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal 
markedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og 
anført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC - Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en 
størrelse på USD 25 mio. eller derover. Der gælder ingen krav til 
kreditvurderingen af disse instrumenter i afdelingen. Afdelingen 
kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre likvide 
værdipapirer i det amerikanske OTC - Fixed Income marked. 
 
Investeringer i finansielle instrumenter, der ikke er optaget til 
handel på ovennævnte markeder, må sammen med investeringer 
i instrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret mar-
ked, maksimalt udgøre 10% af afdelingens formue.  
 

Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligatio-
ner og gældsbreve udstedt eller garanteret af en stat, offentlig 
myndighed eller en international institution af offentlig karakter.  
 
Afdelingen kan endvidere investere op til 10% af formuen i andele 
i andre danske UCITS og udenlandske investeringsinstitutter eller 
afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om in-
vesteringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i hen-
hold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger 
m.v. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. 
Afdelingen vil gøre brug af valutaterminsforretninger i sin investe-
ringsstrategi. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter på 
ikke-dækket basis kan alene ske med bestyrelsens godkendelse. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
  
   20144 2015 2016 

Afkast i %    -2,9 -9,6 18,5 

 
Afdelingens benchmark er JP Morgan Government Bond Index – 
Emerging Markets Global Diversified Unhedged omregnet til 
danske kroner. 
 
Benchmarkets afkast for de seneste fem år fremgår af nedenstå-
ende tabel: 
 

Afkast i % 2012 2013 2014 2015 2016 

Benchmark 15,4 -12,9 -2,8 -5,0 12,8 

 

Investor skal være opmærksom på, at historiske afkast ikke siger 
noget om udviklingen i afdelingens fremtidige afkast. 
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel 
til høj. 
 
Investor skal især være opmærksom på, at rente- og obligations-
markedsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko, likviditetsrisiko, 
emerging markets risiko, valutarisiko og risiko på kontantindestå-
ende kan påvirke værdien af investering i afdelingen. De enkelte 
risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risikoforhold og 
risikofaktorer’. 

                     
4 Afdelingen har været aktiv siden den 28. oktober 2014 
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Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder kan være en negativ kursud-
vikling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbe-
viserne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig.  
Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at 
trække deres penge ud inden for tre år.  
 
Udlodning 
Afdelingen er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlod-
ning, idet nettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelin-
gens formue. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN: DK0060570208. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke søge optagelse til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
 

LI Aktier Globale III 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LPI Aktier Globale XI (aktiv forvaltning, MSCI Verden) 
blev besluttet etableret den 13. november 2015. Afdelingen har 
på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2016 
ændret navn til LI Aktier Globale III.  
 
Formue 
Afdelingen er startet den 20. januar 2016. 
 
Afdelingens formue ultimo juni 2017 udgjorde 594,3 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingen investerer globalt i aktier. Afdelingen kan endvidere 
investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs). 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, an-
erkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal mar-
kedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og an-
ført i bilag 2 til vedtægterne. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere indtil 
10% af sin formue i andre finansielle instrumenter eller penge-
markedsinstrumenter herunder værdipapirer, der ikke er optaget 
til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan investere op til 
10% af formuen i andele i andre danske UCITS og udenlandske 
investeringsinstitutter eller afdelinger heraf i henhold til bestem-
melserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til be-
stemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen opfylder de angivne rammer for investering i aktie-
avancebeskatningslovens § 21, stk. 2 og 3. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se mere på 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
  
     2016 

Afkast i %      27,1 
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Afdelingens benchmark er MSCI AC World Daily TR Net USD målt i 
DKK. 
 
Benchmarkets afkast i de seneste 5 år er vist i tabellen herunder. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,8 17,5 18,4 9,0 24,0 

 
Risikoforhold og risikofaktorer 
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at værdien af investering 
i afdelingen kan blive påvirket af aktiemarkedsrisiko, emerging 
markets risiko, modpartsrisiko, valutarisiko og risiko på kontant-
indestående. Læs mere om de enkelte risikofaktorer i afsnittet 
’Risikoforhold og risikofaktorer’. 
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden.  
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen er derfor et væsentligt element i 
en langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg 
af investeringsbeviserne kan vente til, at kursen er gunstig. Afde-
lingen er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er 
mange år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens årlige ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C. 
 
Afdelingen har siden start udloddet følgende: 
 
     2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
    4,00 

 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
afdelingen, p.t. 27%.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060674927. 
 

Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Obligationer USA KL 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LI Obligationer USA KL blev besluttet stiftet på bestyrel-
sesmøde den 30. august 2016 og godkendt af Finanstilsynet den 
6. oktober 2016. 
 
Formue 
Afdelingens formue ultimo juni 2017 udgjorde 3.654,7 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i  
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer primært sine midler i amerikanske statsob-
ligationer og sekundært i europæiske obligationer. 
 
Afdelingen placerer alene sine midler i obligationer omfattet af § 
157 b, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Afdelingen må udeluk-
kende investere i følgende obligationer: 
 
• obligationer, der er udstedt af et land eller en international 

institution af offentlig karakter, som et eller flere lande i Den 
Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået 
aftale med på det finansielle område, deltager i, og som er 
godkendt af Finanstilsynet, kasse- og skibskreditobligationer 
udstedt af Danmarks Skibskredit A/S, realkreditobligationer 
udstedt af danske realkreditinstitutter og lignende 
realkreditobligationer udstedt af kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen, 
og 

• særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) og særligt 
dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske 
pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller Danmarks 
Skibskredit A/S eller tilsvarende særligt dækkende 
obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter, som er 
godkendt af et land indenfor Den Europæiske Union eller et 
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle 
område, når en kompetent myndighed har meddelt 
obligationsudstedelserne og udstederne til Kommissionen. 

 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, 
anerkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal 
markedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og 
anført i vedtægternes bilag 2. Det skal i den forbindelse 
bemærkes, at bestyrelsen har godkendt det sekundære marked 
for amerikanske statsobligationer. 
 

Afdelingen må ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobli-
gationer eller konvertible obligationer. 
 
Afdelingen må ikke optage lån. Afdelingen kan dog optage kortfri-
stede lån på op til 10% af sin formue for at indløse medlemsande-
le eller for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig fi-
nansiering af indgåede handler. 
 
Den vægtede gennemsnitlige modificerede varighed af afdelingen 
kan maksimalt afvige fra den vægtede modificerede varighed af 
afdelingens benchmark med +/- 3 år. 
 
Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter med 
undtagelse af valutaterminsforretninger til valutakurssikring af 
positioner i andre valutaer end danske kroner på dækket eller ik-
ke dækket basis. 
 
Afkast/Benchmark 
Afdelingens afkast siden start fremgår af nedenstående tabel: 
  
   2014 2015 2016 

Afkast i %      -0,7 

 
Benchmark for afdelingen var indtil 31. maj 2017 Effas US Gover-
nment 7-10 Year Total Return EUR Hedged (USG4ETR) i DKK. 
 
Afkast for dette benchmark de seneste fem år er vist i nedenstå-
ende tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  4,1 -6,1 8,5 1,4 -0,9 

 
Afdelingens benchmark er pr. 1. juni 2017 ændret til BofA Merrill 
Lynch 7-10 Year US Treasury Index i DKK (Bloomberg kode: G4O2, 
hedged i DKK). 
 
Afkast for benchmarket de seneste fem år er vist i nedenstående 
tabel: 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  4,4 -6,2 8,4 0,9 0,6 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast.  
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at geografisk risiko, ren-
te- og obligationsmarkedsrisiko, likviditetsrisiko, risiko på kontant-
indestående, likviditetsrisiko, modpartsrisiko, udtræksrisiko, ud-
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steder specifik risiko samt valutarisiko kan påvirke værdien af in-
vestering i afdelingen.  
 
De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risiko-
forhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen kan derfor være et element i en 
langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af 
investeringsbeviser kan vente til, at kursen er gunstig. Afdelingen 
er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange 
år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales til investorerne i perioden mellem den 1. januar og forenin-
gens ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
 
Afdelingen har siden start udloddet følgende: 
 
     2016 

Udlodning i %/kr.  

pr. andel 
    0,00 

 
De af generalforsamlingen vedtagne udlodninger udbetales via VP 
Securities A/S.  
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060759751. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen en vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 

LI Obligationer High Yield Europa KL 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LI Obligationer High Yield Europa KL blev besluttet stiftet 
på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2016 og godkendt af Finans-
tilsynet den 9. november 2016. 
 
Formue 
Afdelingens formue ultimo juni 2017 udgjorde 2.647,7 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i erhvervsobligationer, 
præferenceaktier, konvertible obligationer, obligationer med 
tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende 
værdipapirer. Afdelingen kan derudover investere i stats-
obligationer. Afdelingen investerer primært i selskaber 
hjemmehørende i Europa eller i selskaber, hvis værdipapirer er 
handlet på et marked i Europa. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal have fået adgang til 
eller være optaget til handel på regulerede markeder, eller være 
handlet på andre markeder, der er regelmæssigt arbejdende, 
anerkendte og offentlige. Såfremt markedet befinder sig i en stat, 
der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller som ikke har 
indgået aftale med Unionen på det finansielle område, skal 
markedet være godkendt af Finanstilsynet eller af bestyrelsen og 
anført i bilag 2 til foreningens vedtægter. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en 
størrelse på USD 25 mio. eller derover. Kreditvurderingen af 
værdipapirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos 
Standard & Poor’s (S&P) eller tilsvarende hos Moody’s, BBB eller 
lavere hos Fitch eller et andet internationalt anerkendt 
kreditvurderingsbureau. Afdelingen kan sekundært investere i 
udstedelser med en kreditvurdering lig med eller højere end BBB. 
Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre 
likvide værdipapirer i det amerikanske OTC Fixed Income marked. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 
10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkeds-
instrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til 
handel på et reguleret marked.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i 
henhold til bestemmelserne herom i lov om investerings-
foreninger m.v. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre 
danske UCITS og udenlandske investeringsinstitutter eller 
afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om 
investeringsforeninger m.v. 
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Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipa-
pirer. 
 
Afkast/Benchmark 
Da afdelingen er nystartet, er der ikke noget historisk afkast. 
 
Benchmark for afdelingen er BofA Merrill Lynch European Cur-
rency High Yield Constrained Index (Bloomberg ticker: HPC0 
hedged to DKK). 
 
Afkast for afdelingens benchmark de seneste fem år er vist i ne-
denstående tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  28,2 9,9 5,2 1,0 8,9 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast.  
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at basisrisiko, kreditrisi-
ko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko, rente- og obligationsmarkeds-
risiko, risiko på kontantindestående, risiko på kredit-/rentespænd, 
udtræksrisiko samt valutarisiko kan påvirke værdien af investering 
i afdelingen.  
 
De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risiko-
forhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen kan derfor være et element i en 
langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af 
investeringsbeviser kan vente til, at kursen er gunstig. Afdelingen 
er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange 
år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales foreløbigt til investorerne i perioden mellem den 1. januar 
og foreningens ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  

Da afdelingen er nystartet, har der endnu ikke været udlodning. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060771962. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen en vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
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LI Obligationer High Yield USA KL 
 
Beslutning om etablering 
Afdeling LI Obligationer High Yield USA KL blev besluttet stiftet på 
bestyrelsesmøde den 11. oktober 2016 og godkendt af Finanstil-
synet den 9. november 2016. 
 
Formue 
Afdelingens formue ultimo juni 2017 udgjorde 4.279,9 mio. kr. 
 
Investeringsområde 
Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med reglerne i 
afsnit IX i lov om investeringsforeninger m.v. 
 
Afdelingen investerer sine midler i erhvervsobligationer, 
præferenceaktier, konvertible obligationer, obligationer med 
tilknyttede warrants, strukturerede udstedelser eller lignende 
værdipapirer. Afdelingen kan derudover investere i stats-
obligationer. Afdelingen investerer primært i selskaber 
hjemmehørende i USA eller i selskaber, hvis værdipapirer er 
handlet på et marked i USA. 
 
Ovennævnte finansielle instrumenter skal være optaget til handel 
på regulerede markeder eller andre markeder, der er 
regelmæssigt arbejdende, anerkendte og offentlige. Såfremt 
markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af Den 
Europæiske Union, eller som ikke har indgået aftale med Unionen 
på det finansielle område, skal markedet være godkendt af 
Finanstilsynet eller af bestyrelsen og anført i bilag 2 til 
foreningens vedtægter. 
 
Ved investeringer på det amerikanske OTC Fixed Income marked 
vil afdelingen primært foretage disse i udstedelser med en 
størrelse på USD 25 mio. eller derover. Kreditvurderingen af 
værdipapirerne i afdelingen vil primært være lavere end BBB hos 
Standard & Poor’s (S&P) eller tilsvarende hos Moody’s, BBB eller 
lavere hos Fitch eller et andet internationalt anerkendt 
kreditvurderingsbureau. Afdelingen kan sekundært investere i 
udstedelser med en kreditvurdering lig med eller højere end BBB. 
Afdelingen kan foretage investeringer i såvel likvide som mindre 
likvide værdipapirer i det amerikanske OTC Fixed Income marked. 
 
Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 
10% af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkeds-
instrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til 
handel på et reguleret marked.  
 
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i 
henhold til bestemmelserne herom i lov om investerings-
foreninger m.v. 
 
Afdelingen kan investere op til 10% af sin formue i andele i andre 
danske UCITS og udenlandske investeringsinstitutter eller 
afdelinger heraf i henhold til bestemmelserne herom i lov om 
investeringsforeninger m.v.  
 

Afdelingen vil i sin investeringsstrategi følge de samme etiske ret-
ningslinjer, som anvendes af Lægernes Pension (se 
lpi.vponline.dk). 
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dæk-
ket basis eller ikke-dækket basis samt foretage udlån af værdipa-
pirer. 
 
Afkast/Benchmark 
Da afdelingen er nystartet, er der ikke noget historisk afkast. 
 
Benchmark for afdelingen er BofA Merrill Lynch US High Yield 
Constrained Index (Bloomberg ticker: HUC0 hedged to DKK). 
 
Afkast for afdelingens benchmark de seneste fem år er vist i ne-
denstående tabel: 
 

Benchmark 2012 2013 2014 2015 2016 

Afkast i %  14,7 6,8 2,1 -5,6 15,3 

 
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke siger noget om ud-
viklingen i afdelingens fremtidige afkast.  
 
Risikofaktorer  
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende middel.  
 
Investor skal især være opmærksom på, at basisrisiko, kreditrisi-
ko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko, rente- og obligationsmarkeds-
risiko, risiko på kontantindestående, risiko på kredit-/rentespænd, 
udstederspecifik risiko samt valutarisiko kan påvirke værdien af 
investering i afdelingen.  
 
De enkelte risikofaktorer er nærmere beskrevet i afsnittet ’Risiko-
forhold og risikofaktorer’.  
 
Investorprofil/Den typiske investor 
Afdelingen henvender sig til offentligheden. 
 
Det må forventes, at der i perioder vil være en negativ kursudvik-
ling på afdelingens investeringer og dermed på investeringsbevi-
serne. Investering i afdelingen kan derfor være et element i en 
langsigtet investering, der kan tåle visse udsving, og hvor salg af 
investeringsbeviser kan vente til, at kursen er gunstig. Afdelingen 
er egnet som en del af en pensionsportefølje, hvis der er mange 
år til, at udbetalingen skal finde sted.  
 
Udlodning 
Afdelingen er udloddende, idet afdelingens nettooverskud udbe-
tales foreløbigt til investorerne i perioden mellem den 1. januar 
og foreningens ordinære generalforsamling.  
 
Udlodningens størrelse afhænger af det foregående regnskabsårs 
indtægter og omkostninger og beregnes i overensstemmelse med 
Ligningslovens § 16C.  
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Da afdelingen er nystartet, har der endnu ikke været udlodning. 
 
Andele 
Afdelingen er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securi-
ties A/S med en pålydende værdi på 100 kr. og multipla heraf. 
 
Fondskode/ISIN 
Afdelingen er registreret i VP Securities A/S med følgende fonds-
kode/ISIN DK0060764918. 
 
Optagelse til handel på reguleret marked  
Afdelingen en vil indtil videre ikke blive søgt optaget til handel på 
Nasdaq Copenhagen A/S. 
 

Risikoforhold og risikofaktorer 
 
Investering i andele i foreningens afdelinger indebærer en risiko 
for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Vær-
dien af andele i en afdeling kan svinge med tiden og kan således 
på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller me-
re værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være 
opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sam-
menlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er ga-
ranteret. 
 
De enkelte afdelinger er fordelt på risikoklasser. Risikoklassen an-
giver den typiske sammenhæng mellem risikoen og muligheden 
for afkast ved at investere i afdelingen, og den er bestemt af ud-
svingene i afdelingens indre værdi i de seneste fem år og/eller 
repræsentative data. Vær opmærksom på, at en afdelings risiko-
klasse kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, der lig-
ger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødven-
digvis giver et billede af den fremtidige risikoprofil.  
 
I skemaet herunder er de enkelte afdelingers risikoklasse vist på 
en skala fra 1 til 7. Risikoklasse 1 betyder små kursudsving og 
dermed lav risiko og er typisk kombineret med lavere afkast. Risi-
koklasse 7 betyder store kursudsving og dermed høj risiko, typisk 
kombineret med mulighed for højere afkast. 
 
Risikoklasser 
Afdeling Risikoklasse 

skala 1-7 

LI Aktier Globale  6 

LI Aktier Globale II 5 

LI Aktier Nordamerika Indeks  6 

LI Aktier USA 6 

LI Aktier Europa Indeks  6 

LI Aktier Europa  6 

LI Aktier Danmark  6 

LI Aktier Asien Indeks 6 

LI Obligationer Globale High Yield Akk. - KL 3 

LI Obligationer Europa  3 

LI Indeksobligationer Globale  4 

LI Obligationer Europa Korte  2 
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LI Aktier Emerging Markets  6 

LI Obligationer Globale High Yield  3 

LI Obligationer Globale Investment Grade  3 

LI Obligationer Globale Investment Grade Akk.  3 

LI Aktier Globale Akk. – KL  6 

LI Aktier Globale II Akk. - KL 5 

  

LI Obligationer Europa Akk. - KL 3 

LI Obligationer Emerging Markets 5 

LI Obligationer Emerging Markets Akk. - KL 5 

LI Aktier Globale III 5 

LI Obligationer USA KL 4 

LI Obligationer High Yield Europa KL 3 

LI Obligationer High Yield USA KL 4 

 
Foreningen arbejder løbende med at fastholde risikoprofilen for 
den enkelte afdeling gennem en passende spredning af afdelin-
gens investeringer inden for de rammer, som lovgivningen og for-
eningens vedtægter sætter.  
 
Se de aktuelle risikoklasser i afdelingernes ’Central investorinfor-
mation’ på foreningens hjemmeside. 
 
Risikofaktorer 
De forskellige afdelinger har forskellige investeringsområder og 
kan derfor være påvirket af forskellige risikofaktorer. En række af 
disse mulige risikofaktorer er listet op nedenunder:  
 
Aktiemarkedsrisiko 
Kursudviklingen på aktiemarkederne kan til tider svinge voldsomt, 
og kursværdien på aktier kan falde meget og hurtigt. Aktiemarke-
derne kan blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssi-
ge forhold, som kan påvirke værdien af en afdelings aktieinveste-
ringer. Desuden vil markedsmæssige, sektormæssige, nationale, 
regionale eller generelle økonomiske forhold kunne påvirke vær-
dien af en afdelings investering både positivt og negativt. 
 
Emerging markets risiko 
Emerging market dækker lande i Østeuropa, Latinamerika, Afrika 
og Asien. Fælles for landene er, at de kan være kendetegnet ved 

politisk ustabilitet og risiko for fx nationalisering og konfiskation 
af private virksomheder eller statslig overvågning og kontrol. Kor-
ruption kan være udbredt. De finansielle markeder kan være 
præget af usikre forhold omkring depoter, registrering og afvik-
ling, og den økonomiske udvikling kan være usikker og forbundet 
med risiko for devaluering af valutaen og hyperinflation. Desuden 
kan likviditeten på emerging markets være lav som følge af øko-
nomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer, og effek-
ten kan være langvarig. Emerging markets kan således være for-
bundet med risici, som ikke findes på de udviklede finansielle 
markeder.  
 
Geografisk risiko 
Investering i værdipapirer i et begrænset geografisk område eller 
ét enkelt land giver en særlig risiko. Fx kan de finansielle marke-
der i det pågældende område eller land blive udsat for særlige 
politiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan påvirke vær-
dien af en afdelings investering. Desuden vil markedsmæssige 
eller generelle økonomiske forhold i det enkelte område eller 
land, fx valuta og renteniveau, påvirke investeringens værdi. 
 
Kreditrisiko 
Kreditrisiko knytter sig især til en afdelings investering i obligatio-
ner. En obligation indebærer en risiko for tab, hvis udstederen 
ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser i form af rente og 
afdrag på obligationsgælden.  
 
Likviditetsrisiko 
I særlige tilfælde kan lokale, nationale eller globale forhold bety-
de, at nogle værdipapirer og valutaer kan være svære at købe 
og/eller sælge. Det kan fx være, fordi der kun er udstedt få vær-
dipapirer af den pågældende slags, så større køb eller salg kan 
presse markedsprisen på værdipapirer meget enten op eller ned. 
Det kan i sig selv påvirke værdien af afdelingens investeringer. 
Det kan i sjældne tilfælde betyde, at afdelingen må suspendere 
indløsning og salg af nye investeringsbeviser i en kortere eller 
længere periode. 
 
Modelrisiko 
En afdeling, der anvender redskaber som styrings- eller alloke-
ringsværktøj i sin investeringsstrategi, er omfattet af modelrisiko. 
Sådanne redskaber kan antage flere former og spænder lige fra 
aktive, kvantitativt baserede modeller til modeller, der passivt 
søger at følge et indeks med en så lav tracking error som muligt. 
Sådanne modeller er typisk baseret på analyser af historiske data 
og korrelationer, som kan kræve en lang historik for at validere, at 
en model virker efter hensigten. Trods dette er der ikke nogen 
garanti for, at de mønstre, modellen finder, vil gentage sig i frem-
tiden. Modeller kan således ikke forudsige fremtidige afkast. Det 
kan betyde, at afkastet i afdelingen ikke bliver som ventet. 
 
Modpartsrisiko 
Når en afdeling investerer i afledte finansielle instrumenter og 
depotbeviser, som fx ADR’s og GDR’s, eller foretager udlån af 
værdipapirer, kan der være en risiko for, at modparten ikke over-
holder sine forpligtelser. Det kan betyde et tab for afdelingen. 
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Rente- og obligationsmarkedsrisiko 
En afdeling, der investerer på obligationsmarkeder, vil være udsat 
for risiko ved svingende renteniveau. Renteniveauet bliver påvir-
ket af både nationale og internationale makroøkonomiske for-
hold, som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik og inflations-
forventninger. Når renteniveauet stiger, betyder det kursfald på 
obligationer, så værdien af en afdelings investeringer falder. Ren-
terisikoen kan beskrives ved begrebet varighed, som bl.a. er et 
udtryk for kursrisikoen på de obligationer, afdelingen investerer i. 
Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis 
renten ændrer sig. 
 
Risiko ved kreditspænd/rentespænd 
Kreditspænd/rentespænd udtrykker renteforskellen mellem sikre 
statsobligationer og andre obligationstyper, der er udstedt i 
samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den 
præmie i form af ekstra rente, som investor får, for at påtage sig 
en ekstra kreditrisiko ved investeringer i de andre mindre sikre 
obligationer. I perioder med uro på de finansielle markeder kan 
rentespændene udvide sig hurtigt og meget, og det kan give kurs-
tab på en afdelings investeringer. 
 
Risiko på kontantindestående 
En afdeling kan have en større eller mindre del af sin formue som 
kontantindestående eller aftaleindskud i et pengeinstitut, bl.a. i 
foreningens depotselskab. Det giver afdelingen en risiko for tab, 
hvis pengeinstituttet går konkurs. 
 
Udstederspecifik risiko 
Et enkelt værdipapir vil kunne svinge mere i værdi end det samle-
de marked og vil dermed kunne give et afkast, der er meget for-
skelligt fra markedets. Værdien af det enkelte værdipapir vil bl.a. 
afhænge af indtjeningen hos udstederen, fx selskabet bag en ak-
tie eller en virksomhedsobligation, som igen kan være påvirket af 
fx lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige og likviditetsmæssi-
ge forhold. Hvis en afdeling investerer en stor procentdel af sin 
formue i ét enkelt værdipapir, bliver den mere følsom over for 
udviklingen hos denne udsteder, og værdien af afdelingen kan 
variere meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen få et 
tab. 
 
Udtræksrisiko 
Hvis en afdeling investerer i konverterbare realkreditobligationer, 
kan der være en risiko for ekstraordinære indfrielser. Det kan give 
tab for afdelingen, hvis de indfriede obligationer har en kursværdi 
over 100, og indfrielsen ikke var ventet i markedet. 
 
Valutarisiko 
Investeringer i udenlandske værdipapirer giver en risiko ved om-
veksling fra udenlandske valutaer til danske kroner, fordi valuta-
kurserne kan svinge. Disse udsving kan påvirke værdien af inve-
steringerne i en afdeling, der investerer i udenlandske værdipapi-
rer i både positiv eller negativ retning. En afdeling, som investerer 
i danske værdipapirer har fx ingen direkte valutarisiko, mens en 
afdeling som investerer i europæiske værdipapirer har begrænset 
valutarisiko. En afdeling, som systematisk kurssikrer mod danske 
kroner, har en meget begrænset valutarisiko. Det vil være beskre-

vet under den enkelte afdelings investeringsområde, om den la-
ver en sådan kurssikring. 
 
Vær opmærksom på, at listen kun er eksempler, og at andre for-
hold kan spille ind på værdien af investeringen. Vær også op-
mærksom på, at forskellige dele af de finansielle markeder kan 
reagere forskelligt på disse forhold.  
 
Se hvilke af nævnte risikofaktorer, der er særligt relevante for de 
enkelte afdelinger, i beskrivelserne af disse.  
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Tegning og foreningsforhold 
 
Tegningssted 
Lægernes Bank A/S  
Dirch Passers Allé 76 
2000 Frederiksberg 
 
Nykredit Bank A/S er bevisudstedende institut. Andele opbevares 
gratis i depot hos Lægernes Bank A/S. 
 
Navnenotering 
Investeringsforeningsandele skal noteres på navn i foreningens 
register over investorer. Navnenotering finder sted gennem inve-
stors kontoførende institut. Nykredit Portefølje Administration 
A/S fører foreningens register over investorer. 
 
Løbende emission 
I henhold til vedtægterne udbydes andele i afdelingerne i løbende 
emission uden fastsat højeste beløb.  
 
Andele tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle 
emissionskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. 
Afregning foregår to bankdage efter tegningen ved registrering af 
andelene på investors konto i VP Securities A/S. Emissionsprisen 
beregnes hver dag. 
 
Løbende emission kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, 
såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om 
værdien af afdelingens midler på emissionstidspunktet. Eventuel 
suspension, og genoptagelse af emission efter suspension, vil bli-
ve meddelt på foreningens hjemmeside. 
 
Ved større emissioner på 10 mio. kr. og derover kan foreningens 
investeringsforvaltningsselskab tillade emissioner ved apportind-
skud af værdipapirer. 
 
Emissionsomkostninger 
Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbelt-
prismetoden i henhold til § 4, stk. 1 i bekendtgørelse om bereg-
ning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning 
af andele i danske UCITS m.v. ved at dividere formuens værdi på 
emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede ande-
le. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af finan-
sielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen.  
 

Inkluderet i emissionsomkostningerne indgår følgende maksimale 
udgifter i procent af indre værdi: 
 
Afdeling Kurtage 

og øvri-

ge omk. 

Øvrige 

mar-

keds-

afledte 

omk. 

Offent- 

lige 

afgifter 

m.v. 

Tegning- 

og ga-

ran-ti-

prov. 

I alt 

LI Aktier Globale  0,35 0,05 0,00 0,00 0,40 

LI Aktier Globale II 0,35 0,05 0,00 0,00 0,40 

LI Aktier Nordameri-

ka Indeks  
0,25 0,05 0,00 0,00 0,30 

LI Aktier USA 0,25 0,05 0,00 0,00 0,30 

LI Aktier Europa In-

deks  
0,35 0,05 0,00 0,00 0,40 

LI Aktier Europa  0,35 0,05 0,00 0,00 0,40 

LI Aktier Danmark  0,15 0,10 0,00 0,00 0,25 

LI Aktier Asien Indeks  0,35 0,10 0,00 0,00 0,45 

LI Obligationer Glob-

ale High Yield Akk. - 

KL 

0,05 0,45 0,00 0,00 0,50 

LI Obligationer Euro-

pa  
0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 

LI Indeksobligationer 

Globale  
0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 

LI Obligationer Euro-

pa Korte  
0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 

LI Aktier Emerging 

Markets  
0,30 0,30 0,00 0,00 0,60 

LI Obligationer Glob-

ale High Yield  
0,05 0,45 0,00 0,00 0,50 

LI Obligationer Glob-

ale Investment Grade  
0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 

LI Obligationer Glo-

bale Investment Gra-

de Akk. - KL 

0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 
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LI Aktier Globale Akk. 

- KL 
0,35 0,05 0,00 0,00 0,40 

LI Aktier Globale II 

Akk. - KL 
0,35 0,05 0,00 0,00 0,40 

LI Obligationer Euro-

pa Akk. - KL 
0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 

LI Obligationer Emer-

ging Markets 
0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 

LI Obligationer Emer-

ging Markets Akk. - 

KL 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 

LI Aktier Globale III 0,35 0,05 0,00 0,00 0,40 

LI Obligationer USA 

KL 
0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 

LI Obligationer High 

Yield Europa KL 
0,05 0,45 0,00 0,00 0,50 

LI Obligationer High 

Yield USA KL 
0,05 0,45 0,00 0,00 0,50 

 
De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i 
perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en 
stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af 
den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation 
opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete 
emissionsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det 
vil blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til de anførte 
maksimale emissionstillæg. 
 
Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner på kr. 10 
mio. og derover være lavere end svarende til de i det ovenfor an-
givne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig der-
for ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. 
Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne 
ved køb af finansielle instrumenter, medmindre emissionen sker i 
forbindelse med apportindskud af værdipapirer i afdelingerne. 
 
Flytning 
Der gælder ingen særlige regler for investorers flytning fra en af-
deling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning 
med efterfølgende emission på almindelige vilkår. 
 
Indløsning  
Indløsning foretages i henhold til vedtægterne. 
 

Enhver investor har ret til når som helst at indløse sine andele 
helt eller delvist. 
 
Indløsningsprisen beregnes ved anvendelse af dobbelt-
prismetoden i henhold til § 4, stk. 2 i bekendtgørelse om bereg-
ning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning 
af andele i danske UCITS m.v. på grundlag af indre værdi på ind-
løsningstidspunktet med fradrag for udgifter ved salg af finansiel-
le instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. 
Indløsningsomkostningerne vil inkludere omkostninger ved et 
eventuelt tvangssalg af værdipapirer.  
 
Indløsningsprisen beregnes dagligt.  
 
Ved indløsning skønnes omkostninger til kurtage og øvrige om-
kostninger maksimalt at andrage i procent af indre værdi: 
 

Afdeling Kurtage, spreads 

og øvrige han-

delsomkost-

ninger 

Markeds- 

førings- 

omkostninger 

I alt 

LI Aktier Globale  0,40 - 0,40 

LI Aktier Globale II 0,40 - 0,40 

LI Aktier Nordamerika 

Indeks   
0,30 - 0,30 

LI Aktier USA 0,30 - 0,30 

LI Aktier Europa In-

deks  
0,40  - 0,40 

LI Aktier Europa  0,40 - 0,40 

LI Aktier Danmark  0,25 - 0,25 

LI Aktier Asien Indeks  0,45 - 0,45 

LI Obligationer Glob-

ale High Yield Akk. – 

KL   

0,50 - 0,50 

LI Obligationer Europa  0,10 - 0,10 

LI Indeksobligationer 

Globale  
0,10 - 0,10 

LI Obligationer Europa 

Korte  
0,10 - 0,10 
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LI Aktier Emerging 

Markets  
0,60 - 0,60 

LI Obligationer Glob-

ale High Yield  
0,50 - 0,50 

LI Obligationer Glob-

ale Investment Grade  
0,40 - 0,40 

LI Obligationer Globa-

le Investment Grade 

Akk. - KL 

0,40 - 0,40 

LI Aktier Globale Akk. 

– KL  
0,40 - 0,40 

LI Aktier Globale II 

Akk. - KL 
0,40 - 0,40 

LI Obligationer Europa 

Akk. - KL 
0,10 - 0,10 

LI Obligationer Emerg-

ing Markets 
0,15 - 0,15 

LI Obligationer Emerg-

ing Markets Akk. - KL 
0,15 - 0,15 

LI Aktier Globale III 0,40 0,00 0,40 

LI Obligationer USA KL 0,10 0,00 0,10 

LI Obligationer High 

Yield Europa KL 
0,50 0,00 0,50 

LI Obligationer High 

Yield USA KL 
0,50 0,00 0,50 

Indløsning kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt 
det eksempelvis vurderes, at foreningen ikke kan fastsætte den 
indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller når for-
eningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fast-
sætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til ind-
løsningen af andelene nødvendige aktiver. Eventuel suspension 
og genoptagelse af indløsning efter suspension vil blive meddelt 
på foreningens hjemmeside. 
 
Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af 
andele, hvis det er i investorernes eller offentlighedens interesse.  
 

De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i 
perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en 
stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af 
den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation 
opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete ind-
løsningsomkostninger på foreningens hjemmeside, ligesom det vil 
blive offentliggjort, når der igen vendes tilbage til de anførte mak-
simale indløsningsfradrag. 
 
Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem Lægernes 
Bank A/S mod betaling af kutymemæssige handelsomkostninger. 
 
Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen 
fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de til imøde-
kommelse af indløsningen nødvendige aktiver. I sådanne tilfælde 
skal foreningen straks underrette Finanstilsynet og de kompeten-
te myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union 
og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finan-
sielle område, hvis foreningen markedsfører sine andele der, om 
udsættelsen. 
Ved større indløsninger på 10 mio. kr. og derover kan foreningens 
investeringsforvaltningsselskab foretage indløsninger ved apport-
udtræk af værdipapirer, såfremt investor måtte ønske dette. Ind-
løsningsfradraget vil ved apportudtræk afvige fra førnævnte 
skønnede omkostninger. 
 
Ingen investor er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller 
delvist. 
 
Kursoplysning 
Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andele i 
foreningen beregnes hver dag og offentliggøres ved henvendelse 
til Lægernes Bank A/S. Indre værdier opdateres hver dag på 
lpi.vponline.dk. 
 
Negotiabilitet og omsættelighed  
Investeringsforeningsandelene er omsætningspapirer, og der 
gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. 
 
Stemmeret 
Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning. 
Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som en uge 
forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende inve-
stors navn i foreningens register over investorer.  
 
Rettigheder  
Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. 
 
Skatte- & afgiftsregler 
Afdelingerne er ikke selvstændigt skattepligtige, da de er udlod-
dende.  
 
For frie midler investeret i afdelingerne beskattes afkastet hos 
investorerne i hovedtræk efter samme regler som ved direkte in-
vestering i værdipapirer. Beskatning af udbytte sker herefter i 
medfør af person- eller selskabsskatteloven, mens beskatning af 



 

46 Investeringsforeningen Lægernes Invest 

gevinster eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter 
reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Foreningen specificerer 
udlodning af udbytte i relevante kategorier for indkomst for frie 
midler. 
 
Der tilbageholdes udbytteskat i forbindelse med udlodning fra 
aktiebaserede afdelinger med p.t. 27%. 
 
For pensionsmidler sker beskatningen i medfør af lov om pensi-
onsafkastbeskatning.  
 
For afdelingerne LI Obligationer Globale High Yield Akk. – KL, LI 
Obligationer Globale Investment Grade Akk. – KL LI Obligationer 
Emerging Markets Akk. - KL, LI Obligationer Europa Akk. - KL, LI 
Aktier Globale Akk. - KL og LI Aktier Globale II Akk. – KL gælder 
særlige skatteforhold: Afdelingerne er som udgangspunkt ikke 
skattepligtige, da de er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens § 
3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske sel-
skaber og aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger med 
15%, jf. samme bestemmelse.  
Skatte- og afgiftsregler for investorerne: 
Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet 
af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskat-
ning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for 
eventuelt tab. Beskatningen sker for investorer underlagt person-
skatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabs-
indkomst. 
 
Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskat-
ningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene 
indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. 
 
Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af 
andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter regler-
ne i pensionsafkastbeskatningsloven. 
 
Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang 
indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvi-
ses dog til investorernes egne skatterådgivere.  
 
Opløsning 
Bestyrelsen kan indstille til investorernes beslutning, at en for-
ening eller en afdeling opløses. En sådan indstilling kan være for-
årsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utids-
svarende investeringsområde i foreningen eller afdelingen. 
 
Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om en for-
enings eller afdelings afvikling, overflytning af en afdeling eller 
fusion, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de 
stemmer, der er afgivet, som af den del af formuen, der er repræ-
senteret på generalforsamlingen. 
 
Lån 
Foreningen har Finanstilsynets tilladelse til at optage lån til mid-
lertidig finansiering af indgåede handler. 
 

Væsentlige aftaler og omkostninger 
 
Depotselskab  
Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Nykredit Bank 
A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Nykredit Bank A/S påtager 
sig som depotselskab at opbevare og forvalte værdipapirer og 
likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstem-
melse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel 
virksomhed samt Finanstilsynets bestemmelser. Nykredit Bank 
A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og for-
pligtelser. Endvidere varetager Nykredit Bank A/S opgaven som 
foreningens bevisudstedende institut.  
 
I henhold til depotselskabsaftalen, kan depotselskabet delegere 
en række af sine opgaver til et andet kreditinstitut. 
 
Depotselskabet har for tiden delegeret en række af sine opgaver 
til The Bank of New York Mellon ”BNY Mellon”, herunder opgaver 
om opbevaring og kontroller via anvendelse af visse af BNY 
Mellons systemer. 
 
Det kan i forbindelse med delegationen fra depotselskabet til BNY 
Mellon i perioder opstå interessekonflikter. Eventuelle 
interessekonflikter kan opstå, hvis opbevaringsydelsen er 
delegeret til et koncernforbundet selskab som modtager honorar 
for andre depotydelser, der leveres til foreningen. Dette kan f. eks 
være i forbindelse med værdipapirudlån, valuta m.v. 
 
Ajourførte oplysninger om depotselskabet, dets opbevaringsop-
gaver samt eventuelle interessekonflikter, som kan opstå, kan til 
enhver tid rekvireres hos foreningens administrationsselskab. 
 
Som vederlag for disse ydelser betaler afdelingerne et grundgebyr 
på 42.500 kr. pr. afdeling p.a. Herudover betales et landeaf-
hængigt depotgebyr plus VP-omkostninger.  
 
Aftalen kan af foreningen opsiges med en måneds varsel, medens 
aftalen af depotselskabet kan opsiges med ni måneders varsel. 
 
Vederlaget til depotselskabet for 2016 samt budgetteret vederlag 
for 2017 fremgår af nedenstående tabel: 
 

Afdeling 

Afholdt 

2016 

1.000 kr. 

Budget 

2017 

1.000 kr. 

LI Aktier Globale  598 406 

LI Aktier Globale II 795 571 

LI Aktier Nordamerika Indeks  119 67 

LI Aktier USA 217 290 

LI Aktier Europa Indeks  169 53 
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LI Aktier Europa   456 299 

LI Aktier Danmark 139 91 

LI Aktier Asien Indeks  346 289 

LI Obligationer Globale High Yield Akk. - KL 661 578 

LI Obligationer Europa  484 425 

LI Indeksobligationer Globale  83 30 

LI Obligationer Europa Korte  210 164 

LI Aktier Emerging Markets 229 143 

LI Obligationer Globale High Yield  476 344 

LI Obligationer Globale Investment Grade  323 226 

LI Obligationer Globale Investment Grade 

Akk. - KL 
281 181 

LI Aktier Globale Akk. - KL 157 59 

LI Aktier Globale II Akk. - KL 139 70 

LI Obligationer Europa Akk. - KL 89 56 

LI Obligationer Emerging Markets 5.175 6.121 

LI Obligationer Emerging Markets Akk. - KL 5.966 7.012 

LI Aktier Globale III 440 261 

LI Obligationer USA KL 54 39 

LI Obligationer High Yield Europa KL - 284 

LI Obligationer High Yield USA KL - 146 

 
Administration  
Foreningen har indgået administrationsaftale med Nykredit Porte-
følje Administration A/S, der indgår i Nykredit koncernen.  
 
Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig 
foreningens administrative opgaver og daglige ledelse. Disse op-
gaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i 
overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov 
om finansiel virksomhed, Finanstilsynets bestemmelser, forenin-
gens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen 
indgåede aftaler.  

 
Administrationsaftalen kan af hver af parterne opsiges med seks 
måneders varsel. 
 
Som vederlag for disse ydelser betales for aktieafdelingerne et 
afdelingsafhængigt vederlag på 0,03% p.a. af afdelingens formue 
indtil 1 mia. kr., 0,015% p.a. af afdelingens formue mellem 1 mia. 
kr. og 3 mia. kr. samt 0,01% p.a. af den del af afdelingens formue, 
der overstiger 3 mia. kr.  
 
For obligationsafdelingerne betales et afdelingsafhængigt gebyr 
på 0,02% p.a. for afdelingens formue op til 1 mia. kr., 0,01% p.a. 
for afdelingens formue mellem 1 mia. kr. og 3 mia. kr., og for den 
del af afdelingens formue, der overstiger 3 mia. kr., betales 
0,005% p.a.  
 
Transaktionsgebyret fastsættes ud fra den enkelte afdelings ulti-
mo måneds formue. For afdelinger med en ultimo måneds for-
mue op til 1 mia. DKK faktureres et gebyr på 100 kr. pr. købs-
/salgstransaktion. For afdelinger med en formue mellem 1 og 3 
mia. DKK faktureres et gebyr på 80 kr. pr. købs-/salgstransaktion. 
For afdelinger med en formue over 3 mia. DKK faktureres et gebyr 
på 60 kr. pr. købs-/salgstransaktion. 
 
Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet for 2016 samt 
budgetteret vederlag for 2017 fremgår af nedenstående tabel: 
 

Afdeling 
Afholdt 2016 

1.000 kr. 

Budget 

2017 

1.000 kr. 

LI Aktier Globale  420 416 

LI Aktier Globale II 724 693 

LI Aktier Nordamerika Indeks  260 249 

LI Aktier USA 477 434 

LI Aktier Europa Indeks  203 190 

LI Aktier Europa   187 141 

LI Aktier Danmark 266 270 

LI Aktier Asien Indeks  230 283 

LI Obligationer Globale High Yield Akk. - KL 1.328 1.279 

LI Obligationer Europa  350 293 

LI Indeksobligationer Globale  138 55 

LI Obligationer Europa Korte 145 56 
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LI Aktier Emerging Markets 310 301 

LI Obligationer Globale High Yield  550 548 

LI Obligationer Globale Investment Grade  981 421 

LI Obligationer Blobale Investment Grade 

Akk. - KL 
986 405 

LI Aktier Globale Akk. - KL 350 209 

LI Aktier Globale II Akk. - KL 632 326 

LI Obligationer Europa Akk. - KL 137 131 

LI Obligationer Emerging Markets 633 801 

LI Obligationer Emerging Markets Akk. - KL 713 873 

LI Aktier Globale III 352 345 

LI Obligationer USA KL 54 81 

LI Obligationer High Yield Europa KL - 525 

LI Obligationer High Yield USA KL - 790 

 
Porteføljeforvaltning 
Foreningen har for følgende afdelinger indgået porteføjleforvalt-
ningsaftaler med følgende: 
 

Afdeling Rådgiver 

LI Aktier Globale  Baillie Gifford Overseas Limited 

LI Aktier Globale II Marathon Asset Management 

LI Aktier Nordamerika Indeks  State Street Global Advisors 

LI Aktier USA Iridian Asset Management LLC         

LI Aktier Europa Indeks  State Street Global Advisors 

LI Aktier Europa  
Wellington Management Internati-

onal Limited 

LI Aktier Danmark  
Carnegie Asset Management 

Fondsmæglerselskab A/S 

LI Aktier Asien Indeks  State Street Global Advisors 

LI Obligationer Globale High Yield 

Akk. - KL 

Morgan Stanley Investment Man-

agement Ltd. 

LI Obligationer Europa  Nykredit Asset Management  

LI Indeksobligationer Globale   Lægernes Bank A/S 

LI Obligationer Europa Korte  Nordea Investment Management 

LI Aktier Emerging Markets  
William Blair Investment Manage-

ment, LLC. 

LI Obligationer Globale High Yield  
Morgan Stanley Investment Man-

agement Ltd. 

LI Obligationer Globale Invest-

ment Grade  
Goldman Sachs Asset Management 

LI Obligationer Globale Invest-

ment Grade Akk. - KL 
Goldman Sachs Asset Management 

LI Aktier Globale Akk. – KL  Baillie Gifford Overseas Limited 

LI Aktier Globale II Akk. - KL Marathon Asset Management 

LI Obligationer Europa Akk. - KL Nykredit Asset Management 

LI Obligationer Emerging Markets Colchester Global Investors Limited 

LI Obligationer Emerging Markets 

Akk. - KL 
Colchester Global Investors Limited 

LI Aktier Globale III  
Fondsmæglerselskabet Maj Invest 

A/S 

LI Obligationer USA KL Lægernes Bank A/S 

LI Obligationer High Yield Europa 

KL 
Henderson Global Investors Limited 

LI Obligationer High Yield USA KL 
Nomura Corporate Research and 

Asset Management Inc. 

 
Rådgiverne har kapitalforvaltning som hovedvirksomhed.  
 
Foreningen har indgået porteføljeforvaltningsaftaler vedrørende 
forvaltning af foreningens investeringer. Ifølge aftalerne skal por-
teføljeforvalterne i henhold til deres analyser og forventninger 
levere skønsmæssig porteføljepleje og træffe beslutninger om 
placering af investorernes midler. Porteføljeforvaltningen sker i 
overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens besty-
relse har fastlagt for afdelingerne. 
 
Porteføljeforvalter skal løbende følge den respektive afdelings 
portefølje med henblik på at tilpasse porteføljens sammensæt-
ning og fordeling på enkelte investeringer efter forventninger til 
det opnåelige afkast.  
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Aftalerne kan af rådgiver opsiges med en måneds varsel, medens 
de kan opsiges af foreningen uden varsel. 
 
For afdeling LI Obligationer Europa og LI Obligationer Europa Akk. 
- KL er indgået rådgivningsaftale med Nykredit Asset Manage-
ment (Nykredit Bank A/S). Nykredit Asset Management (Nykredit 
Bank A/S) er moderselskab for foreningens investeringsforvalt-
ningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S. 
 
Som vederlag for Investeringsrådgiverens ydelser for afdeling LI 
Obligationer Europa og LI Obligationer Europa Akk. - KL betales 
følgende formuebaserede rådgivningshonorar: 
 
Af den del af afdelingernes formue ind til 2,5 mia. kr. betales 
0,04% p.a. og af den del afdelingernes formue over 2,5 mia. kr. 
betales 0,025% p.a. 
 
Aftalen kan af rådgiver opsiges med en måneds varsel, medens 
den kan opsiges af foreningen uden varsel. 
 
Foreningen har endvidere indgået aftale med Lægernes Bank A/S 
om rådgivning i forbindelse valg af investeringsrådgive-
re/porteføljeforvaltere til foreningens afdelinger med henblik på 
at sikre de bedste mulige ressourcer til optimering af afkastet un-
der hensyntagen til afdelingens risikoprofil og -rammer. Herud-
over ydes rådgivning til foreningen vedrørende foreningens SRI 
politik samt foretager overvågning af denne. 
Aftalen kan opsiges af foreningen med øjeblikkeligt varsel og af 
porteføljeforvalter med en måneds varsel.  
 
Andre aftaler 
For at styrke rådgivningen og serviceringen af investorerne har 
foreningen indgået en samarbejdsaftale med Lægernes Bank A/S. 
Aftalen har til sigte at øge serviceringen af såvel eksisterende in-
vestorer som potentielle, nye investorer med henblik på at for-
bedre investorernes tilfredshed i foreningens afdelinger.  
 
Aftalen kan af begge parter opsiges med tre måneders varsel, dog 
således at aftalen kan opsiges af foreningen uden varsel, såfremt 
dette måtte være i foreningens interesse.  
 
Bestyrelse  
Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. 
Honorarets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af ved-
tægternes bestemmelser herom.  
 

Vederlaget til bestyrelsen for 2016 samt budgetteret vederlag for 
2017 fremgår af nedenstående tabel: 
 

Afdeling 

Afholdt 

2016 

1.000 kr. 

Budget 

2017 

1.000 kr. 

LI Aktier Globale  10 10 

LI Aktier Globale II  14 14 

LI Aktier Nordamerika Indeks   3 3 

LI Aktier USA 2 2 

LI Aktier Europa Indeks  1 1 

LI Aktier Europa   1 1 

LI Aktier Danmark 6 8 

LI Aktier Asien Indeks  4 4 

LI Obligationer Globale High Yield Akk. – 

KL  
83 85 

LI Obligationer Europa  18 18 

LI Indeksobligationer Globale  2 2 

LI Obligationer Europa Korte  2 2 

LI Aktier Emerging Markets 2 3 

LI Obligationer Globale High Yield 14 14 

LI Obligationer Globale Investment Grade  13 13 

LI Obligationer Globale Investment Grade 

Akk. - KL 
12 12 

LI Aktier Globale Akk. - KL 3 4 

LI Aktier Globale II Akk. - KL 11 12 

LI Obligationer Europa Akk. – KL  4 5 

LI Obligationer Emerging Markets 37 47 

LI Obligationer Emerging Markets Akk. - 

KL 
43 54 

LI Aktier Globale III  11 12 

LI Obligationer USA KL 26 26 
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LI Obligationer High Yield Europa KL - 21 

LI Obligationer High Yield USA KL - 41 

 
Offentlige myndigheder  
Finanstilsynet afregnes efter regning. Vederlagets fordeling på de 
enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser 
herom.  
 
Vederlaget til Finanstilsynet for 2016 samt budgetteret vederlag 
for 2017 fremgår af nedenstående tabel: 
 

Afdeling 

Afholdt 

2016 

1.000 kr. 

Budget 

2017 

1.000 kr. 

LI Aktier Globale  9 9 

LI Aktier Globale II  10 11 

LI Aktier Nordamerika Indeks   5 5 

LI Aktier USA  7 7 

LI Aktier Europa Indeks  4 5 

LI Aktier Europa   7 8 

LI Aktier Danmark 9 9 

LI Aktier Asien Indeks  5 6 

LI Obligationer Globale High Yield Akk. - 

KL 
156 160 

LI Obligationer Europa  19 20 

LI Indeksobligationer Globale  5 5 

LI Obligationer Europa Korte  8 8 

LI Aktier Emerging Markets 5 6 

LI Obligationer Globale High Yield  29 30 

LI Obligationer Globale Investment 

Grade  
10 10 

LI Obligationer Globale Investment 

Grade Akk. - KL 
9 9 

LI Aktier Globale Akk. - KL  4 4 

LI Aktier Globale II Akk. - KL 4 4 

LI Obligationer Europa Akk. - KL 4 4 

LI Obligationer Emerging Markets 8 9 

LI Obligationer Emerging Markets Akk. - 

KL 
13 13 

LI Aktier Globale III  4 4 

LI Obligationer USA KL 4 4 

LI Obligationer High Yield Europa KL - 12 

LI Obligationer High Yield USA KL - 18 

 
Samlede administrationsomkostninger 
I henhold til vedtægterne må de samlede administrations-
omkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, admini-
stration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depot-
selskab for hver afdeling ikke overstige 2,0% af den gennemsnitli-
ge formueværdi af afdelingen inden for et regnskabsår. Salgs- og 
informationsomkostninger skal også holdes inden for nævnte 
2,0% i det omfang, de ikke finansieres af emissionsindtægterne.  
 
Foreningens afdelinger kan i deres investeringsporteføljer anven-
de afdelinger, som tillige administreres af Nykredit Portefølje 
Administration A/S. For hver af disse afdelinger er de maksimale 
administrationsomkostninger i forhold til de respektive afdelin-
gers gennemsnitlige formueværdi inden for et regnskabsår ved-
tægtsmæssigt fastsat til 2,5%. 
 
Afdelingernes samlede administrationsomkostninger i procent af 
gennemsnitsformuen udgjorde de seneste fem år følgende: 
 

Afdeling 2012 2013 2014 2015 2016 

LI Aktier Globale  0,96 0,88 1,31 1,27 1,23 

LI Aktier Globale II  0,88 0,91 1,21 1,24 1,26 

LI Aktier Nordameri-

ka Indeks  
0,62 0,53 0,50 0,38 0,39 

LI Aktier USA 0,63 0,59 1,02 1,26 1,53 

LI Aktier Europa In-

deks  
0,66 0,60 0,66 0,73 0,79 

LI Aktier Europa  1,04 1,03 1,37 1,33 1,38 

LI Aktier Danmark  0,64 0,63 1,05 1,03 1,03 
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Afdeling 2012 2013 2014 2015 2016 

LI Aktier Asien Indeks  0,78 0,67 0,57 0,45 0,56 

LI Obligationer 

Globale High Yield 

Akk. - KL 

0,57 0,55 0,60 0,60 0,60 

LI Obligationer Euro-

pa  
0,27 0,27 0,40 0,43 0,41 

LI Indeksobligationer 

Globale  
0,39 0,43 0,61 0,60 0,61 

LI Obligationer Euro-

pa Korte  
0,26 0,28 0,41 0,42 0,43 

LI Aktier Emerging 

Markets  
0,80 0,80 1,57 1,29 1,77 

LI Obligationer Glob-

ale High Yield  
0,86 0,62 0,81 0,96 0,65 

LI Obligationer Glob-

ale Investment Grade  
- 0,55 0,63 0,63 0,63 

LI Obligationer Glo-

bale Investment Gra-

de Akk. - KL 

- 0,54 0,62 0,64 0,64 

LI Aktier Globale Akk. 

- KL 
- - 1,15 1,05 1,13 

LI Aktier Globale II 

Akk. – KL  
- - - 0,92 1,38 

LI Obligationer Euro-

pa Akk. - KL 
- - - 0,36 0,43 

LI Obligationer Emer-

ging Markets 
- - 0,14 0,99 0,96 

LI Obligationer Emer-

ging Markets Akk. - 

KL 

- - 0,13 0,93 0,93 

LI Aktier Globale III  - - - 0,41 1,08 

LI Obligationer USA 

KL 
- - - - 0,055 

                     
5 Afdelingen har været aktiv siden den 21. november 2016 

Afdeling 2012 2013 2014 2015 2016 

LI Obligationer High 

Yield Europa KL 
- - - - -6 

LI Obligationer High 

Yield USA KL 
- - - - -7 

 
ÅOP 
De årlige omkostninger i procent (ÅOP) opgøres i henhold til Inve-
steringsForeningsRådets definition. 
 
ÅOP indeholder administrationsomkostninger og handelsomkost-
ninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsom-
kostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløs-
ningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investe-
ringen holdes i syv år.  
 
Aktuel ÅOP for afdelingerne fremgår af følgende tabel: 
 

Afdeling Aktuel ÅOP 

LI Aktier Globale  1,32 

LI Aktier Globale II  1,35 

LI Aktier Nordamerika Indeks  0,39 

LI Aktier USA  1,63 

LI Aktier Europa Indeks  0,77 

LI Aktier Europa  1,66 

LI Aktier Danmark  1,34 

LI Aktier Asien Indeks  0,49 

LI Obligationer Globale High Yield Akk. – KL  0,73 

LI Obligationer Europa  0,45 

LI Indeksobligationer Globale  0,60 

LI Obligationer Europa Korte  0,59 

LI Aktier Emerging Markets  2,23 

LI Obligationer Globale High Yield  0,77 

LI Obligationer Globale Investment Grade  0,69 

LI Obligationer Globale Investment Grade Akk. - 

KL.  
0,69 

LI Aktier Globale Akk. - KL 1,30 

                     
6 Afdelingen er startet i 2017 
7 Afdelingen er startet i 2017 
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LI Aktier Globale II Akk. – KL  1,36 

LI Obligationer Europa Akk. – KL  0,47 

LI Obligationer Emerging Markets 0,93 

LI Obligationer Emerging Markets Akk. – KL  0,93 

LI Aktier Globale III  1,24 

LI Obligationer USA KL 0,54 

LI Obligationer High Yield Europa KL 0,89 

LI Obligationer High Yield USA KL 0,74 
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Tilknyttede personer og selskaber 
 
Foreningens bestyrelse 
Advokat Peter Wengler-Jørgensen, formand Plesner Advokatfirma  
  Amerika Plads 37, 2100 København Ø  
 
Advokat Jacob Christensen Plesner Advokatfirma 
  Amerika Plads 37, 2100 København Ø 
 
Direktør Dorrit Vanglo Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
 Dirch Passers Allé 27, 2000 Frederiksberg 
  
 
Foreningens direktion  
Nykredit Portefølje Administration A/S  
Adm. direktør Martin Udbye Madsen 
Direktør Tage Fabrin-Brasted  
Kalvebod Brygge 1 - 3   
1780 København V  
CVR nr. 16 63 76 02  
 
Foreningens revisorer  
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 
 
Depotselskab 
Nykredit Bank A/S 
Centerproduktion - Depositary Services 
Kalvebod Brygge 47 
1780 København V 
CVR nr. 10 51 96 08 
 
Klageansvarlig  
Private investorer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos 
foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside lpi.vponline.dk og kan endvidere 
fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab. 
 
Ankeinstans 
Private investorer i afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til: 
 
Ankenævnet for Investeringsfonde 
Amaliegade 8B 2. 
Postboks 9029 
1022 København K 
Tlf. 35 43 63 33 
Fax 35 43 71 04 
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Investeringsrådgivere/porteføljeforvaltere 
 
Lægernes Bank A/S LI Indeksobligationer Globale 
Dirch Passers Allé 76 LI Obligationer USA KL 
DK-2000 Frederiksberg   
  
 
Baillie Gifford Overseas Limited LI Aktier Globale 
Calton Square, 1 Greenside Row LI Aktier Globale Akk. - KL 
GB - Edinburgh EH1 3AN  
 
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S  LI Aktier Globale III 
Gammel Torv 18  
1457 København K 
 
Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S     LI Aktier Danmark  
Dampfærgevej 26 
2100 København Ø 
 
Goldman Sachs Asset Management LI Obligationer Globale Investment Grade  
Christchurch Court, 10-15 Newgate Street LI Obligationer Globale Investment Grade Akk. - KL   
GB - London EC1A 7HD   
   
Wellington Management International Limited LI Aktier Europa  
Cadinal Place  
80 Victoria Street,  
GB – London SW1E 5JL 
 
Marathon Asset Management  LI Aktier Globale II 
Upper St Martin’s Lane    LI Aktier Globale II Akk. - KL 
GB – London WC2H 9EA   
  
Nordea Investment Management LI Obligationer Europa Korte   
Strandgade 3 
1401 København K 
 
Nykredit Asset Management  LI Obligationer Europa  
(Nykredit Bank A/S) LI Obligationer Europa Akk. - KL   
Kalvebod Brygge 1 - 3  
1780 København V. 
 
State Street Global Advisors Limited  LI Aktier Nordamerika Indeks  
21 St James’s Square LI Aktier Europa Indeks 
GB – London SW1Y 4SS  LI Aktier Asien Indeks 
 
Iridian Asset Management LLC LI Aktier USA  
276 Post Road West, Westport 
CT 06880 USA 
 
William Blair Investment Management, LLC. LI Aktier Emerging Markets  
222 West Adams Street   
Chicago Illinois 60606, USA 
 
 
Colchester Global Investors Limited LI Obligationer Emerging Markets  
Heatcoat House LI Obligationer Emerging Markets Akk. – KL  
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20 Savile Row 
GB – London W1S 3P 

 

Morgan Stanley Investment Management Limited  LI Obligationer Globale High Yield Akk. - KL 

25 Cabot Square  LI Obligationer Globale High Yield 

Canary Wharf 

GB – London E14 4QA 

 

Henderson Global Investors Limited  LI Obligationer High Yield Europa KL 

201 Bishopgate 

London EC2M 3AE 

United Kingdom 

 

Nomura Corporate Research and Asset Management Inc.  LI Obligationer High Yield USA KL 

309 West 49th Street, Worldwide Plaza 

New York 10019 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Særlige forbehold 
Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgiv-
ning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af 
eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af investeringsforeningsandele uden for Danmark. 
 
Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge 
individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. 
 
Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede 
til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede investeringsforeningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, 
Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. 
 
Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring 
til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer, over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. 
 
Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer 
ændres efter bestyrelsens beslutning. Ændringer vil afstedkomme offentliggørelse af ajourført prospekt. 
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