
Kapitalforeninger 

HVAD ER EN KAPITALFORENING? 

I En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF) og er 
reguleret efter Lov om forvaltere af alternative investerings-
fonde m.v.. Udover at være organiseret som en kapitalforening 
kan en alternativ investeringsfond (AIF) også være organiseret 
som et partnerselskab (P/S) eller et aktieselskab (A/S).

En kapitalforening kan bestå af flere forskellige afdelinger med 
hver sin investeringsstrategi. Ved at købe kapitalforeningsbevi-
ser bliver du medlem af kapitalforeningen, og du går sammen 
med andre om at investere kollektivt i overensstemmelse med 
en defineret investeringsstrategi. Specialister tager sig af mar-
kedsovervågning, udvælgelsen af og handlen med finansielle  
instrumenter og alternative investeringer. 

En kapitalforening kan etablere et meget bredt spektrum af  
investeringsstrategier, herunder strategier, der ikke er mulige at 
gennemføre i en investeringsforening. Kapitalforeningen har 
pligt til at definere investerings- og risikorammer for sine  
afdelinger, når disse oprettes, og dermed også den risiko, du 
kan forvente som investor. 

Investeringsstrategierne i en kapitalforening kan være kom-
plekse, da kapitalforeninger kan investere i en meget bred pal-
lette af finansielle instrumenter som aktier, obligationer, andre 
investeringsforeningsafdelinger og kapitalforeningsafdelinger. 
Kapitalforeninger kan også investere i alternative investerings-
muligheder og råvarer, og den kan anvende afledte finansielle 
instrumenter. Som udgangspunkt er der er ikke nogen grænse 
for, hvilke og hvor store risici en AIF må tage, ud over hvad der 
følger af de dokumenter, som er udarbejdet for den enkelte AIF 
(vedtægter samt eventuelt prospekt og dokumentet Væsentlig 
investor information). 

En AIF kan derfor investere i alle typer aktiver uden noget krav 
om risikospredning. En AIF kan placere hele sin formue i ét aktiv 
eller én type af aktiver, eksempelvis aktier, ejendomme, guld, 
olie eller infrastruktur som eksempelvis vindmøller. En AIF kan 
også optage lån og ubegrænset investere for de lånte penge 
(geare investeringerne). En AIF er derfor som udgangspunkt risi-
komærket rød hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue.
 

AFKAST OG RISIKO

Når du investerer i en kapitalforening, kan du regne med, at for-
eningen søger at opnå det højest mulige afkast, som kan rea li-
seres inden for de investeringsrammer, som foreningen er under-
lagt. En kapitalforening kan have valgt at måle sit afkast mod et 
sammenligningsgrundlag (benchmark) eller blot søge at opnå så 
højt et afkast som muligt (absolut afkast) uden noget sammenlig-
ningsgrundlag. Afkast og risiko følges normalt ad. Ved investering 
med lav risiko må der således forventes et mere beskedent lang-
sigtet afkast, end hvis der investeres ved høj risiko. 

Udviklingen i kapitalforeningen afhænger af markedsforholdenes 
indvirkning på afdelingens underliggende aktiver. Risikoen i  
en kapitalforening afhænger således af, hvilken strategi den  

enkelte afdeling investerer efter. Der findes kapitalforeninger 
med såvel høj som lav risiko. Det er vigtigt, at du ikke investerer 
i en kapitalforening uden at foretage en vurdering af, at afdelin-
gens investeringsstrategi matcher din risikoprofil. Når du inve-
sterer i en kapitalforening, må du acceptere, at der er risiko for, 
at du kan tabe din investering helt eller delvist. Du kan dog  
aldrig miste mere end din investering. De risici, foreningen løber, 
kan være af flere forskellige typer. Fx kan en afdeling blive udsat 
for markedsrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko, valutakursrisiko, 
kreditrisiko, modpartsrisiko, rådgiverrisiko og politiske risici. 

KAPITALFORENINGER OG GEARING

Flere af Formueplejes kapitalforeninger anvender gearing. Når 
der anvendes gearing, kan udsvingene i afkast på din investe-
ring være større, end hvis der ikke anvendes gearing. I Formue-
plejes fonde er den maksimale gearing med en faktor 4.
Forskelle og ligheder ved investering i en fond med aktier uden 
gearing og i en balanceret fond med gearing ses nedenfor.

PROSPEKT OG VÆSENTLIG INVESTORINFORMATION 

Kapitalforeninger, der markedsføres til detailinvestorer, skal  
udarbejde et dokument med væsentlig investorinformation, der 
giver et godt overblik over AIF’ens væsentlige egenskaber. Den 
enkelte AIF vil normalt også udarbejde et prospekt med en  
detaljeret beskrivelse af AIF’en. I disse dokumenter kan du læse 
detaljeret om investeringsstrategien og om, hvor store risici  
kapitalforeningen må tage. Det er vigtigt, at du som investor 
sætter dig grundigt ind i dette materiale, før du beslutter dig for 
at investere. 

 RISIKOMÆRKNING

Kapitalforeninger er risikomærket RØD. Efter Bekendtgørelse 
om risikomærkning af investeringsprodukter betyder rød risiko, 
at ”der er risiko for, at tabe mere end det investerede beløb,  
eller produkttyper, der er vanskelige at gennemskue”. Det skal 
præciseres at du, ved investering i Formueplejes kapitalfore-
ninger, ikke kan tabe mere end det investerede beløb. 

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C 
Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup
Telefon 87 46 49 00, info@formuepleje.dk,  
formuepleje.dk

REN AKTIEPORTEFØLJE
BALANCERET PORTEFØLJE
Ca. 75% obligationer og 25%  
aktier gearet 4 gange

Risiko for tab:  
Hvis aktier taber 10%:  
Investor taber 10%

Risiko for tab: 
Hvis aktier taber 10%:  
Investor taber 12,5%

Hvis renten falder 0,5%-point:  
Ingen direkte effekt

Hvis renten falder 0,5%-point (med  
en rentefølsomhed på 2,5):  
Investor har gevinst på 4,69%

Hvis renten stiger 0,5%-point:  
Ingen direkte effekt

Hvis renten stiger 0,5%-point (med  
en rentefølsomhed på 2,5): Investor  
har et negativt afkast på 4,69%

Hvis aktier falder 10%, og renten  
stiger 0,5%-point: Investor taber 10%

Hvis aktier falder 10%, og renten stiger 
0,5%-point: Investor taber 17,19%

Hvis aktier falder 10%, og renten falder 
0,5%-point: Investor taber 10%

Hvis aktier falder 10%, og renten falder 
0,5%-point: Investor taber 7,81%

Worst Case:
Investor investerer 100 kr. og kan 
maksimalt tabe 100 kr.

Worst Case:
Investor investerer 100 kr. og kan 
maksimalt tabe 100 kr.


