
 

Før du investerer 

KUNDEKATEGORISERING

Alle kunder skal kategoriseres i en af tre kategorier, som er  
beskrevet i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdi
papirhandel. Inddelingen i de tre kategorier sker ud fra objektive 
kriterier og har betydning for graden af den beskyttelse, du er 
berettiget til som investor. Det vil sige hvilke informationer,  
oplysninger og hvilken rådgivning, du har krav på at få fra os. 

Som udgangspunkt kategoriseres du som detailkunde, med
mindre andet meddeles eller aftales med dig.   

INVESTERINGSRÅDGIVNING 

Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til dig 
om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Når 
Formuepleje yder investeringsrådgivning, skal vi indhente de 
nødvendige oplysninger om dit kendskab til og erfaring på det 
relevante investeringsområde, din finansielle situation, herunder 
din evne til at bære tab, investeringsformål, samt din risikovil
lighed. Vi indhenter disse oplysninger til brug for en egnetheds
vurdering, så vi kan handle i din bedste interesse. 

Med udgangspunkt i dine oplysninger vil vi anbefale dig den in
ve steringsløsning, vi vurderer, egner sig for dig og som er i over
ensstemmelse med din risikovillighed og evne til at bære et tab. 

Formuepleje overvåger ikke løbende eller periodisk, om dine  
investeringer passer til din investeringsprofil, medmindre dette 
aftales specifikt i forbindelse med indgåelse af en rådgivnings 
aftale.  

Formuepleje yder investeringsrådgivning på et ikkeuafhængigt 
grundlag, da rådgivningen vil tage udgangspunkt i investerings
løsninger leveret af juridiske enheder, der har nære forbindelser 
til Formuepleje. 

EGNETHEDSERKLÆRING

Når Formuepleje har udøvet investeringsrådgivning, skal vi 
ifølge lovgivningen udfærdige en egnethedserklæring til dig.  
Der er tale om et skriftligt referat af den investeringsrådgivning, 
du har modtaget. Du vil modtage erklæringen på mail, og vi  
opfordrer dig til at læse erklæringen igennem umiddelbart efter 
modtagelsen. 

OPLYSNINGER OM FINANSIELLE INSTRUMENTER 

Alle Formueplejes børsnoterede fonde er målrettet og veleg
nede for alle kundekategorier. På formuepleje.dk/investering/ 
generelbeskrivelseaffinansielleinstrumenter findes en gene
rel beskrivelse af finansielle instrumenters funktion og forventet 
udvikling under forskellige markedsforhold, herunder både  
positive og negative forhold, samt de særlige risici, der er  
forbundet med de relevante instrumenter. 

OMKOSTNINGER

Oplysninger om omkostninger ved investering i produkter anbe
falet eller udbudt af Formuepleje kan findes på den enkelte 
fonds ”Central investorinformation”, faktaark og på formuepleje.
dk/fondeogafkast. I Magasinet FORMUE, der udkommer fire 
gange om året, findes ligeledes en samlet oversigt over  
omkostninger ved investering i fonde udbudt af Formuepleje. 

RISIKOMÆRKNING AF INVESTERINGSPRODUKTER 

Investeringsprodukter er risikomærket i henhold til bekendt
gørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. På formue
pleje.dk er der yderligere information om risikomærkning af  
forskellige investeringsprodukter. Det anbefalede produkts  
risikomærkning fremgår af faktaarket.

INVESTORINFORMATION

I forbindelse med udbud af investeringsforeningsbeviser udar
bejdes dokumentet ”Central investorinformation” og for kapital
foreningsbeviser udarbejdes ”Væsentlig investorinformation”. 
Disse dokumenter kan sammen med prospekt og faktaark  
findes på formuepleje.dk eller rekvireres vederlagsfrit på  
info@formuepleje.dk. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Vi registrerer og behandler data om dig. Det er vores intention 
og mål at behandle dine persondata forsvarligt. Du kan læse 
mere i vores privatlivspolitik på formuepleje.dk. Der henvises i 
øvrigt til selskabets Almindelige Forretningsbetingelser, der kan 
findes på formuepleje.dk/omos/governance.
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