GLOBALE AKTIER
Holdbare investeringer gennem 25 år
Verdens bedste aktier
Afdeling Globale Aktier kan være en attraktiv mulighed for dig
som ønsker et holdbart investeringsprodukt. Med denne afdeling
høster du stort af vores erfaring, da vi har størst mulig fleksibili
tet til at sætte investeringerne optimalt sammen. Dette skyldes, at
afdeling Globale Aktier investerer globalt på tværs af lande og sek
torer. Derfor kan du også med fordel bruge afdelingen som funda
ment i opbygningen af din aktieportefølje.
Afdelingen er eksponeret til de globale trends, vi oplever i hver
dagen eller ser en efterspørgsel efter. Når vi sammensætter por
teføljen i afdeling Globale Aktier, håndplukker vi de 20-30 bed
ste og mest fremsigtede selskaber, der netop tilbyder det unikke
produkt eller den særlige serviceydelse, der også fremover vil blive
efterspurgt. Vi har en tro på, at man som hovedregel skal under
vægte selskaber, der sælger og har at gøre med fysiske produkter
og kigge mere i retning af digitale produkter og services for at finde
vækst.

Fokus på strukturelle vækstområder
Vi investerer typisk inden for strukturelle vækstområder kombi
neret med investeringer i franchise-aktier, der ofte findes på de
mere modne markeder, som det europæiske og det amerikanske
aktiemarked. Dette giver en god kombination af vækst og stabili
tet til porteføljen. Samtidig har vi fokus på selskaber med høj
ledelsesmæssig kvalitet, da dette mindsker selskabsrisikoen ved
den enkelte investering.

Lang erfaring lønner sig

anciennitet på 21 år i gennemsnit. Vi har ét af branchens mest
stabile og erfarne forvalterteams, som siden 1990 har holdt fast i
vores værdier: fokus, stabilitet og passion.
Når du investerer i afdeling Globale Aktier får du automatisk del i
vores erfaringer og globale indsigter, der er hele baggrunden for at
kunne vælge de helt rigtige selskaber. Derfor behøver du nødven
digvis heller ikke selv at følge verdensmarkederne tæt – det gør vi
for dig. Dette har været vores passion i 25 år og er samtidig bag
grunden for vores holdbare resultater.
Målet for afdeling Globale Aktier er at skabe et godt langsigtet
afkast, der er højere end afkastet på verdensindekset, og samtidig
holde en moderat risiko. Over 25 år har vi i gennemsnit skabt et
årligt afkast på 10,4 pct.

Vi ved, at succesfuld forvaltning kræver solid erfaring. Som
investor drager du fordel af vores forvalterteams exceptionelt høje
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Vores erfaring viser, at en fokuseret
investeringsmodel med nøje udvalgte
aktier og få afdelinger giver de bedste
resultater på langt sigt.

Stabilitet og erfaring baner vejen for
holdbare afkast. Vi har et af de mest
erfarne og stabile forvalterteams med
få ændringer gennem årene.

Vi arbejder passioneret for resultater
i verdensklasse og går aldrig på kompromis med vores langsigtede investeringsmodel.

GLOBALE AKTIER
Om CWW/Globale Aktier
Investering i CWW/Globale Aktier

Vil du vide mere

Du kan købe andele i afdeling C WorldWide/Globale A
 ktier via
din netbank eller gennem dit pengeinstitut.
Læs mere på www.cww.dk/bliv-investor

Hvis du ønsker at blive orienteret om udviklingen i foreningens
afdelinger, kan du tilmelde dig vores n
 yhedsbrev på cww.dk/tilmeld-nyhedsbrev. Du kan du også kan følge med i vores nyheder
om de enkelte selskaber eller læse vores Perspektiver om marked
strends på cww.dk/nyhedscenter.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte C WorldWide
direkte på tlf: 35 46 35 46 eller på info@cww.dk
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***Active Share udtrykker fra 0-100, hvor aktivt en afdeling er forvaltet.

Data angivet % pr. 31.01.2017. IFB statistik, kategori: Aktier Global. Faktiske afkast pr. 31.01.2017. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige
afkast. For en nærmere beskrivelse af investeringsstrategiens risici henvises til afdelingens centrale investorinformation og prospekt på cww.dk.
* Benchmark er MSCI AC World inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK.
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