DET ER IKKE KUN EN AMBITION
AT SKABE GODE AFKAST
– DET ER VORES PASSION
CWW.DK

HOLDBARE INVESTERINGER
SIDEN 1990
C WorldWide investerer aktivt og langsigtet med
fokus på udvælgelse af selskaber med holdbare
forretningsmodeller, stærk ledelse samt en sund og
ansvarlig forretningsskik. Dette giver de bedste
muligheder for langsigtede attraktive afkast. Vi
inddrager miljø, samfund, og ledelse – også kendt som
ESG (Environmental, Social and Governance) – inden
vi beslutter os for at investere i et selskab.

FOKUS
Vores erfaring viser, at en fokuseret investeringsmodel
med nøje udvalgte aktier og få afdelinger giver de b
 edste
resultater på langt sigt. Enkelheden i vores porteføljer
skaber ro til at gå i dybden med hvert enkelt selskab.

Vores ambition er at skabe afkast, som ligger
væsentligt over gennemsnittet. Har du midler, som du
ønsker at investere hos os, a nbefaler vi generelt, at du har
en investeringshorisont på minimum 3-5 år. Vores
investeringsfilosofi er enkel – vi har fokus på få aktier og
få afdelinger. Dette fokus giver overblik og hjælper
os i vores arbejde med at sikre, at de få udvalgte aktier
hører til blandt verdens bedste. Så har du ikke den store
investeringserfaring, kan det være en god ide at lade
vores porteføljeforvaltere varetage dine interesser.

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

PASSION

Det er vigtigt at få afklaret din personlige investeringsprofil, inden du investerer. Du kan få hjælp til dette af
din bankrådgiver. Du kan læse mere om vores forskellige
porteføljer og risiko på side 11 og på cww.dk, hvor du
også kan følge vores afkast.

Vi arbejder passioneret for resultater i verdensklasse.
Vi bruger al vores energi på at identificere de b
 edste
aktier, og vi går aldrig på kompromis med vores

langsigtede investeringsmodel.

t Tim Kristiansen, direktør fonde samt Bo Knudsen, adm. direktør og porteføljeforvalter,
begge fra C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.
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100 KR. INVESTERET
I C WORLDWIDE
GLOBALE AKTIER I 1990
ER I 2021 BLEVET TIL
2.500 KR.*

I TEORIEN KAN MAN IKKE SLÅ
DET GENERELLE AKTIEMARKED
– I PRAKSIS HAR VI GJORT DET
GENNEM 30 ÅR
Gennem aktiv porteføljeforvaltning håndplukker
vi aktier for at skabe holdbare investeringsresultater.
Vores holdning er helt enkelt, at nogle selskaber har
en 
bedre forretningsmodel end andre, og de kan
derfor over tid opnå en højere og mere stabil indtjening – det kalder vi Compounding. På langt
sigt drives kursudviklingen nemlig primært af
indtjeningsudviklingen.

mere end fortjenesten til den investor, der valgte at
investere i MSCI AC World indekset*.
I perioden har vi præsteret et afkast på ca. 10,9 pct. om
året i gennemsnit, hvor indekset har givet ca. 7,4 pct.
Når man investerer i aktier kan investeringsresul
taterne fra tid til anden blive mindre tilfredsstillende. I perioder med modvind på markederne kan
erfaring og stabilitet gøre en forskel. I en verden, der
samtidigt agerer mere og mere kortsigtet, er det
endnu vigtigere end tidligere at investere i langsigtede og
holdbare Compounding-selskaber.

Vi forvalter din opsparing på en måde, som både
følger en kontrolleret risikoplan og giver mulighed for et væsentligt merafkast på længere sigt, og
selv et lille årligt merafkast kan gøre en meget stor
forskel for din økonomiske situation senere i livet.

Det er vores overbevisning, at den tålmodige investor
elønnes i længden. Historisk set har risikoniveauet
b
i 
afdeling Globale Aktier KL været på linje med
det generelle marked – men merafkastet har været
betragteligt**.

Den historiske afkastkurve viser, at vores model
virker. Eksempelvis ville en investering på 100 kr. i
C WorldWide Globale Aktier KL i 1990 have givet en
fortjeneste på knap 2.500 kr. i 2021, hvilket er 1.600 kr.

* Faktiske afkast fra IFB statistik, målt fra a fdelingens start m
 edio 1990 til 30.09.2021. Benchmark er pr. 01.01.2010 ændret
fra MSCI World til MSCI AC World. Afdelingen har i levetiden slået markedsudviklingen i 19 ud af 30 kalenderår. Afdeling
Globale Aktier KL er foreningens første og formuemæssigt største afdeling. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige
afkast. Historisk har der været perioder med negative afkast, hvilket også kan ske fremadrettet.
** Målt på standardafvigelsen i pct. har risikoen været 15,3 mod 15,0 for benchmark
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VI FINJUSTERER HELE TIDEN VORES
INDSATS – MEN AFVIGER ALDRIG
FRA VORES METODE
Det er dér, hvor vi leverer resultater, og hvor vi gør en
forskel for dig.

For os er det ikke kun en ambition at skabe gode afkast
– det er en passion. Vores overbevisning er, at den
tålmodige investor belønnes. På den baggrund har vi
leveret stærke resultater ved at identificere de bedste
aktier blandt verdens børsnoterede selskaber. Denne
søgen kræver erfaring, indsigt og ekspertise.

Vi lægger vægt på transparens omkring vores
investeringer, og vi investerer dine midler, som var

de 
vores egne. Stabiliteten i medarbejderstaben og
passionen for at skabe resultater er en af forklaringerne på, at flere af de største internationale investorer
også har valgt vores investeringsrådgiver til at investere
for sig.

Vi har et af branchens mest stabile investeringsteams,
der er forblevet stort set det samme siden 1990. Det
erfarne team og den konsistente investeringsmetode har
tilsammen skabt markante merafkast gennem mere end
30 år. Det er et fundament, vi er stolte af.
Vi tør være anderledes – og stå fast på vores gennem
prøvede strategi med s elektiv aktieudvælgelse k
 ombineret
med tematisk medvind og en langsigtet investerings
horisont.
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VI HAR SNÆVRET 50.000 PAPIRER
IND TIL 30, SÅ DU KAN NØJES MED
AT VÆLGE ÉT
Når du investerer i C WorldWide, får du eksempelvis
i afdeling Globale Aktier KL medejerskab i typisk 30
nøje udvalgte selskaber. Din opsparing forvaltes af et
erfarent team, som fokuserer på at analysere det
globale aktiemarked for at finde v erdens mest holdbare
investeringer. Derfor kan du reelt nøjes med at investere
din opsparing i én fondskode og lade os om risikospredning og den løbende porteføljepleje.

Vi holder dig orienteret med interessante nyheder med
relevans for din portefølje. Desuden deler vi jævnligt
vores indsigter om markeds- og investeringstrends i

dybdegående perspektiver. På den måde får du løbende
indsigt i vores investeringsbeslutninger og i vores fravalg.
Du kan finde nyheder og indsigter på cww.dk, eller du
kan få dem tilsendt løbende i vores nyhedsbrev – uanset
om du allerede er investor hos os eller blot er nysgerrig.

Fordi vi har få aktier i hver afdeling, er det nemt og
overskueligt for dig at følge udviklingen i porteføljen.
Du vil opleve stor åbenhed og gennemsigtighed omkring
investeringerne.

t Beholdning i C WorldWide Globale Aktier KL pr. 30.09.2021.
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ÉN GRUNDFILOSOFI
– SEKS AFDELINGER
C WorldWide har seks afdelinger, som alle bygger
på samme grundlæggende principper. De tre globale
afdelinger kan bruges som fundamentet i din portefølje.
Vores øvrige afdelinger har fokus på særlige regioner.
Risikoen er højere, men potentialet er også større.

Aktier og Globale Aktier Etik også mulighed for at
investere i akkumulerende afdelinger, som er interessant
for midler i virksomhedsordningen, pensionsordninger
samt i selskabsregi.
Stabile Aktier KL har en målsætning om at skabe et
afkast, som er mere stabilt end afkastet på globale a ktier
i al almindelighed. Vi forsøger at finde stabile selskaber
med holdbare forretningsmodeller. Denne type aktier
leverer ofte en attraktiv kombination af gode afkast med
en lavere risiko.

C WorldWides kerneafdelinger:
n Globale Aktier KL
n Globale Aktier Etik KL
n Stabile Aktier KL
C WorldWides vækstafdelinger:
n Asien KL
n Emerging Markets KL
n Indien KL

Asien KL og Emerging Markets KL investerer i lande
med t ypisk høje vækstrater drevet af en ung og voksende
befolkning, der stræber efter den vestlige levestandard.
Kina fører an, og de gode vækstmuligheder skal især
Globale Aktier KL er vores første og største findes blandt de mindre og mellemstore selskaber.
afdeling, som investerer globalt uden lande- eller sektor Denne udvikling giver mulighed for et stort afkast
begrænsninger. Her får du stort udbytte af vores erfaring, potentiale, men er forbundet med en lidt højere risiko.
fordi vi har størst mulig fleksibilitet til at sammensætte
investeringerne optimalt.
Indien er en af de hurtigst voksende økonomier i verden og samtidigt verdens tredjestørste økonomi. Med
Globale Aktier Etik KL lever op til internationale afdeling Indien KL får du adgang til investeringer på et
konventioner og normer om etik og samfundsansvar, marked, der er svært tilgængeligt for individuelle invesog vi udelukker derfor specifikke sektorer. Investerings torer, da det kræver tilladelse at investere lokalt i Indien.
principperne matcher afdeling Globale Aktiers.
Hvis du af skattemæssige hensyn ikke ønsker udbyt- Læs mere om strategi og risici i afdelingernes prospekter
ter fra en udloddende afdeling, har du med Globale og central investorinformation på cww.dk.
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FRA TANKE
TIL HANDLING
Det er nemt at blive investor i en eller flere af vores
afdelinger og få del i C WorldWides erfaring og fokuserede investeringsmodel.
Alle vores afdelinger er børsnoterede og kan handles via
de fleste netbanker i Danmark. Du finder fondskoderne
på cww.dk, og du kan også kontakte din bankrådgiver.
Du har også mulighed for at investere via din pensionsordning – her bør du spørge din pensionsrådgiver om
den bedste metode.

Med nyhedsbrevet fra C WorldWide får du viden
om aktuelle markedstendenser og vores syn på
langsigtede investeringstemaer. Tilmeld dig på
cww.dk/tilmeld-nyhedsbrev. Du har også mulighed for
at deltage i eventrækken C WorldWide Online – læs
mere på www.cww.dk/events.
Uanset om du allerede er investor eller blot gerne vil
vide mere om C WorldWide, er du altid velkommen til
at ringe til os på 35 46 35 46 eller skrive til os på e-mail
cww@cww.dk.

 istoriske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Historisk har der været perioder med negative afkast, hvilket
H
også kan ske fremadrettet. Alle foreningens afdelinger har en gul risikomærkning. Du kan læse mere om risikofaktorer og
omkostninger samt finde prospekter og central investorinformation på foreningens hjemmeside cww.dk. Denne brochure er at
betragte som generel orientering, og vi opfordrer til, at du søger professionel rådgivning inden en købsbeslutning.
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