
 

 
Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for 
Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. 
Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om 
risikomærkning. For yderligere oplysninger henvises til Sparekassens hjemmeside www.sparkron.dk. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 
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Aktivklasse Investeringsafdeling Beskrivelse 
Risiko 
Skala 

ÅOP i 
%* 

Indirekte 
omkostninger 

Formidlings-
provision 

Velegnet til 
Aktiesparekonto 

Blandet fond  
med lav risiko 

SparKron Invest Stabil KL 
DK0060775955 

Afdelingen investerer primært i obligationer og aktier og er velegnet til investorer 
med en lav risikovillighed. Aktieandelen udgør i udgangspunktet 15 % aktier, men der 
kan investeres mellem 0 % og 30 % i aktier. 

3 1,19 0,04 % 0,40 %  

Blandet fond med 
lav til mellem risiko 

SparKron Invest Moderat KL 
DK0060776177 

Afdelingen investerer primært i obligationer og aktier og er velegnet til investorer 
med en lav til mellem risikovillighed. Aktieandelen udgør i udgangspunktet 30 % aktier, 
men der kan investeres mellem 15 % og 45 % i aktier. 

3 1,41 0,04 % 0,45 %  

Blandet fond med 
mellem risiko 

SparKron Invest Vækst KL 
DK0060776094 

Afdelingen investerer primært i obligationer og aktier og er velegnet til investorer 
med en mellem risikovillighed. Aktieandelen udgør i udgangspunktet 50 % aktier, men 
der kan investeres mellem 35 % og 65 % i aktier. 

4 1,61 0,03 % 0,50 %  

Blandet fond med 
høj risiko 

SparKron Invest Offensiv KL 
DK0060776250 

Afdelingen investerer primært i obligationer og aktier og er velegnet til investorer 
med en høj risikovillighed. Aktieandelen udgør i udgangspunktet 65 % aktier, men der 
kan investeres mellem 50 % og 85 % i aktier. 

4 1,87 0,02 % 0,50 %  

Øvrige investeringsforeninger  
Herunder finder du udvalgte investeringsforeningsafdelinger, som Sparekassen også anbefaler. Alle nævnte investeringsforeningsafdelinger kan du handle via Netbank og Mobilbank. 
Sparekassens samarbejdspartnere er: Bankinvest, HP Invest, Jyske Invest, Maj Invest, SEB Invest, Sparinvest, Sydinvest og Value Invest. 
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Aktivklasse Investeringsafdeling Beskrivelse Risiko 
Skala 

ÅOP i 
%* 

Indirekte 
omkostninger 

Formidlings-
provision 

Velegnet til 
Aktiesparekonto 

Danske aktier Bankinvest Danske Aktier 
DK0016060346 

Afdelingen vil typisk være investeret i 25-30 selskaber. Aktierne udvælges med 
udgangspunkt i det enkelte selskabs individuelle kvaliteter. 6 1,67 0,04 % 0,40 % x 

Europæiske aktier 
Bankinvest Europa Small Cap 
Aktier 
DK0060571362 

Forvaltes af fransk-tyske Oddo BHF Asset Management på vegne af Bankinvest og 
investerer primært i mindre europæiske virksomheder. 6 2,12 0,30 % 0,50 % x 

Amerikanske aktier Bankinvest US Small Cap Aktier 
DK0060571289 

Forvaltes af amerikanske Fidelity Asset Management på vegne af Bankinvest og 
investerer primært i mindre amerikanske virksomheder. 6 2,27 0,05 % 0,50 % x 

Globale aktier Sparinvest Value Aktier 
DK0010079631 

Investerer i aktier globalt. Investeringerne foretages ud fra metoden ”Value 
investering”. 5 2,08 0,01 % 0,50 % x 

Globale aktier Bankinvest Globale Aktier  
DK0015773873 

Investerer i aktier i virksomheder i hele verden. Investeringerne foretages ud fra en 
grundig analyse af virksomheden og branchen. 5 1,79 0,02 % 0,50 % x 

Globale aktier 
Globale Aktier Bæredygtig 
Udvikling A KL 

Den svanemærkede fond investerer i globale aktier, som har en høj ansvarlig profil og 
en lav udledning af CO2. Udledningen af CO2 fra afdelingens investeringer skal samlet 
set være mindst 50 pct. lavere end den samlede CO2-udledning fra afdelingens 
benchmark. Samtidig bliver virksomheder, der lever af våben, tobak, atomkraft samt 
olie, gas og kul sorteret fra.  

6 1,78 0,08 % 0,5% x 

Emerging Markets 
aktier Sydinvest Fjernøsten 

DK0010169549 Investerer i fjernøstlige aktier (dog ikke japanske aktier). Investeringerne spredes på 
forskellige lande og brancher. 6 2,42 0,36 % 0,90 % x 

SparKron Invest  
Som kunde i Sparekassen Kronjylland har du mulighed for at investere i SparKron Invest. Med SparKron Invest kan du ud fra din risikoprofil og tidshorisont vælge mellem fire værdipapirfondsafdelinger. De 
ses herunder. Fondene kan ikke handles i Netbank eller Mobilbank, men du kan høre mere hos din rådgiver. Du kan også læse om SparKron Invest på https://www.sparkron.dk/privat/investering/sparkron-invest 

 

 
Alle ovenstående værdipapirer har risikomærkningen gul.  
*ÅOP (Årlige Omkostninger i procent) beregnes ikke for udenlandske afdelinger 

 

           

http://lt.morningstar.com/aejt6rnnhs/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000YC9Y%5d2%5d1%5dFODNK$$ALL_3953&Id=F00000YC9Y&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&account=SPARKRON
http://lt.morningstar.com/aejt6rnnhs/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000YC9Z%5d2%5d1%5dFODNK$$ALL_3953&Id=F00000YC9Z&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&account=SPARKRON
http://lt.morningstar.com/aejt6rnnhs/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000YC9Z%5d2%5d1%5dFODNK$$ALL_3953&Id=F00000YC9Z&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&account=SPARKRON
http://lt.morningstar.com/aejt6rnnhs/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000YCA0%5d2%5d1%5dFODNK$$ALL_3953&Id=F00000YCA0&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&account=SPARKRON
http://lt.morningstar.com/aejt6rnnhs/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000YCA1%5d2%5d1%5dFODNK$$ALL_3953&Id=F00000YCA1&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&account=SPARKRON
http://lt.morningstar.com/aejt6rnnhs/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000YCA1%5d2%5d1%5dFODNK$$ALL_3953&Id=F00000YCA1&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&account=SPARKRON
https://bankinvest.dk/produkter/bi/danske-aktier-a.aspx
https://bankinvest.dk/produkter/bi/danske-aktier-a.aspx
https://bankinvest.dk/produkter/bi/danske-aktier-a.aspx
https://bankinvest.dk/alle-produkter/aktier/europa-small-cap-aktier-a/
https://bankinvest.dk/alle-produkter/aktier/europa-small-cap-aktier-a/
https://bankinvest.dk/alle-produkter/aktier/usa-small-cap-aktier-a/
https://bankinvest.dk/produkter/bi/usa-small-cap-aktier-a.aspx
https://bankinvest.dk/produkter/bi/usa-small-cap-aktier-a.aspx
http://customer.morningstareurope.com/DK/Spar/PDF/index.aspx?cid=CL00011212&lang=da&currency=DKK&country=DK
https://bankinvest.dk/alle-produkter/aktier/basis-globale-aktier-a/
https://bankinvest.dk/produkter/bi/basis-globale-aktier-a.aspx
https://bankinvest.dk/alle-produkter/aktier/globale-aktier-baeredygtig-udvikling-a/
https://bankinvest.dk/alle-produkter/aktier/globale-aktier-baeredygtig-udvikling-a/
https://www.sydinvest.dk/fonde/fjernoesten.aspx
https://www.sydinvest.dk/fonde/fjernoesten.aspx
https://www.sparkron.dk/privat/investering/sparkron-invest
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Aktivklasse Investeringsafdeling Beskrivelse 
Risiko 
Skala 

ÅOP i 
%* 

Indirekte 
omkostninger 

Formidlings-
provision 

Velegnet til 
Aktiesparekonto 

Emerging Markets 
obligationer 

Sparinvest Nye Obl. markeder  
DK0016030786 

Investerer i udenlandske statsobligationer i hård valuta, som f.eks. USD udstedt af 
vækstlande. Valutaerne afdækkes til DKK eller EUR. 4 1,48 0,14 % 0,30 %  

Virksomheds-
obligationer  
Høj rating 

Sparinvest Investment grade 
Value Bonds 
DK0060444255 

I Investerer i globalt noterede virksomhedsobligationer med en rating på Baa3/BBB- 
eller højere. Selskabsanalysen foretages ud fra valueprincipper. Valutaerne 
afdækkes til DKK eller EUR. 

3 1,22 0,13 % 0,30 %  

Virksomheds-
obligationer  
Lav rating 

Bankinvest Korte HY 
Obligationer  
DK0061066255 

Afdelingen investerer i High Yield, som er virksomhedsobligationer med en lavere 
kreditvurdering end Investment Grade (Baa3/BBB)- og har et globalt fokus. 
Afdelingen har en kort varighed mellem 0-3 år. 
Valutaerne afdækkes til DKK og EUR.  

2 0,85 0,00 % 0,10 %  

Virksomheds-
obligationer  
Lav rating 

Bankinvest Virksomheds-
obligationer High Yield.  
DK0060461424 

Forvaltes af Jyske Bank og MAN GLG på vegne af Bankinvest og investerer i globale 
virksomheder i udviklede økonomier med en rating under Baa3/BBB. Valutaerne 
afdækkes til DKK eller EUR. 3 1,41 0,3285 % 0,25 %  

 
Obligationer 

Maj Invest Grønne Obligationer 
KL 

Afdelingen finansierer grønne projekter, som skal have til formål at opnå et eller 
flere af FN’s verdensmål. Det inkluderer globale stats- og virksomhedsobligationer 
med lidt eller høj kreditrisiko. Mindst 40 pct. valutaafdækkes til kroner. 

3 0,63 0,15 % 0,2 %  
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Blandet fond med lav til 
mellem risiko 

Sparinvest MIX Minimum Risiko 
DK0060914901                 

Afdelingen investerer i obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav 
til mellem risikovillighed. Aktieandelen udgør som udgangspunkt 15 %. 

3 1,10 % 0,00 % 0,30 %  

Blandet fond med lav til 
mellem risiko 

Sparinvest MIX Lav Risiko 
DK0060623189                 

Afdelingen investerer i obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav 
til mellem risikovillighed. Aktieandelen udgør som udgangspunkt 25 %. 

3 1,26 % 0,02 % 0,35 %  

Blandet fond med 
mellem risiko 

Sparinvest MIX Mellem Risiko 
DK0060623262                 

Afdelingen investerer i obligationer og aktier og er velegnet til investorer med 
mellem risikovillighed. Aktieandelen udgør som udgangspunkt 45 %. 

4 1,63 % 0,03 % 0,50 %  

Blandet fond med høj 
risiko 

Sparinvest MIX Høj Risiko 
DK0060623346                 

Afdelingen investerer i obligationer og aktier og er velegnet til investorer med høj 
risikovillighed. Aktieandelen udgør som udgangspunkt 65 %. 

4 2,11 % 0,04 % 0,50 % x 

Alle ovenstående værdipapirer har risikomærkningen gul. 
* ÅOP (Årlige Omkostninger i procent) beregnes ikke for udenlandske afdelinger 

http://customer.morningstareurope.com/DK/Spar/PDF/index.aspx?cid=CL00011210&lang=DA&currency=DKK&country=DK&iframeid=regions_1_content_0_FundIFrame&heightservicedomain=http://www.sparinvest.dk
http://customer.morningstareurope.com/DK/Spar/PDF/index.aspx?cid=F00000OEZN&lang=DA&currency=DKK&country=DK&iframeid=regions_1_content_0_FundIFrame&heightservicedomain=http://www.sparinvest.dk
http://customer.morningstareurope.com/DK/Spar/PDF/index.aspx?cid=F00000OEZN&lang=DA&currency=DKK&country=DK&iframeid=regions_1_content_0_FundIFrame&heightservicedomain=http://www.sparinvest.dk
https://bankinvest.dk/alle-produkter/obligationer/korte-hy-obligationer-a/
https://bankinvest.dk/alle-produkter/obligationer/korte-hy-obligationer-a/
https://bankinvest.dk/produkter/bi/virksomhedsobligationer-hy-a.aspx
https://bankinvest.dk/alle-produkter/obligationer/korte-hy-obligationer-a/
https://bankinvest.dk/alle-produkter/obligationer/korte-hy-obligationer-a/
https://bankinvest.dk/produkter/bi/virksomhedsobligationer-hy-a.aspx
https://bankinvest.dk/produkter/bi/virksomhedsobligationer-hy-a.aspx
https://lt.morningstar.com/76gbvxmqzp/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F000015903%5D2%5D1%5DFODNK%24%24ALL_1907&Id=F000015903&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&host=staging.majinvest.dk
https://lt.morningstar.com/76gbvxmqzp/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F000015903%5D2%5D1%5DFODNK%24%24ALL_1907&Id=F000015903&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&host=staging.majinvest.dk
https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?id=F00000ZPB3&securitytoken=F00000ZPB3%5D2%5D1%5DFOEUR%24%24ALL_1742&country=DK&clearcache=true&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FOEUR%24%24ALL_1742&BaseCurrencyId=DKK
https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000VRD0%5d2%5d1%5dFOEUR$ALL_1742&ClientFund=0&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&clearcache=true
https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?id=F00000VRCZ&securitytoken=F00000VRCZ%5D2%5D1%5DFOEUR%24%24ALL_1742&country=DK&clearcache=true&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FOEUR%24%24ALL_1742&BaseCurrencyId=DKK
https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?id=F00000VRD1&securitytoken=F00000VRD1%5D2%5D1%5DFOEUR%24%24ALL_1742&country=DK&clearcache=true&ClientFund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FOEUR%24%24ALL_1742&BaseCurrencyId=DKK
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Blandet fond med lav til 
mellem risiko 

Sparinvest Securus DKK 
LU0686498972 

Afdelingen investerer i obligationer og aktier og er velegnet til investorer med en 
lav til medium risikovillighed. Aktieandelen udgør 20-30 %. 3 - - 0,35 %  

Blandet fond med 
mellem risiko 

Sparinvest Balance DKK 
LU0673458609 

Afdelingen investerer i obligationer og aktier og er velegnet til investorer med en 
medium risikovillighed. Aktieandelen udgør ca. 50 %. 4 - - 0,50 %  

Blandet fond med høj 
risiko 

Sparinvest Procedo DKK 
LU0686499277 

Afdelingen investerer i obligationer og aktier og er velegnet til investorer med en 
høj risikovillighed. Aktieandelen udgør 60-75 %. 4 - - 0,50 %  
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Bankinvest 
Erhvervsejendomme  
DK0061026549 
 

 

Bankinvest Erhvervsejendomme A/S placerer sine midler i udlejede danske ’Core’ 
erhvervsejendomme og/eller ejendomsselskaber, der investerer i 
erhvervsejendomme. Afkastet kommer primært på baggrund af husleje og hertil 
kommer ejendomsværdireguleringer.  
 
 

3 1,73 % 0,00 % 0,00 %  

Alle ovenstående værdipapirer har risikomærkningen gul. 
* ÅOP (Årlige Omkostninger i procent) beregnes ikke for udenlandske afdelinger  
** VSO er betegnelsen for Virksomhedsskatteordning 

 

http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000N7B7%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&Id=F00000N7B7&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&categorytype=2&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000N7B7%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&Id=F00000N7B7&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&categorytype=2&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000N7B7%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&Id=F00000N7B7&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&categorytype=2&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000MVDR%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&Id=F00000MVDR&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&categorytype=2&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742
https://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000N7B6%5d2%5d1%5dFOEUR%24%24ALL_1742&ClientFund=0&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&clearcache=true
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000N7B7%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&Id=F00000N7B7&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&categorytype=2&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742
http://lt.morningstar.com/ka2cft9x8q/snapshotpdf/default.aspx?LanguageId=da-DK&SecurityToken=F00000N7B7%5d2%5d1%5dFOEUR$$ALL_1742&Id=F00000N7B7&ClientFund=1&BaseCurrencyId=DKK&InvestmentType=FO&country=DK&categorytype=2&UniverseId=FOEUR$$ALL_1742
https://bankinvest.dk/alle-produkter/alternativer/bi-erhvervsejendomme-a-s/
https://bankinvest.dk/alle-produkter/alternativer/bi-erhvervsejendomme-a-s/

