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Morgenavisen Jyllandsposten
Der Peter
er mange
har kåret
Bundgaard og
holdninger
hvad som
Anders Lund, BLS til
Capital
kvalitet
er,
også
når
Årets Porteføljemanagere
det gælder
2011.
aktieinvesteringer.
I BLS lægger vi vægt
på flere forskellige
faktorer, når vi skal
finde
kvalitetsselskaber at
investere i. Men
noget af det vi ser på
er, hvor godt et
selskab kan forrente
den investerede
kapital, og så
naturligvis hvordan et
selskab er prissat.
Data fra USA viser,
at de to parametre
alene kan give nogle
særdeles gode
langsigtede afkast.
Kontakt:
Du kan kontakte os via mail:
info@blscapital.dk eller ved at
ringe til os på telefon 45 58 40
20. Du kan læse mere om
vores selskaber på hjemmesiden www.blsinvest.dk.
Dette nyhedsbrev er
udarbejdet af BLS Capital
Fondsmæglerselskab A/S på
baggrund af offentlige
oplysninger og egne
beregninger. Det er ikke en
opfordring til at købe eller
sælge nogen former for
værdipapirer. Husk, at
historiske afkast ikke er nogen
indikation på fremtidige
afkast, og at skøn om
fremtidig udvikling kan vise
sig at være forkerte.

Årets Porteføljemanagere 2011
For BLS Capital var 2011 året, hvor begge afdelinger i BLS
Invest rundede 3 år, og hvor vi i BLS Capital med glæde
kunne tage imod kåringen som årets porteføljemanagere.
På en småkold gråvejrsdag i midten af
december var det med stor glæde, at vi
blev kontaktet af Morgenavisen
Jyllandsposten, der kunne fortælle at Peter
Bundgaard og Anders Lund var kåret som
årets porteføljeforvaltere 2011.
Den glæde syntes vi er værd at dele med
jer som gennem året har vist os både tillid
og interesse, hvad end det er som
medinvestor, potentiel medinvestor,
samarbejdspartner o. lign. Til jer, som ikke
fik chancen for at læse artiklen har vi lagt
den på vores hjemmeside under
informationspunktet.
Sam)dig nærmer vi os afslutningen på
2011 og der er ingen tvivl om at ak)emarkedet i 2011 har budt på mange
udfordringer.
Vi kan dog med )lfredshed konstatere at
den absolu,e prisfastsæ,else på vores
porteføljeselskaber er blevet særdeles
a,rak)v, samt at begge vore afdelinger har
levet op )l vores målsætning om at levere
et posi)vt a-ast, der er bedre end
markedet på 3 )l 5 års sigt.

Det er naturligvis vig)gt at understrege,
at historiske a-ast ikke er en pålidelig
indikator for frem)dige a-ast. Vi vil
imidler)d fortsæ,e med den klare
investeringsﬁlosoﬁ, som har været
uændret siden afdeling Danske Ak)er gik
i gang med at investere 26. februar
2008, og som afdeling Globale Ak)er
også har fulgt siden 30. september 2008.
Vi vælger således, at investere i de
virksomheder, som vi vurderer, har en
fundamentalt stærk og stabil
forretnings-model, en kompetent og
ak)onærvenlig ledelse, og en
dokumenteret evne )l at skabe
resultater for ak)onærerne hver eneste
dag.
Vi er derfor glade for kåringen som Årets
Porteføljemanagere og anerkendelsen af
vores investeringsﬁlosoﬁ, som vi
vurderer, er den bedste måde at skabe
gode og posi)ve langsigtede a-ast på.
Med de,e vil vi gerne ønske alle en
rig)g glædelig jul og et udby,erigt nytår.

A-astet fremgår af tabellen herunder.
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Markedsafkast
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Markedsafkast
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3-års afkast

Levetidsafkast

30. nov. 2008 – 30. nov. 2011

26. feb. 2008 – 30. nov. 2011

89,8 %

12,0 %

32,7 %

-23,6 %

3-års afkast

Levetidsafkast

30. nov. 2008 – 30. nov. 2011

30. sep. 2008 – 30. nov. 2011

59,2 %

37,0 %

31,0 %

OMX Copenhagen Capped indekset, inkl. geninvesterede udbytter.

januar 2011, før da MSCI World, begge i DKK inkl. geninv. udbytter.

9,7 %
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MSCI World All Countries fra 1.

