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Indbydelse til Årsmøde
Den 26. februar rundede BLS Invest afdeling Danske Aktier 4 år, og om godt 1 måned afholder
vi det 4. årsmøde i BLS regi. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer som har
støttet os igennem årene og samtidig indbyde jer alle til vores Årsmøde den 17. april kl. 16.30.
Et årsmøde er det tidpunkt på året, hvor vi i
BLS har muligheden for at diskutere vores
investeringsfilosofi, vores tilgang til
selskabsvalg og andre relevante emner
med interesserede og vores medinvestorer.
Det er en vigtig sparring, som vi hvert år ser
frem til. Vi vil derfor meget gerne opfordre
alle jer, der er interesseret til at reservere
tid i kalenderen den 17. april fra kl. 16.00
og tilmelde jer til vores årsmøde på
info@blscapital.dk. Alle er velkomne.

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.

Årsmødet er således også en oplagt
mulighed for at gøre status over året, som
er gået. Siden lanceringen af BLS Invest
afdeling Danske Aktier for 4 år siden har
aktiemarkedet budt på en række
udfordringer så som finanskrise og
gældskrisen i Europa. Trods disse historiske
omvæltninger, så er ni af de danske
selskaber, som vi havde i porteføljen da vi
begyndte den 26. februar 2008 fortsat med
i vores portefølje af Danske Aktier. Og
gennem 2011 har vi ikke udskiftet et eneste
selskab i den danske portefølje. Det
skyldes, at vi har investeret i virksomheder,
der i kraft af deres stærke
forretningsmodeller, kompetente ledelser
og stærke økonomiske fundamenter har
været i stand til at tackle de mange og

store udfordringer, som de seneste år har
budt på.
Når vi udvælger selskaber, fokuserer vi på
forudsigelighed og stabilitet, sammen med
selskabernes evne til at tilpasse sig en
omskiftelig verden. Vi tror ikke på, at det kan
betale sig kortsigtet at forelske sig i tidens
populære selskaber. Vi tror på langsigtet at
investere i værdiskabende selskaber, som
vores forbilleder, Warren Buffett og Charlie
Munger har gjort så succesfuldt i årtier i
investeringsselskabet Berkshire Hathaway.
Vi er glade for de resultater som selskaberne
har skabt, og vi vil gerne benytte denne
lejlighed til at takke de mange mennesker,
der hver dag arbejder hårdt for at beskytte
og skabe attraktive afkast for den kapital, vi
på vegne af os selv og vores medinvestorer
har investeret i dem.
I løbet af de første 4 års levetid har afdeling
Danske Aktier således leveret et samlet
afkast efter omkostninger på 31,35 pct., eller
7,05 pct. om året. Til sammenligning er det
danske aktieindeks KAX Capped, inklusive
udbytter, i samme periode faldet med 13,34
pct.

Årsmøde d. 17. april 2012 fra kl. 16.00
BLS Capital afholder årsmøde i forlængelse af generalforsamlingen i BLS Invest, og vi
glæder os til at se dig.
Reservér allerede nu tid i kalenderen tirsdag den 17. april 2012 fra kl. 16, hvor
generalforsamlingen begynder. Årsmødet vil begynde umiddelbart efter ca. kl.
16:30,og her vil der være mulighed for at høre og stille spørgsmål til
porteføljeforvalterne i BLS Capital. Tilmeld dig på info@blscapital.dk

Generalforsamlingen og årsmødet finder sted på Nordatlantens Brygge, Strandgade
91, 1401 København K.

Vores globale aktieafdeling har i sine første 3 års levetid
frem til 30. september 2011 opnået et samlet afkast på 26,7
pct. eller 8,21 pct. om året, hvor det Globale aktieindeks,
MSCI World inkl. dividender samlet er steget 2.53 pct.
Vores tidshorisont er naturligvis meget længere end 3 eller
4 år, men vi er glade for, at vi i den forløbne periode har
været i stand til at levere absolutte positive afkast til vores
medinvestorer, som er formålet med vores
investeringsfilosofi. Vi ser også i de kommende år særdeles
gode muligheder for, at vores selskaber vil kunne levere
positive attraktive afkast til glæde for os selv og vores
medinvestorer i BLS Invest.
Det er naturligvis vigtigt at understrege, at historisk afkast
ikke er en pålidelig indikator for fremtidigt afkast. Hos BLS
Capital vil vi dog fortsætte med vores investeringsfilosofi,
som ikke har ændret sig siden vi begyndte. Vi vil således
fortsat investere i de virksomheder, som vi vurderer, har en
fundamental stærk og stabil forretningsmodel, en
kompetent ledelse og en dokumenteret evne til at skabe
resultater for aktionærerne hver eneste dag.

Med venlig hilsen
BLS Capital

