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Årsrapport for BLS Invest 
 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Kapitalforeningen BLS Invest. 
Årsrapporten er vedlagt. 
 
Afdeling Danske Aktier KL og afdeling Globale Aktier KL gav i 2014 et afkast på henholdsvis 5,3% og 
5,5% efter alle omkostninger og inklusive geninvesterede udbytter, mens den nystartede afdeling Globale 
Aktier Akk. efter opstart 28. november 2014 opnåede et negativt afkast på 1,4%.  
 
Det er mindre tilfredsstillende, at afdelingerne Danske aktier KL og Globale Aktier KL i 2014 har leveret 
afkast, der er lavere end de generelle aktiemarkeder. Det langsigtede afkast i de to afdelinger er med årets 
afkast dog fortsat tilfredsstillende, idet begge afdelinger siden start har leveret væsentligt højere afkast end 
de generelle aktiemarkeder. 
 
Bestyrelsen indstiller, at der for 2014 foretages udlodning på 235 kr. pr. andel i afdeling Danske Aktier KL 
og på 154 kr. pr. andel i afdeling Globale Aktier KL. 
 
Foreningen ledelse vurderer ved indgangen til 2015, at værdiansættelsen af foreningens selskaber er attrak-
tiv, ikke mindst set i forhold til afkastene ved alternative investeringsmuligheder. På denne baggrund forven-
tes positive afkast i foreningens afdelinger i 2015. 
 
Foreningen afholder generalforsamling tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.00 på Vilvorde Kursuscenter, Vil-
vordevej 70, 2920 Charlottenlund. Efter generalforsamlingen vil foreningens rådgiver, BLS Capital, afholde 
årsmøde med efterfølgende diskussion for foreningens investorer og andre interesserede. 
 
Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Poul Almlund, 
på tlf. 20 10 23 94. 
 

Med venlig hilsen 
Kapitalforeningen BLS Invest 
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