Piberygende fisker, 1870’erne. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer (manipulert).

Belte og
bukseseler
eller

Tøff i trynet
Compass by SKAGEN
– din guide til unik og robust sparing
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Farvel Fa’er, 1878. Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer (manipulert).

Ingen fare – du finner en
sparing som passer
Compass by SKAGEN er din guide til den spareprofilen
som passer deg best. Dette er en enkel, men sofistikert
løsning, som øker mulighetene for at du oppnår best
mulig avkastning tilpasset din tidshorisont og risikovilje.

Foretrekker du belte og bukseseler eller er du mer
tøff i trynet når du skal spare?
Du får hjelp til å navigere, slik at du kan få jevnere
kursutvikling frem til sparemålet ditt. Uansett om du
vil ha høy eller lav risiko, spare lenge eller bare noen få
år – hjelper vi deg til å holde riktig Compass-kurs.

SLIK NAVIGERER DU DIN SPARING

KRAPP SJØ
Setter du flere eller alle seil i aksjefond
kan du forvente høyere avkastning, men
du må også være forberedt på krapp sjø.
Med andre ord – litt tøff i trynet.
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ROLIG FARVANN

TA STYRINGEN SELV

Setter du flere seil i rentefond kan du se frem
til en roligere seilas. Da prioriterer du lav risiko
over høyere forventet avkastning. Med andre
ord litt mer belte og bukseseler.

Du får full oversikt over investeringene
dine og kan til enhver tid følge med på
utviklingen enten på mobil eller PC.

Fregatten ”Jylland” udfor Elfsborg i krap strømsø, 1875. Holger Drachmann, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer (manipulert).

Få medvind og hold stø kurs
Vi har laget fem unike spareprofiler som skal hjelpe deg å
holde rett Compass-kurs for sparingen din. SKAGEN Select
går fra lav til høy risiko, og her får du det beste SKAGEN
Fondene kan tilby. Alle SKAGEN Select-profilene bygger
på SKAGENs velkjente aksje- og rentefond i tillegg til noen
nøye utvalgte eksterne fond. Du finner mer informasjon
om de underliggende fondene på nettsidene våre.

Få medvind til din sparing
Ta styringen selv og finn den profilen som passer deg
best. Prioriterer du lav risiko over høy avkastning, har du
det best med belte og bukseseler, og bør derfor vurdere
en løsning med høy renteandel. Setter du flere eller alle
seil i aksjefond er du godt rigget for høyere avkastning,
men må også være tøff i trynet og forberedt på krapp sjø.

De eksterne fondene kan jevne ut svingningene og spre
risikoen i de ulike spareporteføljene. Disse fondene er
ellers vanskelig tilgjengelig i Norge. Til sammen gir det
deg god risikospredning og robust sparing. Det er enkelt
men sofistikert.

Uansett hvor lenge du ønsker å spare og hvor stor risiko
du vil ta, har du vårt profesjonelle forvalterteam i ryggen.

SKAGEN Select – fem unike spareprofiler
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SKAGEN Select 100 passer for deg som ønsker en kombinasjon av
ulike aksjefond med brede, globale mandater. 100% aksjefond vil gi
svingninger i takt med aksjemarkedet, men også ha høyest avkastningsmuligheter. SKAGEN Select 100 er klar for aksjesparekonto.
Investeringshorisont: Minst 5 år. Løpende kostnader: 0,20%.
Kostnader i underfondene kommer i tillegg.
Beregnet årlig totalkostnad 1,43%*

100

SKAGEN Select 80 passer for deg som er opptatt av muligheten
for god avkastning over tid, men som likevel ikke ønsker fullt ut de
svingningene som aksjemarkedet kan gi.
Investeringshorisont: Minst 5 år. Løpende kostnader: 0,20%.
Kostnader i underfondene kommer i tillegg.
Beregnet årlig totalkostnad 1,24%*

SKAGEN Select 60 passer for deg som går etter større avkastning, men
som samtidig er opptatt av at porteføljen ikke skal svinge for mye i
verdi. Kombinasjonen av 60% aksjefond og 40% rentefond gir en
god spredning med mulighet for god avkastning over tid.
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Investeringshorisont: Minst 3 år. Løpende kostnader: 0,10%.
Kostnader i underfondene kommer i tillegg.
Beregnet årlig totalkostnad 0,98%*

SKAGEN Select 30 passer for deg som ønsker høyere avkastning enn
på en tradisjonell sparekonto, men som samtidig kan tåle at porteføljen kan svinge litt i verdi. Kombinasjonen av 30% aksjefond og 70%
rentefond gir en robust løsning som er rustet mot fall i aksjemarkedet.
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Investeringshorisont: Minst 2-3 år. Løpende kostnader: 0,10%.
Kostnader i underfondene kommer i tillegg.
Beregnet årlig totalkostnad 0,77%*

SKAGEN Select 15 passer for deg som ønsker litt høyere avkastning
enn på en tradisjonell sparekonto, men samtidig ønsker lav risiko.
Kombinasjonen av 15% aksjefond og 85% rentefond gir en robust
løsning som er rustet mot store fall i aksjemarkedet.
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Investeringshorisont: Minst 2 år. Løpende kostnader: 0,10%.
Kostnader i underfondene kommer i tillegg.
Beregnet årlig totalkostnad 0,67%*

Informasjon om hvilke fond som inngår i de ulike SKAGEN Select-profilene finner du på www.skagenfondene.no.* Som følger av variabelt
honorar i noen av de underliggende fondene kan faktiske totale årlige kostnader bli høyere eller lavere enn dette fra år til år. For mer
informasjon om kostnader i fondene, se fondenes Nøkkelinformasjon for investorer på våre hjemmesider.

Rentefond
Aksjefond

Den nye borgmester, 1900. Valdemar Irminger, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer (manipulert).

Finn riktig spareprofil
med Fondsguiden
Vi har utviklet et brukervennlig verktøy som gjør det
enkelt å finne spareprofilen som passer deg best. Fondsguiden hjelper deg å navigere for å finne den optimale
løsningen, tilpasset din risikovilje og tidshorisont.
Du kan også se hvor mye du kan sitte igjen med dersom
du følger den foreslåtte spareplanen*. I tillegg finner du
den historiske utviklingen til din spareprofil, og hvordan
den har utviklet seg år for år. Fondsguiden gir deg full
kontroll over sparingen din.
Begynne å spare for bare 250 kroner
Minste beløp for å investere i SKAGEN Select er kun
250 kroner, og du velger selv hvordan du vil spare.

Kanskje har du en engangssum du vil spare, eller vil du
spare jevnt hver måned i en spareavtale? Du bestemmer.
Du kan til enhver tid følge med på utviklingen enten på
mobil eller PC.
Det skal være enkelt å finne din Compass-kurs
Sparer du lenge øker muligheten for god avkastning på
sparingen din. For SKAGEN Select anbefaler vi minimum
2-5 års tidshorisont alt etter hvilken spareprofil du velger.
Med Fondsguiden finner du den profilen som passer deg
best. Prøv selv på www.skagenfondene.no/compass.
* Anslaget gir ikke noen garanti for fremtidig avkastning.

Det er enkelt å finne din
Compass-kurs. Prøv selv på
www.skagenfondene.no/compass

Marie Krøyer, 1889. Peder Severin Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Kunstmuseer (manipulert).

Hvilken stil passer deg?
Foretrekker du belte og bukseseler eller er du mer tøff i trynet når du skal spare?
Start med å finne den spareprofilen som passer deg best.

Prøv selv på skagenfondene.no/compass

Dette er SKAGEN
SKAGEN er en av de ledende fondsforvalterne i Norden og våre forvaltere har
holdt seg til den samme aktive og verdibaserte investeringsfilosofien siden
oppstarten i 1993. Det har vi tenkt å fortsette med.
Porteføljeforvalterne er eksperter på å velge selskaper som kan gi kundene
god avkastning over tid. De har plukket ut noen spennende eksterne fond for
deg, og sørger for at spareprofilene til enhver tid holder den rette kursen.

Lurer du på noe? Vi hjelper deg! Ring 04001. Mandag - fredag: kl. 9.00 - kl. 17.00.
kundeservice@skagenfondene.no
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Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt
kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

