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Grøn
Gul

Korte Danske Obligationer Akkumulerende
Korte Danske Obligationer
Lange Danske Obligationer
Udenlandske Obligationer
Globale Indeksobligationer
Optima 10+
Virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
Højrentelande, lokalvaluta
Højrentelande
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
Optima 50+
Højrentelande Akkumulerende
Globalt forbrug
Optima 70+
Basis
Basis Etik (SRI)
Europæiske Aktier
Højt Udbytte Aktier
New Emerging Markets Aktier
Asien
Danmark
Pension Basis
Pension Europæiske Aktier
Latinamerika
Østeuropa

Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Gul
Rød
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Ovennævnte oplysninger erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og BankInvest opfordrer brugeren til at søge professionel rådgivning på disse områder, før der træffes
beslutninger eller foretages dispositioner. Selv om BankInvest har udvist behørig omhu for at sikre, at oplysningerne ikke er urigtige eller vildledende på tidspunktet for offentliggørelse, herunder indhentet oplysninger hos
kilder, som anses for pålidelige, indestår BankInvest ikke for oplysningernes rigtighed, nøjagtighed eller fuldstændighed. Oplysningerne kan ændres af BankInvest uden varsel. BankInvest påtager sig intet ansvar for beslutninger eller dispositioner, som ovennævnte oplysninger måtte danne grundlag for, ligesom BankInvest frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i
anvendelsen af ovennævnte oplysninger. Det understreges, at ovennævnte oplysninger er baseret på historiske tal og en kvantitativ beregningsmodel, og at hverken tidligere afkast eller beregninger kan anvendes som
pålidelige indikatorer for fremtidige afkast eller risici. Den aktuelle rækkefølge for afdelingerne, inden for hver risikogruppe, findes på www.bankinvest.dk
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Finanstilsynets
BankInvest
Risikoskalarisikomærkning
Forklaring til Finanstilsynets risikomærkning
Finanstilsynet opdeler investeringsprodukter i tre risikokategorier, der benævnes grøn, gul og rød.
Som udgangspunkt vil investeringsforeningsafdelinger ligge i den gule kategori, men i særlige tilfælde,
fx hvis man kan tabe mere end det investerede beløb eller hvis produktet er svært gennemskueligt,
kan en investeringsforeningsafdeling også blive placeret i den røde kategori. I den grønne kategori
ligger der typisk danske stats- og realkreditobligationer.
 Grøn kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb
må betragtes som meget lille og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.
 Gul kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes
helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.
 Rød kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede
beløb eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.
Læs mere
Det er muligt at læse mere om Finanstilsynets risikomærkning på deres web-site: www.finanstilsynet.dk og i Finanstilsynets bekendtgørelse.
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Rådgivning
Nærmere rådgivning om valg og sammensætning af BankInvests afdelinger fås hos de omkring 70 pengeinstitutter, der
samarbejder med BankInvest.
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