SKAL VI INVESTERE FOR DIG
- solidt og til en fair pris?

Kort fortalt

Selskabet er stiftet i Aalborg i 2009 efter ønske om
stabil og risikofokuseret forvaltning fra en række
investorer, der havde behov for et alternativ til
andre forvaltere i markedet.

AT I N V E S T E R E K A N V Æ R E
EN SVÆR DISCIPLIN
I hvert fald tidskrævende

Siden da er kundebasen udvidet betragteligt, og vi
har i dag tusinder af kunder med et samlet beløb
under forvaltning i milliardklassen.

Samtidig er der mange faldgruber, du skal være opmærksom på.

Vi er rådgiver for Investeringsforeningen Stonehenge
og har desuden flere kunder, der har individuelle
rådgivningsaftaler med os.

Stonehenge er et tilbud til dig, der gerne vil have overvåget dine investeringer hver dag
af personer med solid erfaring.

Investeringsforeningen har en række børsnoterede
fonde, der investerer ud fra en ambition om at skabe
stabile afkast til dig uden alt for store udsving.

Vi tilbyder dig en velsmurt investeringsmotor, der sikrer dig gode langsigtede investeringer
med fokus på lav risiko og en ambition om positivt afkast hvert år.

Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S er en uafhængig
og selvstændig kapitalforvalter, der tilbyder dig
aktiv formueforvaltning.

Du kan læse meget mere om os og investeringsforeningen på www.stonehenge.dk.
Du er også meget velkommen til at ringe til os – vi
er altid klar til en åben og ærlig dialog med vores
kunder.

Hos os vil du ikke opleve stress og høj puls, men ro i maven, færre frustrationer og mere
tid til alt det gode i livet.
Og vi informerer dig ærligt om både plusser og minusser ved dine investeringer.
Derfor er det oplagt at bruge os som det stabile fundament i din portefølje.

DU KAN FÅ GLÆDE AF VORES
INVESTERINGSFILOSOFI

Vi investerer kun i aktier, der er billige
når vi køber dem. Med andre ord skal de
være undervurderet af markedet i forhold
til den værdi, som vi regner os frem til, at
de burde have. Og vi skal kunne købe dem
med en betydelig rabat i forhold til den
beregnede værdi.

HELLERE
LANGSOMT
RIG END
H U RT I G T
FAT T I G

Desuden skal virksomheden have en høj
stabilitet i indtjeningen, som primært skal
komme fra produkter og ydelser med høj
og stabil efterspørgsel. Og virksomheden
skal have lav gæld, en troværdig ledelse
samt en forretningsmodel, vi kan forstå
og regne på.
Vi arbejder disciplineret ud fra en klart
defineret investeringsproces, når vi vælger

de enkelte investeringer. For det skal være
sund fornuft og rationelle beslutninger, der
styrer vores investeringer – ikke følelser.
På den måde prøver vi først og fremmest
at begrænse risikoen for permanente tab
og samtidig stiler vi efter fornuftige afkast,
der skal være positive hvert år uanset markedsudviklingen. Ellers er vi ikke tilfredse.
I Stonehenge går vi ikke efter topafkast,
for det strider mod vores ønske om lav risiko.
Vi er tålmodige og langsigtede investorer,
ikke kortsigtede spekulanter. Det er nemlig nødvendigt at være langsigtet, hvis de
undervurderede aktier skal have mulighed
for at vise deres reelle værdi.

Aktiv forvaltning
giver ikke altid det
højeste afkast
Til gengæld matcher det vores værdisæt og
målsætning: At beskytte dine investeringer
og øge din kapital – i nævnte rækkefølge.
I Stonehenge fravælger vi de mest usikre investeringer og går i stedet efter det stabile
afkast.
Mange vil kalde det kedeligt og forsigtigt.
Vi kalder det snusfornuftig investering for alle.

D I N E F O R D E L E V E D AT
INVESTERE I FORENING
Risiko
Dine investeringer bliver overvåget af professionelle
Du får spredt din risiko til mange forskellige værdipapirer
Du får risikostyring indenfor de givne rammer
Investeringsforeninger reguleres af lovgivningen og er under tilsyn af Finanstilsynet

Omkostninger
Der er flere om at dele omkostningerne til administration
Din adgang til udenlandske værdipapirer bliver nemmere og billigere
Det giver mening også at investere mindre beløb

Bekvemmelighed
Investeringsbeviser er nemme at købe og sælge
Tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat sker automatisk
Du sparer tid
Du kan altid handle dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs
Geninvestering af udbytter og håndtering af aktiesplit m.m. håndteres for dig

Stonehenge har valgt at følge de grænser for
investeringer, som FN har sat.
Det indebærer, at vi ikke må investere i selskaber, der f.eks. producerer klyngebomber
og antipersonelminer.
Men i Stonehenge strækker vi os endnu længere, idet vi slet ikke ønsker at investere i
selskaber, der fremstiller våben.
Vi investerer heller ikke i statsobligationer
udstedt af lande, der ikke overholder FN’s
Verdenserklæring om menneskerettigheder.
Screeningslisten udelukker investering i bestemte typer virksomheder ud fra universelle
moralske og etiske hensyn vedr. menneskerettigheder, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, miljø, våbenproduktion og lignende.
Vi ønsker dog ikke nødvendigvis at begrænse
os til denne liste.
Anden information, der viser, at et børsnoteret selskab ikke tager sit samfundsansvar
alvorligt, kan også medføre udelukkelse fra
investeringsuniverset.

VIL DU INVESTERE PÅ
EN SAMFUNDSMÆSSIG
A N S VA R L I G O G
BÆREDYGTIG MÅDE?
Mange mennesker har en holdning til det
ansvarlige i at investere i virksomheder,
der f.eks. producerer våben, anvender børnearbejdere eller ekstraordinært skader
miljøet.
I Stonehenge har vi en klar holdning: Vi
mener, at vi kan skabe gode afkast ved at
investere samfundsmæssigt ansvarligt. Den
langsigtede værdiskabelse i virksomheder
forudsætter nemlig efter vores opfattelse
ordentlig optræden.
Derfor har vi udarbejdet en politik for bæredygtige investeringer for at sikre, at vi

indarbejder hensyn til miljø, social ansvarlighed og god selskabsledelse i hele investerings- og rådgivningsprocessen.
Vi følger FN’s fælles globale retningslinjer
for investorers ansvarlige adfærd. Helt konkret afstemmer vi løbende vores portefølje
med udelukkelseslisten fra screeningsselskabet EIRIS.
Selskaber, der fremgår af denne liste, kan
ikke indgå i vores porteføljer.

VI STÅR SAMMEN
I Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S er vi tilhængere af at ”have
hånden på kogepladen”. Med andre ord at være økonomisk involverede på lige fod med vores kunder.
Derfor har vi selv investeret i vores fonde, så vi oplever de samme
afkast på vores egen opsparing, som du gør.
Og derfor har vi indarbejdet et afkastafhængigt honorar, så vores
indtjening er afhængig af, at vi tjener penge til vores kunder. Kun
når vi leverer et godt og positivt afkast og dermed skaber overskud
til alle, får vi selv fuldt honorar.
Så når det går godt for vores kunder, går det også godt for os.
Er der negativt afkast, skal dette indhentes, før vi igen kan modtage
fuldt honorar.
Derfor kan du altid regne med, at vi har samme interesser som
dig – nemlig at stræbe efter det mest stabile og positive afkast.

Hvordan bliver
du en del af
Stonehenge?
Du kan købe én eller flere af vores
fonde, og du kan købe for selv mindre
beløb. Du skal blot have konto og depot
i en bank, så kan du købe vores fonde
i din netbank.
Du kan investere alle typer af opsparingsmidler, dvs. frie midler, pensionsmidler, midler i selskaber, under
virksomhedsordningen og på børneopsparinger.
I alle fonde varetager vi den løbende
pleje og overvågning af investeringerne
for dig.
Vi opdaterer værdierne af vores fonde
flere gange dagligt på vores hjemmeside, og kursværdien i dit depot bliver
opdateret dagligt, så du løbende kan
følge med i din investering.
Desuden skriver vi jævnligt nyheder på
hjemmesiden, og du kan tilmelde dig
vores nyhedsmail, så du kan holde dig
opdateret om vores porteføljer.

H O S S TO N E H E N G E G I V E R
VI DIG TRE LØFTER
Vi har fokus på dit
absolutte afkast

Vi ønsker en
langsigtet relation

Du kan forvente
ærlig kommunikation

Det betyder, at vi ønsker at levere positive afkast
til dig – altid. Det opnår vi ved at placere dine
penge i solide virksomheder med lav gæld, stabil
indtjening og en troværdig ledelse.

Dit afkast er vores motivation. Vi har selv investeret i vores fonde – på lige fod med dig. Og
da vi får et afkastafhængigt honorar, tjener vi
penge, når du gør det.

Hver måned informerer vi åbent om afkastet og
vores forventninger – uanset om det går godt
eller skidt.

Vores aktiefond har aldrig haft et kalenderår med
negative afkast i de år den har eksisteret – og vi
stræber efter, at det fortsætter på den måde i
de kommende år.

Vi har derfor samme interesser som dig – nemlig at stræbe efter det mest stabile og positive
afkast.

Vi ønsker at være det stabile fundament i dine
investeringer.

Vi passer på dine penge, som var de vores egne.

Du finder afkastkommentarerne i vores afkastrapport og vores beslutningsgrundlag i månedsbrevet
Barometer. Ved større markedsbevægelser vil vi
også altid skrive en kommentar på hjemmesiden.

Vi informerer kun, når det er relevant for dine
investeringer – hverken mere eller mindre.
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