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Vores vurdering af Kimberly-Clark:
• Virksomheden har i alt fem globale brands med en årlig omsætning
på mere end 1 mia. dollars, som udover Kleenex og Huggies også
tæller Scott, Cottonelle samt Kotex.
• Kimberly-Clark har gennem mange år leveret en høj indtjeningsstabilitet uafhængigt af den økonomiske konjunktur. En vigtig egenskab i forhold til vores forsigtige investeringsstrategi.
• Udover den flotte indtjeningsudvikling har Kimberly-Clark på samme tid formået at hæve udbyttet år efter år, og faktisk er virksomheden nu oppe på hele 47 år i træk med stigende udbytter.
• Høj profitabilitet, herunder højt afkast på den investerede kapital,
indikerer at Kimberly-Clark har vedvarende konkurrencemæssige
fordele, som er en vigtig egenskab i forhold til at beskytte den nuværende og langsigtede indtjening mod blandt andet den stigende
konkurrence.
• Kimberly-Clark har været ramt af store udfordringer i flere af deres
kategorier og på flere af deres markeder rundt omkring i verden.
Nulstillingen af forventningerne til et måske mere realistisk niveau
samtidig med at de endelig igen kommer igennem med de vigtige
prisstigninger på deres produkter, gør at vi er fortrøstningsfulde i
forhold til virksomhedens langsigtede potentiale.
• Før Kimberly-Clark i andet halvår af 2018 igen kom igennem med
prisstigninger, var der en stigende skepsis omkring styrken i deres
brands. I den forbindelse har det været nærliggende at se på, hvor
stor sandsynligheden for en nedskrivning af deres værdier er. Et
skrækeksempel er den store nedskrivning i Kraft Heinz tidligere i år.
Da Goodwill kun udgør omkring 10% af de samlede aktiver, er sandsynligheden for en stor nedskrivning i vores optik dog meget lav.
• For at fastholde styrken i deres brands, investerer Kimberly-Clark
hvert år omkring 1 mia. dollars på markedsføring og innovation,
svarende til lidt over 5% af omsætningen om året.
• Vi vurderer, at Kimberly-Clark er et undervurderet kvalitetsselskab,
som i skrivende stund yder et attraktivt langsigtet afkastpotentiale
tæt på 100% i forhold til den nuværende aktiekurs.
• I en tid med stigende risici på de finansielle markeder og en frygt for
en vækstopbremsning i den globale økonomi, værdsætter vi desuden Kimberly-Clarks mange defensive egenskaber.

Kimberly-Clark har 5 globale brands med en
årlig omsætning på mere end 1 mia. dollars
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Om denne publikation:
Når vi vælger selskaber til porteføljen
skal de altid både bestå en kvantitativ
analyse og en kvalitativ analyse - og
selskabet skal samtidig passe ind i den
samlede portefølje. Den kvantitative
analyse tager afsæt i fakta fra selskabets
seneste regnskab og sikrer blandt andet,
at vi altid kun investerer i selskaber med
stabil indtjening og lav gæld og hvor aktiekursen samtidig er væsentligt lavere
end vores beregnede fair værdi. Denne
publikation handler om den anden del
af vores investeringsproces, nemlig den
efterfølgende grundige fundamentale
analyse af selskabet eller sektoren.
Formålet med at offentliggøre analysen
er, at give vores kunder og andre interesserede mulighed for at forstå, hvorfor
vi synes selskabet eller sektoren er en
god langsigtet investering – primært vurderet ud fra de kvalitative forhold.
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Indledning
Efter de markante kursfald i december 2018, er aktiemarkedet kommet uventet stærkt igen her i starten af 2019. Uventet i den forstand, at mange af de
seneste måneders risici stadig er uafklarede. Derudover er frygten for en opbremsning i den globale
vækst med de seneste måneders nedrevideringer
af væksten fra flere offentlige instanser heller ikke
blevet mindre, tværtimod. Med den stigende sandsynlighed for en kommende global recession, har vi
i Stonehenge investeringsmæssigt ageret ud fra vores motto ”Hellere langsomt rig, end hurtigt fattig”.
Derfor har vi helt konkret valgt at øge vores store
eksponering mod de defensive sektorer yderligere
således at hele 80% af de investerede midler nu er
placeret i de forsigtige sektorer. Vi har dermed en
stor eksponering mod selskaber som producerer og
sælger produkter, som er relativt uafhængige af den
økonomiske situation i samfundet – såsom øl, mad,
toiletpapir og medicin.

I denne udgave af Indblik i Porteføljen har vi derfor
valgt at gå i dybden med det amerikanske selskab
Kimberly-Clark, fordi Kimberly-Clark (ligesom Pepsico fra forrige udgave af Indblik i Porteføljen) netop
er et af de selskaber, som vi i en tid med stigende
risici på markederne, har valgt at øge vores beholdning i. I vores optik er Kimberly-Clark et billigt kvalitetsselskab med mange defensive egenskaber, som
vi forventer vil give en vis beskyttelse i tilfælde af en
økonomisk lavkonjunktur. Kimberly-Clark har været
en del af aktieporteføljen i Stonehenge Globale Valueaktier siden april 2010 og i takt med at vi over de
seneste måneder har købt yderligere op i selskabet,
har Kimberly-Clark nu en vægt på 4,2% i aktieporteføljen - svarende til en top 10 position.

Hovedsæde:
Dallas, Texas i USA
Antal medarbejdere (ultimo
2018):
Ca. 41.000
Årlig omsætning (2018):
18.486 mio. dollars
Årlig driftsindtjening (2018)
4.146 mio. dollars
Udbytte (seneste 12 mdr.):
3,4%
Forventninger til 2019:
· Organisk salgsvækst forventes
at blive omkring +2%
· Justeret indtjening pr. aktie
forventes at lande i intervallet 6,50-6,70$, svarende til
omkring 0% vækst

En fjerdedel af verdens befolkning bruger et af
Kimberly-Clarks produkter hver eneste dag
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Figur 1

Omsætningsfordelingen 2018
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Hvem er Kimberly-Clark?
Navnet Kimberly-Clark får måske ikke klokkerne til
at ringe for særligt mange danskeres vedkommende, men det gør navnene på nogle af deres absolut
største brands såsom lommetørklæderne Kleenex
og bleerne Huggies måske? Udover bleer og lommetørklæder, producerer og sælger Kimberly-Clark
blandt andet også toiletpapir, vådservietter, køkkenruller og hygiejnebind - altså produkter som er
nødvendige i dagligdagen uanset om man er i arbejde eller ej. I alt har Kimberly-Clark fem globale
brands med en årlig omsætning på mere end én milliard dollars som udover Kleenex og Huggies også
tæller Scott (toiletpapir, køkkenruller m.fl.) og Cottonelle (toiletpapir, vådservietter m.fl.) samt Kotex
(hygiejnebind).

Indtjeningsstabil uafhængigt af konjunkturerne
I vores vurdering af de enkelte selskaber, både når vi
kigger på nye potentielle selskaber og i den løbende
overvågning af de selskaber som vi allerede har investeret i, spiller indtjeningsstabiliteten en stor rolle
i forhold til at vurdere risikoen i det enkelte selskab.
Som et eksempel vurderer vi om indtjeningen oplever store udsving år efter år eller om indtjeningen er
mere stabil. Her vil virksomheder med en stabil indtjening blive kategoriseret som værende af lav risiko
og dermed blive tildelt et lavt risikotillæg (25-50%),
mens virksomheder som oplever store udsving i indtjeningen, såsom i mange cykliske selskaber hvor
indtjeningen typisk følger konjunkturerne, vil blive
tildelt et højere risikotillæg (75-125%). Risikotillægget er en vigtig komponent i vores fair værdi beregning, og siger noget om, hvad vores afkastkrav i forhold til renten på den 10-årige statsobligation er. I
en tid med meget lave renter på de fleste af vores
markeder, vil den rente i vores model altid som minimum være 3,5%.

Produkterne sælges på mere end 175 markeder
rundt omkring i verden, og ifølge Kimberly-Clark
anvender en fjerdedel af verdens befolkning et af
deres produkter hver eneste dag. Dette svarer til,
at deres brands på 80 af markederne enten er markedsleder eller kommer ind lige efter som nummer
2. Geografisk blev 49% af salget i 2018 genereret
internationalt, mens 51% af omsætningen kommer
fra de Nordamerikanske hjemmemarkeder. Forretningen har således en god geografisk spredning,
men samtidig er der ifølge ledelsen stadig gode
muligheder for at ekspandere yderligere i Emerging
Markets. En stor Emerging Markets eksponering giver rigtig god strategisk mening på lang sigt, fordi
det er her flere af de såkaldte megatrends forventes
at få størst effekt, herunder befolkningstilvæksten
samt stigningen i middelklassen. Som et eksempel
bliver omkring 90% af alle nyfødte født i Emerging
Markets, hvilket (stadig) er en stor mulighed for
Kimberly-Clarks salg af blandt andet premium bleer
i disse lande.
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I vores optik er Kimberly-Clark målt ud fra stabiliteten i blandt andet indtjeningen kategoriseret som
værende et lavrisiko selskab (se figur 2). Her har
Kimberly-Clark over en meget lang tidshorisont leveret en utrolig flot indtjeningsudvikling. Særligt
vigtigt set med vores forsigtige investeringsbriller,
har Kimberly-Clark under periodens recessioner, i
årene efter IT-boblen i starten af 00’erne samt i forbindelse med den kraftige økonomiske nedgang i
tiden efter finanskrisen, formået at fastholde indtjeningen. Kimberly-Clarks seneste fem års udvikling i
indtjeningen pr. aktie er tilmed blandt de mest stabile, når vi sammenligner med selskaber fra samme
branche.
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I en periode, hvor omsætningen gennem adskillige
år mere eller mindre har haft en flad udvikling, skal
den flotte indtjeningsudvikling primært forklares
med ledelsens store fokus på at gøre tingene endnu
mere effektivt samt bidraget fra regulære omkostningsbesparelser såsom afskedigelser af medarbejdere. Over de sidste 10 år har ledelsen gemmen
initiativerne således fundet besparelser for mere
end 3,4 mia. dollars. Udover ledelsens driftsmæssige initiativer, kan deres meget aktionærvenlige
kapitalallokering også forklare noget af udviklingen. Her har ledelsen over de sidste 10 år købt egne
aktier tilbage for mere end 10 mia. dollars, hvilket i
den 10-årige periode har reduceret antallet af aktier
med i omegnen af 17%.

Udviklingen i hhv. omsætningen og indtjeningen

Figur 2
7

Ikke nok med, at Kimberly-Clark over de sidste 10 år
har købt mange af deres egne aktier tilbage, så har
virksomheden på samme tid returneret mere end 12
mia. dollars tilbage til aktionærerne gennem udbytter. Faktisk er Kimberly-Clark blandt de 57 amerikanske selskaber i S&P500 indekset, som har formået at
hæve udbyttet i mere end 25 år i træk (de såkaldte
Dividend-Aristocrats), hvor Kimberly-Clark nu er helt
oppe på 47 år i træk med stigende udbytter. Vel at
mærke i en periode som indeholder seks amerikanske recessioner, hvilket er med til at understrege
kvaliteten og stabiliteten i selskabet.
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Hsu (fundet internt, hvor han har bestridt flere topposter i virksomheden), vurderet at de store udfordringer virksomheden i øjeblikket står overfor, gør
det svært for dem at nå de langsigtede målsætninger. I forbindelse med hans første regnskabsaflæggelse i januar 2019, blev nye og ifølge ledelsen selv
(og markedet) mere realistiske 2022-målsætninger
derfor fremlagt. Ledelsen forventer, at de mange
udfordringer vil dæmpe markedsvæksten i de forskellige kategorier til mellem 1-2% vækst om året
i de næste år. Derfor har Kimberly-Clarks tidligere
ambition om en organisk vækst på mellem 3-5%
om året virket uopnåelig, og den nye ledelse har
nu nedjusteret ambitionen til i stedet at vokse organisk med 1-3% om året i de næste tre år, på niveau
med markedsvæksten. Hvis ledelsens initiativer lykkedes, kan Kimberly-Clark dog vokse lidt hurtigere
end markedsvæksten, svarende til den høje ende af
intervallet 1-3%. Samtidig forventer ledelsen nu at
vokse indtjeningen pr. aktie med en midt-encifret
vækstrate, mens forventningen tidligere var at vokse
bundlinjen med en middel til høj encifret vækstrate.

Mere realistiske forventninger?
Når vi vurderer, at Kimberly-Clark er et lavrisiko selskab, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden ikke kan stå over for udfordringer af både
kortsigtet og langsigtet karakter. En stor og global
virksomhed, som tilmed har hele 147 år på bagen,
har og vil også fremover stå overfor udfordringer af
den ene eller anden art, herunder højere end ventede inputpriser, valutamodvinde, stigende konkurrence og udfordrende makroøkonomi på et eller
flere af deres markeder. Det er således her, at ledelsen skal bevise sit værd, og på bedste vis navigere
virksomheden trygt gennem modvindene. Gennem
sit store fokus på blandt andet de løbende effektiviseringer og omkostningsbesparelser har ledelsen,
som vi så i figur 2, navigeret virksomheden flot igennem de forskellige situationer, hvilket vi også forventer, at de vil gøre fremover.

I de seneste år har Kimberly-Clark, ligesom mange
andre virksomheder i sektoren, dog haft svært ved
at skabe toplinjevækst. Det skyldes blandt andet,
at mange af Kimberly-Clarks kategorier har været
enormt konkurrenceprægede drevet af presset fra
deres største konkurrenter såsom Procter & Gamble
(som bl.a. sælger bleerne Pampers), det stadig stigende pres fra de billigere private-labelprodukter
og selvfølgelig presset fra onlinespillere såsom
Amazon. Det gør det heller ikke bedre, at fertilitetsraten på deres største marked, det amerikanske, er
historisk lavt. Når så samtidig virksomhedens store
eksponering mod Emerging Markets (30% af omsætningen) også oplever massive modvinde, herunder
de massive makroøkonomiske udfordringer i Latinamerika, stigende priskonkurrence i Kina og faldende fertilitetsrater på det vigtige Sydkoreanske marked, bliver det svært at skabe toplinjevækst. Dette
har samtidig gjort det svært for ledelsen at bruge
prisstigninger til at øge toplinjen. Dog kom der i den
forbindelse positivt nyt i andet halvår af 2018, hvor
ledelsen endelig kom igennem med prisstigninger,
måske hjulpet på vej af prisstigningerne fra deres
store konkurrent, Procter & Gamble.

Det skal dog nævnes, at ledelsen ser udfordringerne
i særligt Emerging Markets som værende af mere
midlertidig karakter og deres langsigtede strategi er
således stadig at have en stor og stigende eksponering mod Emerging Markets. Ledelsen er i det hele
taget meget optimistisk omkring det langsigtede
potentiale i deres kategorier og for hele virksomheden. Udover Emerging Markets, hvor der stadig er
masser af whitespace muligheder, kommer fokus til
at være på at vokse kerneforretningen blandt andet
ved hjælp af justeringer af priserne (regulære prisstigninger eller ved at justere indholdet pr. pakke),
innovation samt store markedsføringsudgifter som
skal understøtte værdien i deres brands. Samtidig
kommer fokus til at være på at videreudvikle deres
digitale egenskaber både i forhold til mere målrettet markedsføring og mere onlinehandel. Onlinehandlen udgør nu omkring 10% af omsætningen, og
vokser i øjeblikket med tocifrede vækstrater.
Derudover fastholdes deres store fokus på effektiviseringer og omkostningsbesparelser. De løbende
effektiviseringer og omkostningsbesparelser kom-

Prisstigningerne er en kærkommen positiv overraskelse, men alligevel har den nye direktør, Michael

Trods de massive udfordringer, er ledelsen meget optimistisk
omkring virksomhedens langsigtede potentiale
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Onlinehandlen udgør nu
omkring 10% af omsætningen og vokser i øjeblikket
med tocifrede vækstrater

mer til at gå til både at finansiere vækstinitiativerne,
men også direkte til at forbedre overskudsgraden.
Effektiviseringerne og omkostningsbesparelserne
kommer blandt andet fra lukning eller frasalg af 10
produktionsanlæg (og udvide nogle andre), reducere medarbejderstaben med lidt over 10% samt
frasælge forretningsområder med lave marginer og

Figur 4

som kun genererer omkring 1% af salget. Samtidig
fortsætter deres stærke fokus på at være best-inclass i forhold de faste omkostninger, dog ikke de
omkostninger som bidrager til væksten såsom markedsføringsomkostninger samt omkostninger til
forskning og udvikling.

De nye 2022-målsætningerne

Kilde: Kimberly-Clark, 2019 investorpræsentation
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vigtige i forhold til at beskytte den nuværende og
langsigtede indtjening fra blandt andet den stigende konkurrence. Som et eksempel ligger afkastet på
den investerede kapital (ROIC) år efter år markant
over deres gennemsnitlige kapitalomkostninger,
hvilket ifølge teorien ikke er muligt at gøre over tid
uden vedvarende konkurrencemæssige fordele. På
samme tid ligger den nuværende og langsigtede
ROIC (og andre profitabilitetskriterier) over industriens. Selv i en tid med et stort pres på toplinjen har
ledelsen alligevel formået som minimum at fastholde ROIC (se figur 6). Dette er i vores optik i høj grad
blev opnået gennem ledelsens mindset og kulturen
i Kimberly-Clark, hvor der er et stort fokus på at spare
omkostninger og gøre tingene endnu mere effektivt. Samtidig er det en indikation på virksomhedens
stærke brands og stordriftsfordele. Særligt på det
Nordamerikanske hjemmemarked har KimberlyClark en meget effektiv supply-chain, mens det også
er tydeligt, at supply-chain stadig er under opbygning i markederne uden for Nordamerika. I 2018 var
driftsmarginen i Nordamerika nemlig på hele 23%
mens driftsmarginen uden for Nordamerika kun var
på 12%.

Værdiansættelse af Kimberly-Clark
Vores investeringsstrategi er bygget op omkring value-princippet, hvorfor vi kun køber op i et selskabs
aktier, hvis selskabet i vores model har en billig prisfastsættelse. Samtidig skal virksomheden opfylde
en lang række kvalitetskrav såsom samfundsansvarlighed (etik), lav gæld i forhold til driftsindtjeningen, positiv og stabil indtjening, aktionærvenlighed
samt have en forståelig forretning og en troværdig
ledelse. I vores model yder Kimberly-Clark i skrivende stund et meget attraktivt langsigtet potentiale på
omkring 100% og opfylder på samme tid alle vores
kvalitetskrav.

En af vores absolut vigtigste opgaver er at vurdere,
om der er gode årsager til, at en virksomhed handler med en stor rabat i forhold til vores beregnede
fair værdi. I Kimberly-Clarks tilfælde har særligt de
seneste års lave organiske vækstrater betydet, at
markedet ikke har haft meget tiltro til, at ledelsen
kunne levere på deres langsigtede målsætning om
en organisk vækstrate i intervallet 3-5% om året.
Med den nye direktør er denne målsætning nu blevet sænket til et måske mere realistisk niveau på
1-3% om året. Samtidig har der været tvivl omkring
styrken i Kimberly-Clarks brands, og om hvorvidt de
har ’pricing power’. Vi anerkender, at det har været
svært for Kimberly-Clark at hæve priserne på produkterne. Den stigende markedsandel til de billigere private-labelprodukter har selvfølgelig haft en
negativ påvirkning, men i vores optik har konkurrenten Procter & Gamble haft langt den største effekt.
Det er svært for Kimberly-Clark, som den næststørste spiller, at komme igennem med prisstigninger,
når markedslederen ikke hæver priserne. Med de
vigtige prisstigninger i andet halvår af 2018, ser
det dog umiddelbart ud til, at konkurrencen på det
nordamerikanske marked er ved at bløde lidt op. I
vores optik har Kimberly-Clark stadig mange stærke
brands i deres sortiment, og ledelsen ser det tydeligt i forbindelse med salget til onlinespillerne, hvor
deres brands er vigtige i forhold til at tiltrække besøgende til kundernes webshops – og i øjeblikket stiger onlinesalget som nævnt tidligere med tocifrede
vækstrater og udgør nu 10% af omsætningen.

I en tid, hvor det har været svært for Kimberly-Clark
at komme igennem med prisstigninger, har der som
nævnt været mere tvivl omkring styrken i virksomhedens brands. I den forbindelse er det nærliggende
at se på, hvor stor sandsynligheden er for, at Kimberly-Clark pludselig kan komme med en stor nedskrivning af deres værdier, som vil få aktiekursen til
at falde kraftigt. Her er den kraftige nedjustering fra
Kraft Heinz tidligere i år et skrækeksempel. Målt ud
fra, hvor stor en andel goodwill udgør af de samlede
aktiver, ser vi dog risikoen for en stor nedskrivning i
Kimberly-Clark som værende lav (se figur 5). Goodwill udgør kun omkring 10% af de samlede aktiver
og ligger markant under både industriens samlede
gennemsnit og markant under den store konkurrent, Procter & Gamble.
For at fastholde den nuværende og langsigtede værdi i deres brands er ledelsen meget opmærksomme
på at geninvestere en stor del af deres omkostningsbesparelser i virksomheden, herunder i deres
brands. Derfor bruger ledelsen knap 1 mia. dollars
om året på markedsføring samt til forskning og udvikling, svarende til lidt over 5% af omsætningen om
året.

Samtidig indikerer flere profitabilitetskriterier, at
Kimberly-Clark har en ’Economic Moat’, altså vedvarende konkurrencemæssige fordele, som er enormt

Kimberly-Clark har vedvarende konkurrencemæssige fordele, som er
meget vigtige i forhold til at beskytte den nuværende og langsigtede
indtjening fra blandt andet den stigende konkurrence
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Figur 5

Goodwill i forhold til de samlede aktiver

Figur 6
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kan være en indikation på, at konkurrencen på det
vigtige Nordamerikanske marked er ved at bløde
lidt op. Vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til
det langsigtede potentiale i virksomheden og i forhold til den nye ledelse, som vi forventer vil fortsætte med at levere gode og meget stabile resultater.
Selv i perioder med meget modvind.

Konklusion
I vores optik er Kimberly-Clark et undervurderet kvalitetsselskab, som gennem mange år har leveret en
flot indtjeningsudvikling, høj profitabilitet og stærke frie pengestrømme. Disse har samtidig bidraget
til virksomhedens stærke balance, hvor KimberlyClark har en høj kreditvurdering (A- ved S&P), samt
bidraget til virksomhedens generøse kapitalallokering. Her har virksomheden således formået at betale udbytte hvert år siden 1934 og stigende udbytter i 47 år i træk. Nu kun sølle 3 år fra at få titlen som
udbyttekonge. På samme tid har de købt mange af
deres egne aktier tilbage.

Med den stigende usikkerhed omkring de globale
vækstudsigter og risikoen for, at vi er på vej ind i en
decideret global recession, er investeringen i Kimberly-Clark med til at øge porteføljernes robusthed
i forhold til dette scenarie. Kimberly-Clark har gennem mange år haft en evne til at levere gode og stabile resultater uanset, hvordan det går i økonomien,
da der altid vil være efterspørgsel efter virksomhedens produkter. Virksomhedens mange defensive
egenskaber bliver typisk også belønnet af aktiemarkedet i de længerevarende dårlige perioder, hvorfor
aktiekursen som oftest vil outperforme det generelle aktiemarked i disse perioder. Endnu en vigtig
egenskab i forhold til vores forsigtige investeringsstrategi (se figur 8).

Mange af de risici, som der i de senere år har været
i Kimberly-Clark, har i vores optik toppet, hvorfor
virksomheden nu ser ud til at gå en lysere tid i møde.
Den nye direktør har nedjusteret de langsigtede
målsætninger til et måske mere realistisk niveau,
og virker meget optimistisk omkring virksomhedens
langsigtede potentiale. Samtidig ser vi det som meget vigtigt, at Kimberly-Clark i andet halvår af 2018
kom igennem med prisstigninger og at de samtidig
forventer, at priserne vil stige med 3% i 2019. Det

Kimberly-Clark er i vores optik et undervurderet kvalitetsselskab, som
gennem mange år har leveret en flot indtjeningsudvikling, høj profitabilitet
og stærke frie pengestrømme
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Figur 7

Udviklingen i aktiekursen for hhv. Kimberly-Clark og MSCI World (indeks=januar 1996)
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Figur 8
2

Aktiekursens outperformance under recessioner
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Ansvarsfraskrivelse
Denne publikation
er udgivet af Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S som
markedsføringsmateriale og kan ikke
anses som investeringsanalyse eller
som en opfordring til
at købe eller sælge
det pågældende
værdipapir. Stonehenge påtager sig
ikke rådgiveransvar
for dispositioner foretaget på baggrund af
materialet. Publikationen er baseret på
offentligt tilgængeligt materiale, som
Stonehenge anser
for at være pålideligt
samt egne beregninger. Stonehenge
tager forbehold for
fejl i kilder, trykfejl og
beregningsfejl. Alle
vurderinger er udført
på den angivne dato
og kan ændres uden
videre. Historiske
afkast, vurdering af
gevinstpotentiale
og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke
opfattes som garanti
for fremtidigt afkast.
Den fremtidige kursudvikling og/eller
det fremtidige afkast
kan blive negativt og
gevinster eller tab
kan blive forøget eller formindsket som
følge af valutakursudsving.

Kilde: Bloomberg samt egne beregninger

Vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til det langsigtede
potentiale i virksomheden og i forhold til den nye ledelse
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