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Hvem er Fundamental og hvad står vi for

 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S er Danmarks ældste fondsmæglerselskab

• Stiftet i 1992 af Michael Voss

• Baggrund og ide

 Danske aktier med fokus på small- og mid cap selskaber

 Vi investerer med

• Indsigt

• Omtanke

• Disciplin

• Engagement

• Hårdt arbejde

 Udvælgelsen er et puslespil



Hvem er Fundamental og hvad står vi for

Strategi – også i 2015:

 Luk støjen ude

 Vi beholder vinderne

o Pandora

o Genmab

o RTX

o Vestas

 Bruger vores netværk

 Ledelsens kvalitet, engagement og troværdighed – møder ledelsen
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Sådan udvælger vi aktierne:

 Vi læser regnskaber

 Vi læser analyser

 Vi sparrer med vores netværk blandt Nordens bedste mæglere på danske aktier

 Og vi møder ledelsen

Relation til ledelsen skal være baseret på: 

 Tillid

 Troværdighed

 Gensidig respekt

Vi skal:

 Forstå virksomhederne

 Forstå mulighederne

 Forstå risiciene

Ledelsen skal huske, at det er os, der ejer virksomheden
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Vi vurderer:

 Kommende newsflow (godt eller dårligt, eller intet)

 Fornemme handelsrytme og kursreaktion i hver enkelt aktie

 Man skal nærmest kunne mærke dem i knoglerne

Er det held?

 Held er ikke et issue i en investeringsforening

 30 aktier og spredningsregler for investering

Risikoen – er den stor?

 Risiko er et spørgsmål om at vide, hvad man anbefaler – og hvorfor

 Én ansat i et investeringscenter: Boeing, Proctor & Gamble, Allianz, China Mobile

o Men ved de, hvad der er godt og skidt i selskabet?

o Kender de ledelsen?

o Har de mødt dem?

 Det er risiko!



Hvem er Fundamental og hvad står vi for

Risiko og ETF

 Risiko er at investere i noget man ikke ved noget om… F.eks. En ETF

 I det daglige er der ingen, der ved indkøb kunne finde på at købe en ETF – kurv i 

Brugsen eller Netto

 Risiko og afkast følges ad – vrøvl

o Eksempel:  Alm. Brand

Giver det mening

 Familie – helbred – økonomi

 Vi har forbedret rigtig mange almindelige menneskers økonomi

 Zealand



Vestas – kursudvikling siden 2003



RTX



RTX



RTX – kursudvikling siden februar 2012



Investeringsforeningen Fundamental Invest

 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S overtog rådgivningen 1. januar 2011

 Bedste danske investeringsforening på 1 og 3 års sigt

 Formue på ca. 1,2 mia. DKK 

 Ca. 5.000 investorer

 Fundamental Invest Stock Pick (udbyttebetalende) – børsnoteret DK0016272602

 Fundamental Invest Stock Pick II Akkumulerende – børsnoteret DK0060521854

Afkast 2011 Afkast 2012 Afkast 2013 Afkast 2014 

Afkast 

2015 ÅTD

Fundamental Invest - 13,82% 16,53% 83,18% 31,98% 38,43%

BIL Nordic Invest Danske Small Cap - 21,08% 14,86% 68,04% 6,64% 27,75%

Danske Invest Danmark Small Cap - 25,15% 4,14% 47,92% 4,99% 27,42%

Smallcap Danmark - 27,13% 5,24% 36,68% - 4,99% 11,92%

OMX Copenhagen Small Cap - 27,66% - 5,38% 24,18% 10,00% 22,39%

OMX Copenhagen Mid Cap - 21,57% 20,72% 55,36% 14,43% 31,13%

Afkast 2015 er pr. 25. august



Fundamental Invest - performance



Fundamental Invest – www.morningstar.dk
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