I/S Lundø Nordre Vandværk
- Status på porteføljen

Juni 2019

Status på aktuel portefølje

(pr. 20-6-2019)

Investeringsprofil:
Risiko: Middel, Horisont: 6 år
Aktivfordeling:
Aktier: 30,5 %, Obligationer: 69,5 %
Afkast DKK (efter handelsomk.):
2014:
110.665
2015:
92.516
2016:
108.683
2017:
58.792
2018:
-111.683
2019 (ÅTD): 179.526
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Denne præsentation er udarbejdet af Salling Bank A/S, Frederiksgade 6, DK-7800 Skive (herefter Salling Bank).
Præsentationen retter sig mod investorer bosiddende i Danmark.
Præsentationen er alene udarbejdet til brug for orientering. Informationer, beregninger, vurderinger og skøn er
ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge noget værdipapir eller
noget investeringsbevis og træder ikke i stedet for modtagerens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal
disponeres.
Ovennævnte informationer m.m. erstatter ikke finansiel, juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden
professionel rådgivning, og Salling Bank opfordrer modtageren til at søge professionel rådgivning på disse
områder, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner.
Selv om Salling Bank har udvist behørig omhu for at sikre, at oplysningerne i præsentationen ikke er urigtige
eller vildledende på tidspunktet for offentliggørelse, herunder indhentet oplysninger hos kilder, som anses for
pålidelige, indestår Salling Bank ikke for oplysningernes rigtighed, nøjagtighed eller fuldstændighed.
Oplysningerne ændres uden varsel af Salling Bank.
Salling Bank påtager sig intet ansvar for beslutninger eller dispositioner, som oplysningerne på denne
præsentation måtte danne grundlag for, ligesom Salling Bank frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller
indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra
præsentationer.
Det understreges, at præsentationen kan indeholde historiske tal og allokeringer, simulerede afkast samt
prognoser, og at hverken tidligere afkast eller allokeringer, simulerede afkast eller givne prognoser kan
anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast eller allokeringer. Salling Bank indestår ikke for, at de i
præsentationen angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i
overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Vedrørende informationer baseret på beløb i
anden valuta end DKK bemærkes særligt, at gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i
valutakurserne.
For links til hjemmesider indeholdt på nærværende præsentation gælder, at Salling Bank ikke garanterer
adgang til disse, og at Salling Bank frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af sådanne sider.
Salling Bank forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til ejendomsretten til ophavsret og varemærker i
forbindelse med alle oplysninger på præsentationen.

