
Vores nye aktiekonto er noget for dig, hvis du… 

•	 vil have muligheden for at opnå et merafkast 
•	 er interesseret i en aktieinvestering i kontoform
•	 sætter pris på en tryg opsparing 

af dine penge...

Vend blikket mod USA 

og få mest muligt 



Omkostninger 
Omkostninger forbundet med at indskyde midler på en struktureret indlånskonto som Aktiekontoen udtrykkes i nøgletallet ”årlige omkostninger i 

procent” (ÅOP) og fremgår af indlånsvilkårene for Aktiekonto – Amerikanske aktier. 

 
Opsigelse i bindingsperioden 
Du skal desuden være opmærksom på, at der ved førtidig opsigelse af Aktiekontoen i bindingsperioden fratrækkes en dekort samt at du kan 

risikere et tab, idet det beregnede tilbagebetalingsbeløb kan være lavere end det indskudte beløb. Du kan læse mere om dette i indlånsvilkårene 

for Aktiekontoen  - Amerikanske aktier.  

Flere oplysninger om Aktiekonto 
Amerikanke aktier

Kursudviklingen på de 15 underliggende aktier kan ved forfald 

opgøres som illustreret i figuren. De aktier, der er steget med 

mere end kursloftet på 30 %, indgår i afkastberegningen med 

30 %, mens de resterende aktier indgår i afkastberegningen 

med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet 

gennemsnit for aktiekurven på 16 %. Er dollarkursen i samme 

periode steget med eksempelvis 10 % beregnes tilbagebeta-

lingsbeløbet som følger: 100 + 16 *1,10 = kurs 117,60. Et indskud 

på eksempelvis kr. 100.000,00  vil således være blevet til kr. 

117.600,00 ved bindingsperiodens ophør. 

Kursudvikling

Eksempler på beregning af aktieafkastet

 
Justeret udvikling i aktiekurv 
 

Aktieafkast Tilbagebetalingsbeløb
(% af indskudt beløb) 

 
Kontoafkast p.a. (IRR)*

-30 % 0 % 100 % 0,00 %

-20 % 0 % 100 % 0,00 %

-10 % 0 % 100 % 0,00 %

0 % 0 % 100 % 0,00 %

10 % 10 % 110 % 2,41 %

20 % 20 % 120 % 4,66 %

30 % 30 % 130 % 6,78 %

40 % 30 % 130 % 6,78 %

50 % 30 % 130 % 6,78 %

60 % 30 % 130 % 6,78 %

70 % 30 % 130 % 6,78 %

80 % 30 % 130 % 6,78 %

Med en dollarudvikling på +10 % vil tilbagebetalingsbeløbet

blive 122 med et samlet afkast på 5,10 %. 

Med en dollarudvikling på -10 % vil tilbagebetalingsbeløbet

blive 118 med et samlet afkast på 4,22 %

* % af indskudt beløb.

** Tallene angiver den effektive forrentning pro anno (IRR) før skat af det indskudte beløb.

Justeret udvikling i aktiekurv             Aktieafkast                                                                       *                     Kontoafkast p.a. (IRR)**Tilbagebetalingsbeløb
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Med en aktiekonto kan  
du få mere for dine penge 
Med vores Aktiekonto - Amerikanske aktier kan du inve-
stere i aktier, men uden at løbe den risiko som  ellers er 
forbundet med aktiehandel.

Ideen bag aktiekontoen er enkel. Du indbetaler et indskud 
som på en helt almindelig opsparingskonto, men i stedet 
for en indlånsrente får du muligheden for et afkast, der 
afhænger af kursudviklingen    på 15 amerikanske aktier. 
Det store plus er, at du får en attraktiv forrentning af dit 
indskud, hvis aktierne stiger i værdi. Samtidigt  får du hele 
dit indskud tilbage, hvis aktierne imod forventning skulle 
falde i værdi. Med andre ord kan du med vores aktiekonto 
kombinere stor sikkerhed med muligheden for en betyde-
lig fortjeneste. 

Du kan indirekte ”investere” i de udvalgte amerikanske 
aktier ved at ind skyde minimum 50.000 kr. på en indlåns-
konto fra mandag den 23. september 2013 til       og med fre-
dag den 11. oktober 2013. Indskuddet bliver stående på 
denne konto indtil den 20. oktober 2017, hvorefter du kan 
hæve  indskuddet og det samlede afkast. 
 
Få del i de positive tendenser 
Efter den største økonomiske krise i nyere tid er de ame-
rikanske virksomheder endelig ved at genfinde optimis-
men. Amerikanerne er igen begyndt at bruge penge samti-
dig med, at de internationale vækstmarkeder i lande som 
Kina og Indien giver de amerikanske virksomheder nye 
muligheder for at vækste. 

Og det er netop det, der er baggrunden for udvælgelsen 
af de 15 amerikanske aktier, som skal skabe afkastet på 
aktiekontoen. De er store, de er markedsledende, og ef-
terspørgslen efter deres produkter er stigende. Og det er 
noget, der kan mærkes på bundlinjen. De 15 udvalgte sel-
skaber ventes at ville klare sig godt i de kommende år og 
dermed levere et godt afkast på aktiekontoen.  

Attraktive aktier
Du kender sikkert allerede flere af de amerikanske selska-
ber, som du har mulighed for indirekte at investere i, og ser 

vi lidt nærmere på de enkelte aktier, er de udvalgt, fordi 
de efter vores mening har potentiale til at give et positivt 
aktieafkast, men også fordi de hver især anses for at være 
relativt stabile aktier.
 
Deruden er det at fordele sine æg mellem flere kurve en 
tankegang, de  fleste kan se fornuften i. Af samme grund er 
aktiekurven* også relativt bredt sammensat og repræsen-
terer forskellige brancher. 

Selskab          Sektor
AT&T           Telekommunikation
BRISTOL-MYERS SQUIBB           Medicinal
CENTURYLINK           Telekommunikation
CHEVRON           Energi
COCA-COLA           Fødevarer
CONAGRA FOODS           Fødevarer
CONOCOPHILLIPS           Energi
GENERAL ELECTRIC           Industri
GENERAL MILLS           Fødevarer
JOHNSON&JOHNSON           Medicinal
KIMBERLY-CLARK           Personlig pleje
MCDONALDS CORP           Fødevarer
PFIZER           Medicinal
PROCTER & GAMBLE           Forbrugsvarer
VERIZON COMMUNICATIONS  Telekommunikation

*) Et struktureret indlån kan være sammensat af en kurv af underliggende aktiver. En kurv kan f.eks. være sammensat af 10 forskellige aktier, et antal forskellige råvarer, 
et antal forskellige valutaer eller en kombination af flere forskellige aktiver. 

Aktiekontoen er kendetegnet ved, at… 

•		Dit	indskud	er	bundet	frem	til	den	20.	oktober	2017
•	I	stedet	for	at	få	en	rente	får	du	muligheden	for	at 
    få et ”aktieafkast”
•	Størrelsen	på	aktieafkastet	afhænger	af	prisudvik- 
				lingen	på	15	udvalgte	aktier	og	udviklingen	i	USD 
					overfor	DKK
•	Afkastet	udbetales,	når	bindingsperioden	ophører,	 
    og kan ikke være negativt
•	Sparekassen	Fyn	udbetaler	som	minimum	dit 
				indskudte	beløb	ved	kontoens	ophør

- hvordan hænger det sammen?

En opsparing i 
Amerikanke aktier
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Sådan beregnes afkastet
Indskuddet på aktiekontoen er bundet i en periode på 
godt fire år, hvorefter kontoen gøres op. Du modtager in-
gen rente i perioden, men har i stedet muligheden for at 
få udbetalt et aktieafkast efter bindingsperiodens ophør. 
Aktieafkastet beregnes i forhold til kursudviklingen på de 
15 underliggende aktier i kontoens bindingsperiode ju-
steret for udviklingen i dollar overfor kronen. 

Ved beregningen af kursudviklingen i aktiekurven 
kan hver enkelt aktie højest indgå med en kurs-
stigning på 30 % i forhold til startkursen.  Det mak-
simale afkast, som du kan få, er således 30 %.  
Til gengæld er du sikker på ikke at rende ind i et kurstab. 
Det samlede aktieafkast kan nemlig ikke blive negativt. 
Skulle aktiekurserne på de 15 aktier således samlet set 
falde, bliver aktieafkastet  fastsat til nul, så du får hele  
dit indskud tilbage i november 2017 - selvfølgelig under 
forudsætning af at du ikke har opsagt kontoen før tid.** 
 
Læs indlånsvilkårene grundigt og få det  
bedste beslutningsgrundlag
Aktiekontoen er et komplekst indlånsprodukt, der er ri-
sikomærket som ”gult”. Vi anbefaler derfor også, at du 
sætter dig grundigt ind i kontovilkårene, som beskriver 
de fuldstændige vilkår for indlånet, herunder specifikke 
risikofaktorer samt anden vigtig information, som kan 
styrke dit beslutningsgrundlag. Inden du eventuelt ind-
skyder midler på Aktiekonto - Amerikanske aktier gen-
nemgår vi gerne kontovilkårene sammen med dig. 

Du kan læse om Aktiekontoen – Amerikanske aktier samt 
indlånsvilkårene på www.sparfyn.dk. Du er selvfølgelig 
også meget velkommen til at kontakte din kunderådgiver 
for at booke et møde, hvor vi i fællesskab kan se nærmere 
på dine muligheder. 

Endeligt skal vi understrege, at denne brochure ude-
lukkende skal ses som markedsføringsmateriale 
udarbejdet i forbindelse med Aktiekontoen og må 
ikke betragtes som rådgivning vedrørende inve-
steringsmæssige forhold. Den tjener således ikke 
som et beslutningsgrundlag, og indskud på Aktie-  
kontoen skal alene ske på grundlag af indlånsvilkårene. I 
tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette materiale 
og vilkårene for Aktiekontoen gælder beskrivelsen i ind-
lånsvilkårene.

**) Kunden har risikoen på Sparekassen Fyns tilbagebetalingsevne. Det vil sige, at tilbagebetaling  af det indsatte beløb forudsætter, at Sparekassen Fyn eksempelvis ikke 
erklæres konkurs.  I tilfælde af Sparekassens konkurs dækker Garantifonden for indskydere og investorer indskud op til  100.000 euro (ca. 745.000 kr. pr. indskyder). Pensions-
midler eller andre særlige indlån er dog dækket fuldt ud.

Scan koden 
og læs indlånsvilkårene

Golden Gate Bridge San Francisco
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