
Skal vi investere 
sammen?

Lokal Puljeinvest



Mange danskere har store dele af deres opsparing  
stående på en konto med lav rente. Samtidig æder 
inflationen af opsparingen år efter år. Hvis du 
derimod investerer i Lokal Puljeinvest, har du gode 
muligheder for et godt afkast. 

Sammen mod et fælles 
mål: et godt afkast

Lokal Puljeinvest tilbyder dig en enkel og effektiv måde at 
investere på, når det gælder opsparing til pension. Vi har 
sammensat en række investeringspuljer, som dækker de fleste 
behov – uanset om du er forsigtig eller risikovillig. Og uanset 
hvornår du skal bruge din opsparing.

Vi danskere kan godt lide at gøre ting i fællesskab. Støtte 
og hjælpe hinanden. Gøre hinanden gode. For når vi står 
sammen, kan vi gøre tingene grundigere, nemmere og bedre. 
Det gælder også for investering. Lokal Puljeinvest er dannet 
af lokale pengeinstitutter og skabt, fordi vi sammen kan 
investere billigere og bedre – og det mærkes på din 
personlige opsparing.

Velkommen til 
Lokal Puljeinvest

Investeringer trives 
også godt i et fællesskab



Når du investerer gennem Lokal Puljeinvest, er du 
sikker på, at det bliver gjort på en ansvarlig måde. 
Det sker bl.a. ved, at vi overholder FN’s principper for 
ansvarlig investering – UNPRI. 

Det betyder, at vi ikke kun ser på miljø- og klima-
forhold, men også social ansvarlighed og selskabs- 
ledelse. Med andre ord er det din garanti for, at vi 
arbejder for at give dig et godt afkast, uden at der 
bliver gået på kompromis med samfundsansvar og 
bæredygtighed.

Tal med din rådgiver hos Sparekassen 
Kronjylland. Sammen finder vi de puljer, 

der passer præcis til dine behov

Når du investerer med Lokal Puljeinvest, bliver dine 
investeringer løbende plejet af professionelle specia- 
lister, som arbejder for, at du får så meget som muligt 
ud af din opsparing. Og netop fordi vi er mange, der 
går sammen, kan vores investeringseksperter sprede 
risikoen på tusindvis af forskellige aktier og obliga-
tioner. Det betyder, at din mulighed for et godt afkast 
bliver større, og risikoen bliver lavere.

Du slipper for selv at købe aktier eller obligationer 
og bagefter overvåge markedet. Puljerne dækker de 
fleste opsparingsbehov, uanset om du er forsigtig og 
foretrækker obligationer, eller om du først skal bruge 
din opsparing om mange år og derfor gerne vil have 
flere aktier.

Dine investeringer er i de 
bedste hænder

Kom godt i gang

Sammen om at investere 
ansvarligt



Lokal Puljeinvest er dannet af en lang række danske banker, sparekasser og andelskasser i forening, som 
ved at samle kundernes investeringer under ét kan skabe stordriftsfordele til gavn for den enkelte kunde. 

Investeringerne foretages af Sparinvest, der siden 1968 har tilbudt langsigtet opsparing gennem inve- 
stering i aktier og obligationer. Sparinvest forvalter en samlet formue på mere end 100 mia. kr.

Hvem er Lokal Puljeinvest?

Lokal Puljeinvest kan bruges til:

30+ milliarder under 
forvaltning

150.000+ 
kunder

30+ lokale 
pengeinstitutter

Konkurrencedygtige 
afkast

Få flere penge til det gode pensionistliv
Har du ikke startet din pensionsopsparing 
endnu? Eller vil du spare ekstra op til pen-
sionen? Uanset hvad, er Lokal Puljeinvest en 
god løsning. Den er nemlig meget fleksibel 
både hvad angår investeringshorisont, risiko-
profil og type af investering.

Pension

Oplysninger i denne brochure skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke 
betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom 
på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.


