
  
  

 
 
Investering af Etf’s og Konfliktfondens formuer  
 
Investering og formuepleje af Etf’s penge er hidtil blevet varetaget af to forvaltere. Fremadrettet vil Etf’s 
formue blive forvaltet af Gudme Raaschou, som er en del af vor nye bankforbindelse, Lån & Spar Bank. Hid-
til har Danske Capital varetaget den opgave. Konfliktfondens formue forvaltes fortsat af Core Capital. 
 
Når vi har to forskellige forvaltere, skyldes det, at vi gerne vil kunne sammenligne, så vi senere kan tage stil-
ling til, om vi skal samle alle investeringer hos én forvalter. Den slags skal imidlertid ses over flere år, fordi 
der som bekendt kan være store udsving fra år til år. Indtil videre har vi derfor to formueforvaltere. 
 
Det er Etf selv, der fastlægger den risikoprofil, vores penge skal forvaltes under. Vi har den samme profil 
hos begge forvaltere. Vi har valgt at lægge en forsigtig kurs, hvor hovedvægten er baseret på investeringer i 
obligationer. Udbyttet på aktier er typisk større. Men det er risikoen også. Den risiko vil vi ikke løbe med 
vores penge. Vi vil hellere have en lavere forrentning end en usikkerhed om et potentielt større udbytte.  
Det gælder også for begge forvaltere, at vores penge skal investeres efter stramme etiske retningslinjer. 

Begge forvaltere lever op til retningslinjerne. Det betyder blandt andet, at vi ikke investerer i tobak, våben 

og lignende. Vi investerer heller ikke i projekter, hvori der f.eks. indgår børnearbejde. Men vi er i sagens na-

tur altid afhængige af, at de projekter, der konkret investeres i, også lever op til retningslinjerne. Vi har ikke 

mulighed for selv at følge hver en krone, der investeres. Men vores erfaringer med begge forvaltere er 

gode, og vi har grund til at tro, at de altid efterlever retningslinjerne. 

I bilag H ses en præsentation af Gudme Raaschou. Gudme Raaschou arbejder sammen med andre organisa-

tioner der ligner Etf, og har således stor erfaring med at håndtere etiske regelsæt der svarer til Etf’s. 

I præsentationen har Gudme Raaschou desuden udarbejdet en analyse af vores investeringer, baseret på 

den aktuelle risikoprofil, samt illustreret hvorledes en lidt formindsket, hhv. en lidt forøget risiko vil have 

indflydelse på afkastet af vores formue. 

Analysen viser bl.a. at hvis risikoniveauet øges, kan det ikke forventes at afkast øges med samme stignings-

takt, men at der er mulighed for mindre justeringer uden at tilsidesætte de retningslinjer vi har anlagt. 

Analysens hovedkonklusion er således at vores nuværende investerings- og risikoprofil er fornuftig. 


