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Overblik Stabilitet

Tryghed

Overblik over aktiver og eksisterende risikoprofil

Vi hjælper indledningsvis med at få skabt fuldt overblik 
over alle aktiver i den samlede formue. Samtidig tegner 
vi et klart billede af den eksisterende risikoprofil på tværs 
af aktiverne i den samlede formue.

1

Dialog og sparring om ønsket risikoprofil

Baseret på dine værdier og personlige præferencer, får 
vi i fællesskab afdækket, hvilken risikoprofil, der er den 
rette for dig.

2

Optimering via indgående kendskab til markedet og adgang til 
eksklusive løsninger

Vi arbejder uvildigt og holder os derfor hele tiden opdateret på, hvilke 
produkter, der performer bedst i markedet for at sikre du får den 
løsning, der matcher dine præferencer. Vi arbejder løbende med 
forhandling med diverse udbydere for at skabe eksklusive løsninger til 
vores kunder, med fordelagtige vilkår, som ikke er tilgængelige andet 
steds i markedet.

3

Løbende overvågning og sikring af din formue

Vi fungerer som one-point of contact i forhold til håndtering af dine aktiver og 
sikrer, at aktiverne arbejder sammen på tværs af formuen mod det mål vi har 
fastsat i fællesskab.

4

Nøglen til succes er overblik, og med
Deloitte Pension Management Formue
skabes et samlet overblik over udviklingen i
dine aktiver.

Vores mål er at give dig et klart overblik
over dine muligheder og derigennem sikre,
at du får en optimal løsning, der matcher
dine personlige præferencer.

Du får maksimal frihed til at vælge de
investeringsløsninger, der passer bedst til
dig. En fleksibilitet, som er med til at
sprede din risiko og sikre dig et mere stabilt
afkast.

Personlig løsning

En uafhængig og fortrolig samarbejds-
partner, som arbejder med den højeste
grad af sikkerhed og diskretion.
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Det bedste fra to verdener

Gennemsnitsrente MarkedsrenteDin Løsning
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Historisk afkast Gennemsnitsrenten

AP Pension Topdanmark

Vi arbejder med diversificerede porteføljer, bestående af pensionsprodukter/løsninger, som giver os
adgang til de stordriftsfordele som pensionsselskaberne tilbyder deres kunder. Dette betyder væsentligt
lavere løbende omkostninger end lignende investeringsløsninger tilbudt i bankregi.

Garanteret minimumsforrentning ved udløb

Formuebevarende effekt

Sikker kontorente

Afkast afhænger af markedet

Mulighed for at slå markedet

Skaber fleksibilitet ved udbetaling
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Investeringsmuligheder

Minimal Risiko 3 års afkast
(28.02.19)

5 års afkast
(28.02.19)

Risiko
(1-7)

ÅOP
Inkl. Deloitte

AP Pension Gennemsnitsrente 5,52% 11,22% 1 0,71%

Topdanmark Gennemsnitsrente 6,05% 11,41% 1 0,46%

Høj Risiko 3 års afkast
(28.02.19)

5 års afkast
(28.02.19)

Risiko
(1-7)

ÅOP
Inkl. Deloitte

Topdanmark Aktier Passive 38,40% N/A 5 0,51%

Topdanmark Verden Globale 
Aktier

36,80% 36,60% 5 0,87%

Topdanmark Danske Aktier 24,50% 67,00% 6 0,82%

Til at skabe de diversificeret porteføljer, bestående af pensionsprodukter/løsninger, benytter vi af

produktet inddelt i minimum, mellem og høj risiko. Dette skaber muligheden for at tilrettelægge den

individuelle løsning, du som kunde ønsker.

Minimum risiko-delen af porteføljen placeres i AP Pensions Gennemsnitsrente. Det er et traditionelt

pensionsopsparing miljø, som er kendetegnet ved, at pensionsselskabet har opbygget store

bonusreserver skabt af merafkastet på den bagvedliggende portefølje. Aftalen kan simplificeret beskrives

som en højrentekonto og har en rentetilskrivning på 3% fastsat for 2019, med en maksimal indbetaling

på 5.000.000 kr.

En anden løsning med minimal risiko er Topdanmark Gennemsnitsrente-produkt Klassiske Pension, som

ligger i samme pensionsmiljø. Her ligger rentetilskrivning på 2,75% pa., med en maksimal indbetaling på

2.000.000 kr.

Mellem risiko-delen placeres i en investeringsforening, hvor Topdanmark tilpasser sammenhængen

mellem aktier og obligationer, som samlet skaber en investering med mellem risiko.

Høj risiko-delen af porteføljen placeres ligeledes i markedsrenteprodukter. Porteføljesammensætningen

vi finder optimal, og som er udgangspunktet for eksemplerne på de følgende sider, er bestående af

passivt forvaltede globale aktier, aktivt forvaltede globale aktier og aktivt forvaltede danske aktier.

I skemaet nedenfor har vi opstillet det samlede afkast efter 3 år, 5 år, ÅOP af de enkelte placeringer inkl.

Deloitte Pension Management og risiko vurderingen.

Mellem Risiko 3 års afkast
(28.02.19)

5 års afkast
(28.02.19)

Risiko
(1-7)

ÅOP
Inkl. Deloitte

Topdanmark - Vælger Mellem 
risiko

13,30% 20,30% 4 0,84%
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Indskud ÅOP Vægtet
Skala: 1-7

Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år

Kr. 10.000.000 0,73% 2,75 -0,94% 13,38% 19,82%

Minimal risiko 50% / Mellem risiko 25% / Høj risiko 25%

Forslag til placering

Minimal risiko 70% / Mellem risiko 15% / Høj risiko 15%

Indskud ÅOP Vægtet
Skala: 1-7

Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år

Kr. 10.000.000 0,67% 2,05 -0,35% 10,34% 16,42%

Begge gennemsnitsrente-produkter vi arbejder med har en maksimal indbetalingsgrænse. AP Pension har
en begrænsning på maksimalt 5.000.000 kr. indbetalt om året, og Klassisk Pension hos Topdanmark har
en begrænsning på maksimalt 2.000.000 kr. Eksemplerne er udregnet på baggrund af en investering på
10.000.000 kr.________________________________________________________________________

Porteføljesammensætningerne er beskrevet med risiko samt afkast over 1 år, 3 år og 5 år, og alle er
udregnet som vægtede værdier for at skabe et retvisende billede af porteføljens performance.

Eksemplerne er til for at vise, hvordan en sammensætning af porteføljen gennem Deloitte Pension
Management kan se ud, og der er mulighed for individuel tilretning af porteføljen såfremt det ønskes.

Minimal risiko 70% / Mellem risiko 30% / Høj risiko 0%

Indskud ÅOP Vægtet
Skala: 1-7

Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år

Kr. 10.000.000 0,70% 1,90 0,12% 7,36% 14,28%

Minimal risiko 70% / Mellem risiko 15% / Høj risiko 15%

Indskud ÅOP Vægtet
Skala: 1-7

Afkast 1 år Afkast 3 år Afkast 5 år

Kr. 10.000.000 0,68% 2,06 -0,47% 10,15% 16,99%

Minimal risiko: AP Pension Gennemsnitsrente 5.000.000 kr. og Topdanmark Gennemsnitsrente 2.000.000 kr.

Mellem risiko: Topdanmark Vælger – Mellem Risiko 3.000.000 kr.

Minimal risiko: Topdanmark Gennemsnitsrente 2.000.000 kr.

Mellem risiko: Topdanmark Vælger – Mellem Risiko 1.500.000 kr.

Høj risiko: Topdanmark Aktier Passiv 900.000 kr. og Topdanmark Verden Globale Aktier 600.000 kr.

Minimal risiko: AP Pension Gennemsnitsrente 5.000.000 kr. og Topdanmark Gennemsnitsrente 2.000.000 kr.

Mellem risiko: Topdanmark Vælger – Mellem Risiko 1.500.000 kr.

Høj risiko: Topdanmark Aktier Passiv 750.000 kr., Topdanmark Verden Globale Aktier 600.000 kr. og Topdanmark Danske 
Aktier 150.000 kr.

Minimal risiko: AP Pension Gennemsnitsrente 5.000.000 kr.

Mellem risiko: Topdanmark Vælger – Mellem Risiko 2.500.000 kr.

Høj risiko: Topdanmark Aktier Passiv 1.500.000 kr. og Topdanmark Verden Globale Aktier 1.000.000 kr.
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Risiko

Her foretager TDK investeringsvalget på kundens vegne. Fonden investerer primært i

aktier og obligationer, men kan også investere i andet som eksempelvis ejendomme.

Fondens aktieandel vil typisk ligge i intervallet 25-50%.

Procentvis udvikling (28.02.19) Information

 Købstillæg på 0,20%

 Salgsfradrag på 0,20%

 Depot omk. 60 kr. pr. mdr.

 Forventet ÅOP 0,84% (inkl. Deloitte)

Omkostninger

1 måned

1,3%

3 måneder

0,7%

År til dato

3,2%

1 år

1,5%

3 år

13,3%

5 år

20,3%

 Afdelingsnavn Mellem risiko, Blandet portefølje

 Valuta DKK

 Benchmark Sammenvejning af øvrige puljer

 Opstart 05.11.2001

 Kategori Blandet portefølje

1 år 3 år 5 år

Sharpe 0,41 1,42 0,94

Std. afv. 4,52% 3,16% 4,14%

Topdanmark Vælger – Mellem risiko
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Risiko

Afdelingen er en indeksfond som indeholder 10% i det Japanske indeks (TOPIX), 30% i det

Europæiske indeks (STOXX 50) og 60% i Amerikanske aktier (S&P500). US dollar valutaeksponering

er ikke afdækket.

Procentvis udvikling (28.02.19) Information

 Købstillæg 0,25 %

 Salgsfradrag 0,25 %

 Depot omk. 60 kr. pr. mdr.

 Forventet ÅOP 0,51 % (inkl. Deloitte)

Omkostninger

1 måned

3,9%

3 måneder

1,6%

År til dato

12,0%

1 år

6,1%

3 år

38,4%

5 år

-

 Afdelingsnavn Topdanmark aktier passiv

 Valuta DKK

 Benchmark 60% S&P 500, 30% STOXX
50 og 10% TOPIX.

 Opstart 31-03-2015

 Kategori Globale Aktier

1 år 3 år 5 år

Sharpe 0,37 0,99 -

Std. Afv. 16,97% 11,32% -

Topdanmark Aktier Passiv
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Afdelingen investerer langsigtet i aktier globalt. Risikoen mindskes ved at fonden

investerer bredt indenfor både sektorer og geografiske områder.

Procentvis udvikling (28.02.19) Information

 Købstillæg på 0,25 %

 Salgsfradrag på 0,25 %

 Police gebyr 60 kr. pr. mdr.

 Forventet ÅOP 0,87 % (inkl. Deloitte)

Omkostninger

1 måned

3,3%

3 måneder

1,4%

År til dato

11,2%

1 år

-1,0%

3 år

36,8%

5 år

36,6%

Risiko

 Afdelingsnavn Topdanmark Verden Globale
aktier

 Valuta DKK

 Benchmark MSCI World I local valuta

 Opstart 05-11-2001

 Kategori Globale Aktier

1 år 3 år 5 år

Sharpe -0,04 0,97 0,54

Std. Afv. 16,51 11,09 11,88

Topdanmark Verden Globale Aktier
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Risiko

Fonden investerer langsigtet i danske aktier. Risikoen mindskes ved, at fonden investerer

i aktier fordelt på forskellige brancher.

Procentvis udvikling (28.02.19) Information

 Købstillæg på 0,20 %

 Salgsfradrag på 0,20 %

 Depot omk. 60 kr. pr. mdr.

 Forventet ÅOP 0,87 % (inkl. Deloitte)

Omkostninger

1 måned

3,9%

3 måneder

3,1%

År til dato

10,4%

1 år

-5,8%

3 år

24,5%

5 år

67,0%

 Afdelingsnavn Topdanmark Danske Aktier

 Valuta DKK

 Benchmark KAX med caps

 Opstart 05-11-2001

 Kategori Danske Aktier

1 år 3 år 5 år

Sharpe -0,37 0,61 0,85

Std. Afv. 15,17% 12,50% 12,33%

Topdanmark Danske Aktier
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Vil du spare op med minimal risiko, skal du vælge en placering i gennemsnitsrente.
Pensionsselskabet investerer for dig, og du er garanteret en bestemt minimumsudbetaling. Til 
gengæld har du ikke mulighed for at få del i de høje afkast markedet kan skabe.

Gennemsnitsrente er et traditionelt pensionsopsparingsmiljø, som er kendetegnet ved, at 
pensionsselskabet har opbygget store bonusreserver skabt af merafkastet på den bagvedliggende 
portefølje. 

Information Ordningens indhold

Omkostninger og vilkår Krav ved indtegning

 Renten du får på en pension med 
gennemsnitsrente hedder kontorente. 
Kontorenten er mere stabil end 
markedsafkastet

 Kontorenten fastsættes for et år ad gangen og 
meldes ud for det kommende år i december i 
indeværende år

 Kontorente 2,75% for 2019

 Ydelsesgaranti på en 0,5% rente før omk.

 En løbetid på 5 år, ingen binding*

 Mulighed for udbetaling af opsparing når
behovet opstår

 Indskudsomkostning på 1,5% inkl. Deloitte

 Løbende omkostning på 0,5% inkl. Deloitte

 Police gebyr på 60 kr.

 Ekspeditionsgebyr ved hævning på ca. 1.854
kr.

Gennemsnitsrente Topdanmark

 Maksimal indbetaling på 2.000.000 kr.

 Kan maksimalt udgøre 50% af arrangement i
Topdanmark

 *Indløsningsfradrag: 0,00% efter 5 år og
ellers indløsningsfradrag på 1,25%

1,0%

3,5%

6,0%

8,7%

11,4%

2,3%

1 År 2 År 3 År 4 År 5 År Gennemsnitlig 
forrentning 
efter 5-årig 

periode

OBS! Ovenstående beregning er foretaget med udgangspunkt i at kontorenten i 2019 (2,75%) fastholdes i den 5 årige periode aftalen løber. Renten 
fastsættes hver år i december for det kommende år og beregningen er derfor ikke udtryk for en garanteret forrentning. 
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I et svingende finansielt marked med historisk lave indlånsrenter, kan det være svært at finde et

solidt afkast uden at påtage sig ekstra risiko.

Løsningerne findes via § 53A i gennemsnitsrente, hvor Deloitte Pension Management Formue kan

hjælpe med at finde den rette løsning, passende til din formue.

Den sikreste opsparingsform, der 
findes på de finansielle markeder

Ordningens indhold

Omkostninger og vilkår For yderligere information

 Private såvel som VSO- og Holding-midler kan 
anbringes i en opsparingsordning omfattet af 
PBL § 53A

 Gældende for virksomheds indskud –
placeringen er på lige fod med anden 
investering af virksomhedens midler og 
betragtes derfor ikke som en hævning

 Kontorente 3,00% for 2019

 Ydelsesgaranti på en 0,5% rente før omk.

 En løbetid på 5 år og ingen binding

 Mulighed for udbetaling af opsparing når
behovet opstår

 Minimumsindskud på 1.000.000 kr.

Rasmus Høst Account Director

Deloitte Pension Management

Mobil: +45 3093 5700

rhoest@deloitte.dk

 Indskudsomkostning på 2,5% inkl. Deloitte

 Løbende omkostning på 0,35% inkl. Deloitte

 Årligt policegebyr på 648 kr.

 Ekspeditionsgebyr ved hævning på ca. 1.800 kr.

Gennemsnitsrente AP Pension

0,1%

2,8%

5,5%

8,3%

11,2%

2,2%

1 År 2 År 3 År 4 År 5 År Gennemsnitlig 
forrentning 
efter 5-årig 

periode

OBS! Ovenstående beregning er foretaget med udgangspunkt i at kontorenten i 2019 (3,00%) fastholdes i den 5 årige periode aftalen løber. Renten 
fastsættes hver år i december for det kommende år og beregningen er derfor ikke udtryk for en garanteret forrentning. 
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Om Deloitte

Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private 
virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande 
sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe 
vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca. 200.000 
medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset 
ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk 
enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.

Kursværn gennemsnitsrenten
Der kan indtræde kursværn på gennemsnitsrenteandelen, hvis markedsværdien af selskabets investeringsaktiver
bliver mindre end kundernes samlede depoter (livsforsikringshensættelser). Herefter indtræder et særligt
kursværnsfradrag, der bliver fratrukket ved salg af andele i fonde med depotrenten.

Er man forsikret, hvis pensionsselskabet går konkurs?

Lovgivningen indeholde regler, der skal sikre dig i tilfælde af, at dit pensionsselskab går konkurs. Ifølge reglerne skal
selskabet henstille aktiver, der svare til det tilgodehavende, som de forsikrede har hos selskabet.

Hvis selskabet går konkurs, vil Finanstilsynet påse, at der bliver udpeget en administrator. Administratoren vil
administrere forsikringerne og de henstillede aktiver indtil, at de kan overdrages til et andet livsforsikringsselskab.

Ansvar

Denne præsentation har til formål at give et indblik i vores produktløsninger, som eksklusivt tilbydes til kunder af
Deloitte Pension Management.

Materialet skal ikke ses som et endeligt tilbud, men som et oplæg til ydermere dialog omkring produkterne, deres
komponenter, regler og muligheder som en helhed.

Herudover er formålet at give et overblik over de særlige vilkår, der følger produkterne og som kunder skal forstå, før
et endeligt valg om investering træffes.


