
CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 
NORDISKE AKTIER

En investeringsforening med fokus på børsnoterede aktier i Norden



MARKANTE INVESTERINGSAFKAST GENNEM 25 ÅR
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Nordiske Aktier er en af Nordens førende investeringsforeninger, 
der udelukkende investerer i børsnoterede selskaber i Norden – og det har historisk kunnet betale sig. Gennem 25 år 
har forvaltningsteamet bag denne strategi leveret et årligt afkast på 13% efter omkostninger.

Historisk performance fra før 2019 stammer fra Carnegie Investment Fund – Nordic Equity Fund (ISIN LU0249162784) omregnet fra SEK. Strategien for fonden blev oprettet i februar 1995, og fonden har været UCITS godkendt 
siden januar 2013. Den danske version, CWM Nordiske Aktier (ISIN DK0061136058), har eksisteret siden februar 2019. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. 
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Når du investerer i Norden, så investerer du i  
en region præget af stabilitet, professionalisme  
og nytænkning, med adgang til internationale 
markeder. Det gør Norden til et ideelt sted  
at investere. I vores investeringsforening,  
CWM Nordiske Aktier, har vi sammensat en 
portefølje af nøje udvalgte nordiske, børsnoterede 
virksomheder, med stærke nordiske rødder og 
internationalt udsyn. 
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NÅR DU INVESTERER I
NORDEN, INVESTERER 
DU I VERDEN

Nordiske virksomheder har stor global succes. Der er mange 
eksempler på virksomheder, der er vokset til at være blandt 
de førende i verden på deres område. Norden er en af de 
mest anerkendte forskningsregioner, og det fører resultater 
med sig, blandt andet indenfor grøn energi og medicin. 
Porte føljen består af nøje udvalgte nordiske virksomheder, 
der har succes med at drive udvikling og vækst. Som eksempel 
kan nævnes den finske energivirksomhed Neste, som har stor 
global succes med innovation af energisektoren, og som i 
2021 er kåret som verdens 4. mest bæredygtige virksomhed 
af Corporate Knights i deres Top 100 liste.

Når du investerer gennem Investeringsforeningen CWM 
Nordiske Aktier, investerer du derfor i hele verdens behov.



DE RIGTIGE EKSPERTER  
GØR HELE FORSKELLEN

Investeringsforeningen Carnegie Wealth 
Management Nordiske Aktier modtager 
input fra en række specialiserede analytikere, 
herunder fra Carnegie Investment Bank,  
der overvåger 90% af Nordens børsnoterede 
virksomheder. Ud fra en aktiv investerings
strategi spotter investeringsteamet vækst
potentiale i små og store virksomheder  
– før konkurrenterne.



DET ER NEMT AT 
INVESTERE – OG DU 
BESTEMMER SELV BELØBET

Med CWM Nordiske Aktier har det aldrig været lettere at 
investere ambitiøst. Du investerer gennem vores eksperter, 
der forvalter din investering. Du kan selv vælge, hvor meget 
du vil investere for, og vi sørger for, at du har et digitalt 
overblik over udviklingen i din investering. Når som helst 
og hvor som helst.



Porteføljeforvalter 
Carnegie Investment Bank 

Overgaden neden Vandet 9b 
DK1414 København K 

+45 32 88 02 50 

Administrationsselskab 
Invest Administration 

Badstuestræde 20 
DK1209 København K

Invester gennem din netbank eller  
investeringsplatform – Køb direkte i din 
netbank via fondskoden DK0061136058 
eller navnet “Carnegie Wealth 
Management Nordiske Aktier”

Du er naturligvis også velkommen til at 
ringe til os – så guider vi dig hele vejen. 
+45 32 88 02 50

SÅDAN KOMMER  
DU I GANG MED  
AT INVESTERE


