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Regler og retningslinjer for Ringkjøbing Landbobanks Pensionspuljer

Disse regler og retningslinjer er udarbejdet efter Finanstilsynets
gældende bekendtgørelse om skattebegunstigende opsparing og
gælder fra den 1. august 2020 for administration af Ringkjøbing Landbobanks puljer og for deltagelse i puljerne.
1.

somheder eller udstedt af emerging markets lande eller i tilsvarende obligationer.
Minimum 80% og maksimum 100% skal investeres i investeringsforeninger.

Investeringsstrategi og risiko: Indeståendet på puljekonti investeres løbende af banken i finansielle aktiver, idet en del dog
kan placeres kontant. Hvis banken skønner det hensigtsmæssigt,
kan en større andel af puljernes midler og eventuelt de samlede
midler i en periode placeres i korte danske obligationer eller
kontanter uanset puljernes betegnelse og investeringsstrategi.

Puljens afkast forventes at være udsat for store periodiske
udsving som følge af ændringer i porteføljens kursværdi.
Pulje 8 Mix (Lukket for tilgang)
Puljens midler investeres i en balanceret portefølje af børsnoterede danske og udenlandske aktier og obligationer, samt i investeringsforeninger, der investerer i tilsvarende værdipapirer.
Minimum 40% og maksimum 60% investeres i aktier eller i aktiebaserede investeringsbeviser.
Puljens midler placeres, så varigheden af obligationsandelen
bliver minimum 3 år. Ved varigheden forstås den gennemsnitlige
restløbetid af midlerne, når der tages hensyn til tidsprofilen på
både renter og afdrag.

De enkelte puljers midler kan også investeres i afledte finansielle
instrumenter, det vil sige indgåelse af terminsforretninger samt
køb og salg af futures og optioner. De nævnte finansielle instrumenter skal være knyttet til værdipapirtyper, som de enkelte
puljers midler kan investeres i.
Anvendelsen af finansielle instrumenter vil kun ske på dækket
basis, og en eventuel forøgelse af puljens risiko vil derfor være af
begrænset omfang.
Køb og salg af værdipapirer og andre finansielle instrumenter
sker efter bankens skøn, og banken er uden ansvar for eventuelle fejlskøn.

Puljens afkast forventes at være udsat for store periodiske
udsving som følge af ændringer i porteføljens kursværdi.
2.

Ikke investerede beløb i puljerne vil som minimum blive forrentet
med den til enhver tid gældende laveste rente for kontant
indskud på pensionskonti i Ringkjøbing Landbobank.
Pulje 1 Indeksobligationer
Puljens midler investeres fortrinsvis i danske og udenlandske
børsnoterede indeksobligationer samt investeringsforeninger, der
investerer i tilsvarende obligationer.
Minimum 80% og maksimum 100% skal investeres i indeksobligationer eller investeringsforeninger.
Puljens afkast forventes at være udsat for udsving på kort sigt,
men forventes at være mere stabilt på længere sigt.
Pulje 2 Lange obligationer
Puljens midler investeres fortrinsvis i danske og udenlandske
børsnoterede obligationer samt investeringsforeninger, der investerer i tilsvarende obligationer. Puljens midler placeres, så varigheden af den samlede portefølje bliver minimum 3 år. Ved
varigheden forstås den gennemsnitlige restløbetid af midlerne,
når der tages hensyn til tidsprofilen på både renter og afdrag.
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Pulje 6 Virksomheds- og højrenteobligationer
Puljens midler investeres fortrinsvis i investeringsforeninger, der
investerer i obligationer udstedt af danske og udenlandske virk-
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0,10%
0,10%
0,65%
0,00%
0,25%
0,55%

På udenlandske værdipapirer beregnes depotomkostninger på
0,2% + moms af depotværdien. Der beregnes ikke depotomkostninger på danske værdipapirer.

Puljens afkast forventes at være udsat for store periodiske
udsving som følge af ændringer i porteføljens kursværdi.

Puljens afkast forventes at være udsat for forholdsvis
begrænsede udsving.

Puljegebyret udgør for alle beløb:
Pulje 1 Indeksobligationer
Pulje 2 Lange obligationer
Pulje 3 Aktier
Pulje 4 Korte obligationer
Pulje 6 Virksomheds- og højrenteobligationer
Pulje 8 Mix

- Ved handel med obligationer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen beregnes kurtage på højst 0,1% af kursværdien.
- Ved handel med øvrige obligationer beregnes kurtage på højst
0,15% af kursværdien.
- Ved handel med aktier og investeringsforeninger noteret på
Nasdaq OMX Copenhagen beregnes kurtage på højst 0,5% af
kursværdien.
- Ved handel med øvrige aktier beregnes kurtage på højst 0,75%
af kursværdien.

Minimum 80% og maksimum 100% skal investeres i aktier eller
investeringsbeviser.

Pulje 5 Kontanter (Lukket for tilgang)
Puljens midler placeres som kontant indskud i Ringkjøbing Landbobank.

0,65%
0,35%
0,15%

Ved handler beregnes følgende kurtage:

Pulje 3 Aktier
Puljens midler investeres fortrinsvis i danske og udenlandske
børsnoterede aktier samt investeringsforeninger baseret på aktier.

Puljens afkast forventes at være udsat for begrænsede udsving.

Grundgebyret beregnes ud fra følgende princip:
For værdier op til 250.000 kr.
For værdier mellem 250.000 kr. og 500.000 kr.
For værdier over 500.000 kr.

Banken afregner køb og salg af værdipapirer til den pris, der er
opnået i markedet efter reglerne for best execution.

Puljens afkast forventes at være udsat for udsving på kort sigt,
men forventes at være mere stabilt på længere sigt.

Pulje 4 Korte obligationer
Puljens midler investeres fortrinsvis i børsnoterede obligationer i
danske kroner. Puljens midler placeres, så varigheden af den
samlede portefølje ikke overstiger 3 år. Ved varigheden forstås
den gennemsnitlige restløbetid af midlerne, når der tages hensyn
til tidsprofilen på både renter og afdrag.

Omkostninger og handelsvilkår: Der betales et årligt gebyr af det
gennemsnitlige indestående. Der beregnes ikke gebyr for Pulje 5
Kontanter. Gebyret beregnes månedligt af hver enkelt kontos
gennemsnitlige indestående og opkræves ultimo året eller ved
udtræden. Gebyret består af et grundgebyr og et puljegebyr.

Gebyrer, kurtagesatser og øvrige omkostninger kan ændres af
banken ved udsendelse af nye "Regler og retningslinjer for
bankens puljer".
3.

Afkastberegning og tilskrivning: Puljens regnskabsår løber fra 1.
januar til 31. december, og der foretages en separat opgørelse
for hver pulje. Den enkelte puljes afkast opgøres ultimo hver
måned og registreres på den enkelte puljedeltagers konto i
forhold til dennes andel af puljen. Puljens værdipapirer opgøres
til de seneste registrerede kurser før månedens udgang. Månedens afkast er således udtryk for værdiforøgelsen siden den foregående måneds opgørelse. Afkastet fordeles som rente til de
tilsluttede konti. Renten tilskrives den enkelte konto årligt ultimo.
Fordelingen sker i forhold til kontienes gennemsnit opsparing og
omkostninger til handel og depot trækkes fra inden fordelingen
sker. Såvel positive som negative afkast tilskrives.
Puljedeltageren modtager ikke andet afkast af sin opsparing på
puljekonti end ovennævnte afkast.
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Regler og retningslinjer for bankens puljer

4.

5.

Tilmelding: Kunder med kapital-, rate- og selvpension samt
børne- og aldersopsparing kan tilslutte sig en eller flere af puljerne. Tilmelding kan ske skriftligt hele året med virkning fra starten
af den følgende måned. Ringkjøbing Landbobank er dog berettiget til at stoppe for yderligere tilmelding på et hvilket som helst
tidspunkt.
Kontoens fordeling på puljer: For deltagere i Pension Bankvalg
foretages fordelingen af banken i overensstemmelse med den
valgte investeringsprofil.

6.

Indskud: Indbetalinger til en ordning tilknyttet Ringkjøbing Landbobanks puljer indsættes på en individuel puljekonto. Indeståendet på puljekontoen tilhører kontohaver.

7.

Investering: For beløb svarende til indskud på samtlige konti
tilknyttet puljerne placerer Ringkjøbing Landbobank midlerne,
som beskrevet under de enkelte puljer ovenfor i disse regler.
Værdipapirerne i puljerne tilhører Ringkjøbing Landbobank, og
den enkelte puljedeltager har ingen ejendomsret over
værdipapirerne.
Banken sikrer jfr. de lovbestemte forretningsgange om forvaltning
af puljeaktiver, at al handel med værdipapirer til og fra puljerne
sker adskilt fra bankens øvrige handel med værdipapirer.

8.

Udmeldelse: Udmeldelse kan ske med 7 dages varsel til udgangen af en måned.
Ved overførsel til en pensionsordning uden for Ringkjøbing Landbobank gælder i øvrigt bankens normale opsigelsesvarsler.

Bestemmelserne for udmeldelse gælder også ved delvis ophævelse af pensionsordningen og udbetaling i forbindelse med
sygdom, pensionering pga. invaliditet og lignende uforudsete
hændelser.
I tilfælde af dødsfald sker udtræden af puljerne ved udgangen af
måneden for bankens kendskab til dødsfaldet.
9.

Kundeinformation: Information om puljernes procentvise afkast
og aktivsammensætning udsendes hvert kvartal og kan findes på
bankens hjemmeside. Ved årsafslutningen informeres den
enkelte puljedeltager om årets omkostninger, det samlede afkast
af sine puljeinvesteringer og puljekontoens procentvise afkast i
forhold til det gennemsnitlige indestående. Al personlig rettet
information sendes som udgangspunkt til netboksen/e-arkivet i
netbanken, med mindre andet er valgt.

10. Andre bestemmelser: Ringkjøbing Landbobank kan ophæve
puljerne og puljeaftalerne med en måneds varsel med virkning
fra udgangen af en måned. Indestående på puljekonti vil herefter
blive overført til almindelige konti i banken eller anden tilsvarende
puljeaftale.
11. Godkendelse/Ændring: Disse regler og retningslinjer er
godkendt af bankens direktion den 10. juni 2020, og kan ændres
med mindst en måneds varsel ved udsendelse af nye "Regler og
retningslinjer for bankens puljer".
I øvrigt henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser.
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Puljeinformation 2020

Afkast i %
Årligt afkast
2016 2017 2018 2019

Gns.

2020
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

I alt
2020

Korte obligationer

1,3

0,5

0,3

-0,1

0,4

-0,4

-0,4

Indeksobligationer

4,7

2,5

0,2

1,5

2,0

-0,1

-0,1

Lange obligationer

4,6

2,9

1,2

0,8

1,9

-1,1

-1,1

Virksomheds- og
højrenteobligationer

6,7

3,9

-5,5

8,0

0,4

-10,3

-10,3

Aktier

5,2

8,6

-9,1

25,1

0,8

-20,3

-20,3

Kontant pulje (lukket for tilgang) 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mixpulje (lukket for tilgang)

5,4

5,8

-5,4

14,3

2,4

-8,0

-8,0

3,7
5,4
5,6

3,6
5,8
7,8

-2,4
-5,1
-7,9

7,5
14,1
20,6

1,1
1,4
1,0

-7,1
-12,1
-17,3

-7,1
-12,1
-17,3

1,7
3,7
5,4

1,4
3,6
5,8

-0,6
-2,4
-5,1

4,0
7,5
14,1

0,2
1,1
1,4

-5,3
-7,1
-12,1

-5,3
-7,1
-12,1

1,7
2,9
4,6

1,4
2,5
4,8

-0,6
-1,5
-3,9

1,5
5,4
7,5

-0,1
-0,4
0,2

-2,3
-5,8
-7,1

-2,3
-5,8
-7,1

Sammenligningsafkast
Globale aktier (MSCI World i DKK) 8,1
Danske obligationer (Effas 5-10) 4,5

5,5
0,8

-5,7
1,9

27,0
2,5

1,9
2,0

-19,7
0,1

-19,7
0,1

Puljeinvestering Bankvalg:
Lang horisont
Lav risiko
Middel risiko
Høj risiko
Mellem horisont
Lav risiko
Middel risiko
Høj risiko
Kort horisont
Lav risiko
Middel risiko
Høj risiko

Gennemsnittene er beregnet for perioden 2016-2020. Afkastene er historiske, og kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Al investering er forbundet med risiko for tab. Afkastene er ikke fratrukket
puljegebyr.
I forbindelse med fusionen mellem Nordjyske Bank og Ringkøbing Landbobank blev de definerede tidshorisonter
justeret en smule, hvor der før fusionen var 4 definerede tidshorisonter, er der efter fusionen 3 definerede tidshorisonter. En opgørelse over afkastudviklingen på "før-fusion" tidshorisonter kan rekvireres ved henvendelse til
banken.

Kvartalskommentar
Frygten for Corona
Årets første kvartal var i høj grad præget af coronaudbruddet, som har sat store dele af den globale økonomi i
stå. De finansielle markeder har reageret kraftigt på nedlukningen af økonomien, og det store verdensindeks er
faldet med knap 20% målt i danske kroner over kvartalet. Faldet gør altså 1. kvartal 2020 til det værste kvartal
siden finanskrisen. Nedturen har været bredt funderet på tværs af lande, regioner og brancher - så alle har været
påvirket af situationen i større eller mindre grad. På trods af at de finansielle markeder har rettet sig pænt frem
mod slutningen af 1. kvartal, så er der stadig risiko for, at vi endnu ikke har set bunden. Vi skal derfor fortsat
forvente volatilitet på de finansielle markeder.
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Penge- og finanspolitiske tiltag
Penge- og finanspolitiske tiltag spillede en afgørende rolle i årets første kvartal. FED (Den Amerikanske Centralbank) satte renten ned to gange, således at renten nu ligger i intervallet 0-0,25%. Ydermere købes der
ubegrænset obligationer tilbage. Alene i sidste uge af marts købte FED obligationer for mere end 600 mia. USD.
Kongressen i USA har også taget konsekvensen af vækstopbremsningen, og de har derfor vedtaget en finanspolitisk hjælpepakke på 2.200 mia. USD. I Europa blev der også sat tiltag i gang, som skulle påvirke væksten i
opadgående retning. ECB (Den Europæiske Centralbank) var på banen med en større lempelsespakke, hvor
banken blandt andet igangsætter et nyt tilbagekøbsprogram af obligationer på 750 mia. euro. ECB har ikke
ændret på renten, der fortsat er -0,50%.
Forventninger
Forventningerne til resten af 2020 er meget uklare på nuværende tidspunkt. Det negative scenarie er, at vi ser
stigende konkurser blandt virksomhederne, kapitalflugt og stigende arbejdsløshed. Det kan i værste tilfælde betyde en dybere og længerevarende økonomisk nedtur. Det positive scenarie er, at vi har lagt coronafrygten bag os,
og at der eventuelt er udviklet en vaccine og en kur. Det vil resultere i, at samfundet vender tilbage til en betydelig
grad af normalitet, og at de finansielle markeder igen reagerer positivt. Det er svært at sætte sandsynligheder på
de to scenarier. Vi mener dog på nuværende tidspunkt, at der er størst sandsynlighed for, at det positive scenarie
udfolder sig - formentligt henover sommeren og ind i andet halvår.

Beholdningsoplysninger
(Beløb i tkr.)
Beholdning 31.03.2020
Kursværdi
i%
Korte obligationer
Obligationer
Kontantbeholdning
Øvrige puljeaktiver
I alt
Renterisiko

286.632
2.804
1.029
290.464
6.860

98,7
1,0
0,4
100,0
2,4

Indeksobligationer
Indeksobligationer
Kontantbeholdning
Øvrige puljeaktiver
I alt
Renterisiko

0
1.064
0
1.064
0

0,0
100,0
0,0
100,0
0,0

1.327.618
97.085
5.176
4.505
1.434.383
76.147

92,6
6,8
0,4
0,3
100,0
5,3

100.620
189.192
277.188
466.381
567.000
5.923
0
572.923

17,6
33,0
48,4
81,4
99,0
1,0
0,0
100,0

Lange obligationer
Obligationer
BankInvest Mellemlange Danske Obligationer
Kontantbeholdning
Øvrige puljeaktiver
I alt
Renterisiko
Virksomheds- og højrenteobligationer
Obligationer
BankInvest Virksomhedsobligationer IG
BankInvest Virksomhedsobligationer HY
Investeringsforeninger i alt
Obligationer og investeringsforeninger i alt
Kontantbeholdning
Øvrige puljeaktiver
I alt
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Beholdning 31.03.2020
Kursværdi
i%
Aktier
Danske aktier i alt
BankInvest Globale Aktier Indeks
BankInvest Højt Udbytte Aktier
BankInvest Basis Globale Aktier
BankInvest Basis Globale Aktier AKK.
BankInvest Value Globale Aktier
BankInvest Emerging Markets Aktier
Investeringsforeninger i alt
Aktier og investeringsforeninger i alt
Kontantbeholdning
Øvrige puljeaktiver
I alt
Kontant pulje
Kontantbeholdning
Øvrige puljeaktiver
I alt
Mixpulje
Danske aktier i alt
Obligationer
BankInvest Mellemlange Danske Obligationer
Investeringsforeninger - obligationsbaserede
BankInvest Globale Aktier Indeks
Investeringsforeninger - aktiebaserede
Investeringsforeninger i alt
Investeringer i alt
Kontantbeholdning
Øvrige puljeaktiver
I alt
Renterisiko

365.251
662.698
403.130
73.088
40.610
22.503
18.507
1.220.536
1.585.786
23.227
0
1.609.013

22,7
41,2
25,1
4,5
2,5
1,4
1,2
75,9
98,6
1,4
0,0
100,0

107
0
107

100,0
0,0
100,0

0
0
1.114
1.114
956
956
2.070
2.070
0
0
2.070
0

0,0
0,0
53,8
53,8
46,2
46,2
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
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