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Consensus Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i internationella bolag. Fonden har
möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och
är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Consensus Global Select har
ett etiskt och Q
hållbart
Delårsrapport,
2 2015fokus.
Fonden har en investerings-horisont på 3-5 år och en koncentrerad portfölj på normalt 40-60 bolag.
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Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privat
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Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.
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Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles h
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Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort
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särskilt
de företag som ägarna vill 2018-10-17
omstrukturera, avyttra eller på a
Startdatum

börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgå

Kurssättning

Månadsvis

Försäkringar

Risknivå
5 av
7
Consensus
Insurance distribuerar och
analyserar
olika tjänstepensi

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare

Förvaltningsavgift

Utdelning

en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hi

Insurance har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsä

Klass A: 1,35%
Klass B: 0,95%
Klass C: 1,35%
Klass D: 0,95%
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diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltningse
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Utveckling sedan start:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.consensusam.se.
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