
Valg af fondssammensætning i AP Link 

Vær opmærksom på, at denne blanket kun kan bruges indtil den 30. juni 2021.  

Skandia Link ændrer navn til AP Link ved overgang til AP Pension livsforsikringsaktieselskab. 

Personlige oplysninger 

Navn: CPR-nummer: 

Adresse: Postnummer: By: 

Telefon: E-mail:

Sæt kryds: Nytegning  Ændring Forsikringsnummer: 

Ikrafttrædelsesdato*: 

*Ændringer af investeringerne kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Ændringerne sker normalt inden for fem

børsdage og senest 20 børsdage efter den ønskede dato eller efter den dag AP Pension har modtaget blanketten.

2. Omplacering (udfyldes kun ved ændring)

Når du vil omplacere din opsparing i AP Link, kan du vælge mellem (sæt kryds i A, B eller C): 

A: Omplacering af nuværende opsparing 

Du kan vælge at ændre på sammensætningen af fonde, så det kun gælder for de penge, 

du allerede har sparet op. Dine fremtidige indbetalinger vil stadig blive placeret i de  

opsparingsfonde, du oprindeligt valgte af få dem placeret i. 

Hvilket betyder, at din nuværende opsparing bliver ændret til dit nye valg af fonds- 

sammensætning, og din fremtidige indbetaling fortsætter uændret i din tidligere valgte 

fondssammensætning. 

B: Omplacering af nuværende opsparing og fremtidig indbetaling 

Hvis du vælger B, ændres både fordelingen for din nuværende opsparing og dine 

fremtidige indbetalinger til de nye fonde. 

Hvilket betyder, at din nuværende opsparing og din fremtidige indbetaling bliver ændret 

til dit nye valg af fondssammensætning. 

C: Omplacering af fremtidige indbetalinger 

Ved at sætte kryds i C er det kun de fremtidige indbetalinger, som placeres i de nye fonde. 

Din nuværende opsparing bliver stående i dine nuværende fonde. 

Hvilket betyder, at din nuværende opsparing fortsætter uændret i din tidligere valgte 

fondssammensætning, og din fremtidige indbetaling bliver ændret til dit nye valg af  

fondssammensætning. 

3. Selvvalgt sammensætning

Hvad viser risikoniveau? 

En fonds risikoniveau angives med en risikoindikator fra et til syv, hvor de mest kursstabile fonde får et et-tal, 

mens et syv-tal gives til de fonde med størst risiko. Denne risikoindikator følger den officielle Risiko- og afkastprofil 

fra Central Investorinformation (KIID). 

Blanketten sendes til: 

AP Pension 

Østbanegade 135 

2100 København Ø 

Telefon +45 3916 5000 



Vær opmærksom på 

Placeringen på indikatoren er beregnet med udgangspunkt i kursudvikling de seneste fem år, eller den periode data 

er tilgængelig i, hvis porteføljen har eksisteret i mindre end fem år. Risikoindikatoren er en matematisk beregning 

og tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb m.m. Det historiske afkast og/eller den historiske risiko 

giver altså ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risiko i den pågældende portefølje. Porteføljer 

placeret i kategori et kan derfor ikke ses som risikofri investering. 

Aktuelle fonde 

Blanketten omfatter de nuværende fonde i Skandia Link Livsforsikring A/S. Selskabet har mulighed for at ændre 

udbuddet af fonde efter reglerne i investeringsvilkårene. Er der valgt fonde, der er udgået af fondsudbuddet inden 

udsendelse af blanketten, skal du udfylde, underskrive og indsende en ny blanket. Den gældende blanket med de 

aktuelle fonde er til rådighed på appension.dk/blanketter. Du kan frem til den 29. april 2021 læse mere om de 

enkelte fonde, herunder nærmere om aktivfordelingen mv. på skandia.dk/link. Efter denne dato kan du få mere 

information ved at kontakte AP Pension på 3916 5000. 

Aktiefonde Risikoniveau Procentfordeling (udfyld) 

Aktier Danske 

Nykredit Danske Fokusaktier 1 2 3 4 5 6 7 

Aktier Europæiske 

SEB, Europa Small Cap 1 2 3 4 5 6 7 

Ninety One, Europa 1 2 3 4 5 6 7 

Aktier Nordamerikanske 

T R Price, USA 1 2 3 4 5 6 7 

T R Price, USA Smaller 1 2 3 4 5 6 7 

Aktier Globale 

Valueinvest Global 1 2 3 4 5 6 7 

C Worldwide, Global Ethical 1 2 3 4 5 6 7 

Goldman Sachs Global Small Cap 1 2 3 4 5 6 7 

Aktier Nye Markeder/Pacific 

T R Price, Globale Nye Markeder 1 2 3 4 5 6 7 

C Worldwide Asia ex Japan 1 2 3 4 5 6 7 

Schroders, Østeuropa 1 2 3 4 5 6 7 

Aktier Sektor 

Fidelity, Teknologiaktier 1 2 3 4 5 6 7 

Schroders, Ejendomsaktier EUR-h 1 2 3 4 5 6 7 

BlackRock, Guldaktier 1 2 3 4 5 6 7 

T R Price, Råstoffer aktier 1 2 3 4 5 6 7 

Obligationsfonde 

Pengemarked Danmark 

AP Pension – Pengemarked 1 2 3 4 5 6 7 

Obligationer Danske 

AP Pension – Korte Obligationer 1 2 3 4 5 6 7 

AP Pension – Lange Obligationer 1 2 3 4 5 6 7 

Obligationer Investment Graded 

JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. 

EUR-h 

1 2 3 4 5 6 7 

Obligationer High Yield 

Nordea, Europa High Yield Obligationer 1 2 3 4 5 6 7 

MacKay Shields USA High Yield Obl. 

EUR-h 

1 2 3 4 5 6 7 

Obligationer Nye markeder 

Aberdeen, Nye Markeder Obligationer 1 2 3 4 5 6 7 

I alt  100 % 



4. Erklæring 

Accept af vilkår for AP Link 

Jeg har egenhændig afdækket min risikoprofil og afvejet mine ønsker til afkast i forhold til risikoen for tab, og det 

er mig selv, der vælger, hvordan opsparingen i min pensionsordning skal investeres. Pensionsopsparingen kan 

derfor ændre sig i opad- eller nedadgående retning. Skandia og AP Pension kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle 

tab. 

 

Øvrige tab 

Jeg er bekendt med og accepterer omkostningsstrukturer og øvrige vilkår for AP Link, der udgør en del af 

aftalegrundlaget, og som gælder i det omfang, de ikke er fraveget i aftalen. 

Jeg er opmærksom på, at de prognoser, som jeg har modtaget for den fremtidige udvikling, beror på analyser af 

økonomiske faktorer, og at prognoserne ikke er udryk for nogen garanti. Jeg kan derfor ikke gøre krav gældende, 

hvis den faktiske udvikling bliver ringere end prognoser eller mine forventninger i øvrigt. 

 

Risiko- og investeringsprofil 

Jeg er opmærksom på, at jeg bør få foretaget en ny analyse af min risiko- og investeringsprofil mindst hvert femte 

år og ved ændringer i mine personlige forhold, f.eks. ved familiemæssige forhold (bliver gift, skilt eller får børn) 

eller ved andre væsentlige forandringer (nyt arbejde eller ny bolig), og at jeg bør få foretaget nye analyser, i hvert 

fald når jeg fylder 50, 55 og 60 år. 

 

Information 

Jeg er bekendt med muligheden for at følge udviklingen i min pensionsopsparing via appension.dk/minpension. Jeg 

er også bekendt med, at jeg på appension.dk eller ved kontakt til rådgiveren eller AP Pension kan få opdaterede 

oplysninger om produkter, herunder vilkår, indhold af fonde, historiske afkast og omkostningsstrukturer mv. Jeg er 

dog klar over, at jeg i en overgangsperiode, mens min pensionsordning overføres fra Skandia til AP Pension, ikke 

kan tilgå oplysninger om min pensionsordning på hverken skandia.dk eller appension.dk, men at jeg i denne 

periode kan kontakte AP Pension for nærmere information om min pensionsordning, herunder mine investeringer. 

 

 

5. Underskrift 

Dato: Underskrift:  
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