2. kvartal 2020

BI Private Equity
Kære investor
Indledningsvist gøres opmærksom på, at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller
obligationer) i dette investorbrev ikke skal ses som investeringsanbefalinger om at købe, sælge eller holde
værdipapirer. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og
risikoprofil for det pågældende kvartal.
Opsummering
•

Værdien af BI Private Equity er i 2. kvartal 2020
faldet med 44,70 %.

•

Den negative udvikling skyldes at et af de
tilbageværende porteføljeselskaber i NES II
fonden, som Kapitalforeningen BI Private Equity
har investeret i, har sine aktiviteter rettet mod
olieindustrien. Disse selskaber forsker i teknologi,
som skal medvirke til at olieboringer bliver
miljømæssig mere forsvarlige i form af at reducere
eller forhindre risikoen for olielækager. I forbindelse
med prisfaldene på olien, samt reduktionen i den
globale olieproduktion, har det været nødvendigt
at nedskrive værdien af det ene selskab
væsentlig.

•

Foreningen var ved indgangen af kvartalet
investeret i én fond – NES II.

•

Foreningen har desuden et kontant indestående,
der anvendes som likviditets buffer til dækning af
mulige fremtidige omkostninger.

Afdelingen har intet benchmark

NES II har i 2. kvartal 2020 ikke foretaget nye
investeringer og var ved kvartalets udgang investeret i
to virksomheder i Europa. NES II har foretaget
investeringer for 100 % af den forpligtende kapital.
På den ordinære generalforsamling i NES II i april 2018
blev en foreslået likvidation godkendt og afventer
fortsat afvikling af de sidste to virksomheder.

Med venlig hilsen
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
”BankInvest”
Redaktionen er afsluttet den 30. juni 2020

BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Materialet er produceret af BankInvest og skal anses som
markedsføringsmateriale. Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for
fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen. BankInvest tager
forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer og er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund heraf.
Tegning af andele i afdelingen bør altid ske på baggrund af prospekt og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.
Andelen af aktiver i afdelingen, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger udgør 75,47%.

