1. kvartal 2021

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 1. kvartal 2021
faldet med 39,18 %.

•

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.

•

På den ordinære generalforsamling i NES II i april
2018 blev en foreslået likvidation godkendt og
afventer fortsat afvikling af de sidste to
virksomheder.

Som oplyst i tidligere nyhedsbreve, så pågår der en salgsproces af selskabet der udgør 97% af fonden.
Salgsprocessen forventes afsluttet i løbet af april 2021. Der vil komme særskilt information, når forholdene af
salgsaftalen kendes - forventeligt i løbet af maj 2021.
Henset til den igangværende proces anbefales det fra rådgiver, at navnet på selskabet ikke offentliggøres, da det
muligvis kan påvirke salgsprocessen negativt.
Med venlig hilsen
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ”BankInvest”
Redaktionen er afsluttet den 31.marts 2021

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 so m pålidelig indikator for
fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Formålet med materialet er at give generel information om u dviklingen 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 75,92%.

