3. 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 3. kvartal 2020
faldet med -0,23 %.

•

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.

BIPE har gennem en længere tid bestået af en
restportefølje i NES II fonden. NES II fonden består af to
selskaber og et mindre kontant beløb. Det ene selskab
i NES II fonden fylder 97%.
Der er en aktiv salgsproces i gang for det konkrete
selskab, som forventes afsluttet i slutningen af 2020.
Processen er dog blevet besværgeligt gjort af COVID19, som påvirker markedet for virksomhedshandler.
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
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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 75,65%.

