Ledelsesberetning for 2009
Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i
dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2009, som hermed fremlægges.
Nettoresultatet udgør 110,5 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på 18,23 % inklusive dividende.
Bestyrelsen
for Investeringsforeningen
Nielsen
Global
har på et investeringsstrategi,
bestyrelsesmøde i dag
Afkastet anses
for tilfredsstillende, og
skal ses
i lysetValue
af foreningens
behandlet
godkendt
1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.
der somogdet
fremgårregnskabet
nedenfor, for
er langsigtet.
Foreningensudgør
investeringer
som
bekendt
på rådgivning
fra direktør
Ole Nielsen,
Nettoresultatet
12.155 t.erkr.
i årets
førstebaseret
6 måneder,
hvilket svarer
til et afkast
på 0,75 %
Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen har fastlagt den
inklusive dividende. Afkastet anses for tilfredsstillende set i lyset af foreningens
i rapporten beskrevne investeringsfilosofi og strategi, der således stemmer overens med
investeringsstrategi, der som det fremgår nedenfor er langsigtet.
foreningens profil. Bestyrelsen udtrykker ikke specifikke forventninger til udviklingen i
aktiemarkederne, men henviser til foreningens investeringsfilosofi, der er beskrevet i
Foreningens
investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen
beretningen.
Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten
Af investeringsfilosofien
at der
det således
er foreningens
økonomiske
målsætning profil.
at
beskrevne
investeringsfilosofi fremgår,
og strategi,
stemmer overens
med foreningens
maksimereudtrykker
den langsigtede
egenkapitalforrentning
under hensyntagen
til lav risiko
Bestyrelsen
ikke specifikke
forventninger pr.
til år
udviklingen
i aktiemarkederne,
men
for permanent
tab afinvesteringsfilosofi,
kapital. Udviklingen
renten og valutakurserne
henviser
til foreningens
der ieraktiemarkederne,
beskrevet i investeringsrådgiverens
beretning.
udgør har
hverder
især
en risiko
for, at
denne økonomiske
målsætning
ikkepåfuldt
ud opnås.
Generelt
i flere
år kunnet
konstateres
en meget positiv
stemning
de internationale
Bestyrelsen
udtrykker
ingen
forventninger
til
udviklingen
af
de
økonomiske
konjunkturer
aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle
eller markederne,
og har
således
bevidst
valgt
at lade Risikobilledet
sådanne elementer
markedsopinion
forventes
at blive
mere
forsigtig
ogikke
afventende.
synes indgå
såledesi at
investeringsfilosofien.
Der
investeres
i
selskaber,
der
efter
en
konkret
bedømmelse
anses
have ændret sig, og dette kan medføre en mere uensartet tendens på aktiemarkederne.
som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens og rådgiverens opfattelse anses
værende det bedste
langsigtede
mod nævnte
risici. målsætning at maksimere den
Af som
investeringsfilosofien
fremgår,
at det værn
er foreningens
økonomiske
langsigtede
egenkapitalforrentning
pr. foreningens
år under hensyntagen
til lav risikogives
for permanent
tab af
I den medfølgende
rapport fra
investeringsrådgiver
en nærmere
kapital.
Udviklingen
i
aktiemarkederne,
renten
og
valutakurserne
udgør
hver
især
en
risiko
for,
at
information om foreningens udvikling, investeringsfilosofi og strategi.
denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til
Begivenheder
regnskabsåret
udviklingen
af de iøkonomiske
konjunkturer eller markederne, og har således bevidst valgt ikke at
Året
2009
begyndte
med
en
fortsættelse
af den negativeDer
tendens
på de generelle
aktiemarkeder
lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien.
investeres
i selskaber,
der efter en
som
herskede
i
2008.
Efter
en
stabilisering
i
foråret
steg
aktiemarkederne
resten
båret
konkret bedømmelse anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens af
ogåret
rådgiverens
frem
af
en
forventning
om
økonomisk
vækst.
Aktiemarkederne
fremviste
en
værdifremgang
opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici.
på 25,90 % målt ved MSCI World Index.
I den
medfølgende
rapportikke
fra foreningens
investeringsrådgiver
gives
en nærmere
information
Selvom
verden endnu
er ude af den
økonomiske krise,
er der
begyndende
tegn påom
foreningens
udvikling,
investeringsfilosofi
og
strategi.
en vending i konjunkturerne. Tiltag fra politisk side har samlet set bremset faldet i den
økonomiske tilbagegang. Selvom der er optimisme at spore, kan der samtidig ikke ses bort
fra regningen for disse tiltag, som skal findes i de meget store budgetunderskud, som de
Begivenheder
i 1.nuhalvår
enkelte lande
må slås med.

Risici
Aktiemarkederne
har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse og
Der er kursudsving.
risiko ved at Som
investere
i aktier.
Der kan ske
store
i nettoværdien
af
negative
omtalt
i årsrapporten
for relativt
2006 har
derudsving
generelt
i flere år kunnet
foreningsandelene
blandt
andet
som
følge
af
selskabsspecifikke,
politiske,
markedsmæssige
konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, som har skabt basis for
og generelle
event
risiko (eksempelvis
terrorangreb,
generelt
stigendeøkonomiske
aktiekurser,forhold
og at samt
dennesåkaldt
generelle
markedsopinion
forventedes
at blivekrig
mere
eller naturkatastrofer).
forsigtig og afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, og dette
kanForeningen
medføre en mere
uensartet
tendens
på aktiemarkederne.
anvender
desuden
betydelige
ressourcer på at sikre den mest korrekte
prisfastsættelse på de aktier, obligationer og andre instrumenter, som indgår i foreningens
Begivenheder
regnskabsårets
porteføljer. efter
De store
kursudsvingafslutning
i 2008 og 2009 betød, at denne indsats blev forstærket
med øget overvågning, flere kontroller og indhentning af priser fra flere leverandører. For
beskrivelseogaffrem
risici
Nielsenforhold,
Globalsom
Values
prospekt.
Deryderligere
er fra balancedagen
tilhenvises
i dag ikketilindtrådt
påvirker
vurderingen af
halvårsregnskabet.

Ledelsesberetning
formanglende
1. halvår
2007på visse dele af
De store kursudsving
i 2008 og 2009 samt
likviditet
værdipapirmarkederne har betydet, at det for en række værdipapirers vedkommende har været
nødvendigt at anvende alternative priskilder, idet senest handlede børskurs ikke er vurderet
retvisende i forhold til udviklingen i markedet. Foreningens investeringsforvaltningsselskab
Bestyrelsen
Investeringsforeningen
Value
har på
et bestyrelsesmøde
i dag
har derforfor
i disse
helt ekstraordinære Nielsen
tilfælde Global
kortvarigt
anvendt
priser
fastsat på baggrund
behandlet
og godkendt
regnskabet
for 1. halvår
2007, hvilket
herved fremlægges.
af modeller,
hvori har
indgået sådanne
alternative
priskilder.
Nettoresultatet
udgør 12.155 t. kr. i årets første 6 måneder, hvilket svarer til et afkast på 0,75 %
Samfundsansvar
inklusive
dividende.
Afkastet
anses
for tilfredsstillende set i lyset af foreningens
Foreningen
har ikke en
politik for
samfundsansvar.
investeringsstrategi, der som det fremgår nedenfor er langsigtet.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra investeringer
balancedagenerogsom
frem
til i dagbaseret
ikke indtrådt
forhold,frasom
påvirker
af
Foreningens
bekendt
på rådgivning
direktør
Olevurderingen
Nielsen, Nielsen
årsregnskabet.
Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten
beskrevne investeringsfilosofi og strategi, Bestyrelsen
der således stemmer overens med foreningens profil.
Bestyrelsen udtrykker ikke specifikke forventninger til udviklingen i aktiemarkederne, men
henviser til foreningens investeringsfilosofi, der er beskrevet i investeringsrådgiverens beretning.
Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale
aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle
markedsopinion forventes at blive mere forsigtig og afventende. Risikobilledet synes således at
have ændret sig, og dette kan medføre en mere uensartet tendens på aktiemarkederne.
Af investeringsfilosofien fremgår, at det er foreningens økonomiske målsætning at maksimere den
langsigtede egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af
kapital. Udviklingen i aktiemarkederne, renten og valutakurserne udgør hver især en risiko for, at
denne økonomiske målsætning ikke fuldt ud opnås. Bestyrelsen udtrykker ingen forventninger til
udviklingen af de økonomiske konjunkturer eller markederne, og har således bevidst valgt ikke at
lade sådanne elementer indgå i investeringsfilosofien. Der investeres i selskaber, der efter en
konkret bedømmelse anses som værende undervurderede, hvilket efter bestyrelsens og rådgiverens
opfattelse anses som værende det bedste langsigtede værn mod nævnte risici.
I den medfølgende rapport fra foreningens investeringsrådgiver gives en nærmere information om
foreningens udvikling, investeringsfilosofi og strategi.

Begivenheder i 1. halvår
Aktiemarkederne har i 1. halvår oplevet en fremgang, kun afbrudt af februar måneds nervøse og
negative kursudsving. Som omtalt i årsrapporten for 2006 har der generelt i flere år kunnet
konstateres en meget positiv stemning på de internationale aktiemarkeder, som har skabt basis for
generelt stigende aktiekurser, og at denne generelle markedsopinion forventedes at blive mere
forsigtig og afventende. Dette er stadig bestyrelsens opfattelse. Risikobilledet synes ændret, og dette
kan medføre en mere uensartet tendens på aktiemarkederne.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af
halvårsregnskabet.

Kære Investorer og Partnere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007
Indre værdi pr. investeringsbevis steg i 2009 med 18,23 % inklusiv reinvestering af dividende.
Afkastet for de generelle aktiemarkeder målt ved MSCI World Index udgjorde i 2009 25,90 %.
Resultatet for 2009 er i absolut forstand tilfredsstillende og har øget foreningens langsigtede
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Fairfax Financial Holdings: Holdingselskab for en række forsikringsselskaber i Nordamerika.
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niveau. Vi har oprindeligt investeret i Fairfax på en stor discount til deres egenkapital og
en endnu større discount til deres forretningsmæssige værdi. Er prisfastsat omkring deres
nuværende egenkapital.

Nestle: Verdens førende fødevareselskab. Yderst profitabelt og ejerorienteret med højt afkast
på investeret kapital. Vi har investeret til en meget lav pris i forhold til Nestlés løbende

driftsindtjening renset for likvide midler, gæld og værdipapirbeholdninger, hvilket afspejler
en markant undervaluering af både nuværende indtjening og fremtidige potentiale. Selskabet
er fortsat undervurderet.

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Nipponkoa Insurance: Japansk skadesforsikringsselskab i færd med en planlagt fusion med
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Fairfax Financial Holdings har forfulgt den idé i over 24 år og med overordentlig stor succes.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Nipponkoa er i dag blandt vores fem største positioner i foreningen. Vi har haft Nipponkoa
siden etableringen af foreningen i 2002. Nipponkoa er et ordinært selskab uden
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af
konkurrencemæssige fordele. Det er generelt svært for et forsikringsselskab at distancere sig
halvårsregnskabet.
fra andre forsikringsselskaber. Konkurrencemæssige fordele i forsikringsbranchen kan alene
opbygges og bevares på 2 måder. Enten fra det selskab, der har de laveste omkostninger,
eller det nicheselskab, som kombinerer evnen til profitabel prisfastsættelse af produkter, der
for andre er svære at prisfastsætte, og samtidig ekstrem overskudskapital til at bakke op om
udstedte løfter.

Min interesse for Nipponkoa som ordinært selskab eksisterer ikke med baggrund i
konkurrencemæssige fordele. Foruden naturligvis, at selskabet er overkapitaliseret og
prisfastsat på under 50 % af deres egenkapital, så bunder min interesse i eventuelle kommende
Ledelsesberetning
ændringer i ledelsesopfattelse.
Det er muligt, for
at vi 1.
nu halvår
kommer til2007
at se en tilnærmelse til
tankegangen om aktionærværdi-begrebet. En ændring i ledelsesopfattelse fra, at et selskab
er til for samfundets skyld til, at et selskab er ejet af aktionærerne og drevet for aktionærerne
med maksimering af profit for øje. Naturligvis efter gældende regler udstukket af samfundet.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag
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overordnet mål om maksimering af gennemsnitlig årlig egenkapital pr. aktie.
Foreningens investeringer er som bekendt baseret på rådgivning fra direktør Ole Nielsen, Nielsen
Southeastern har haft kontakt med ledelsen i Nipponkoa i en lang årrække. I løbet af perioden
Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten
har der været en vis lydhørhed overfor Southeasterns tanker om et forsikringsselskab, som en
beskrevne investeringsfilosofi og strategi, der således stemmer overens med foreningens profil.
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Hvor jeg tidligere har kunnet belyse fejlinvesteringer, der har kostet os penge, så var året
2009 en smule anderledes, men egentlig med samme resultat. Her tænker jeg specielt på tre
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og nationalbankdirektører har med overbevisende initiativer (og på kort sigt) forhindret en
eskalerende krise. Tilliden fra markedsdeltagerne og den enorme likviditet fik alle aktivklasser
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
til at stige igen, herunder også aktiemarklederne. Vi sidder nu tilbage med disciplinen, men
ikke disse kvalitetsvirksomheder.
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af
halvårsregnskabet.
Jeg vil naturligvis ikke gå på kompromis med min disciplin, den har tjent os i andre

sammenhænge. Men måske jeg kunne have overvejet en ombytning med andre af porteføljens
selskaber.

Jeg holder dog modet højt og spejder fortsat. Jeg ved der vil opstå muligheder igen. Ikke
bare fra et generelt faldende aktiemarked, men også fra enkelte sektorer, som undervejs i
aktiemarkedets trædemølle mister markedsdeltagernes gunst. Imens sidder jeg på kontanterne
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Capital Management Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsen kan tilslutte sig den i rapporten
beskrevne investeringsfilosofi og strategi, der således stemmer overens med foreningens profil.
Vi forsøger at nå dette mål ved investering i både kvalitetsselskaber og ordinære selskaber.
Bestyrelsen udtrykker ikke specifikke forventninger til udviklingen i aktiemarkederne, men
Vi vil foretrække en portefølje med kvalitetsselskaber, idet disse selskaber på sigt øger deres
henviser til foreningens investeringsfilosofi, der er beskrevet i investeringsrådgiverens beretning.
forretningsmæssige værdi betydeligt. Kvalitetsselskaber er selskaber med karakteristika som
Generelt har der i flere år kunnet konstateres en meget positiv stemning på de internationale
førende indenfor sit felt, højt afkast på investeret kapital, likviditetsgenererende og med
aktiemarkeder, som har skabt basis for generelt stigende aktiekurser, men denne generelle
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men vil alt andet lige også betyde en lavere omsætningshastighed i foreningen.
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