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BankInvest skal forvalte investeringer for 

Investeringsforeningen BIL Danmark 

 

Investeringsforeningen BIL Danmark har indgået aftale med BankInvest om porteføljepleje 

af foreningens fem afdelinger med en samlet formue på 1,5 mia. kroner. 

København, den 12. juli 2021 – Med virkning fra den 1. august 2021 overtager BankInvest 

porteføljeforvaltningen af de fem afdelinger  i Investeringsforeningen BIL Danmark med en 

samlet formue på cirka 1,5 mia. kroner. Midlerne er fordelt på tre blandede afdelinger 

med forskellige risikoprofiler og to afdelinger med globale aktier. 

Porteføljeforvaltningen af de fem afdelinger bliver i dag varetaget af Banque 

Internationale à Luxembourg. Men med Banque Internationale à Luxembourgs frasalg af 

den danske bankfilial i sidste måned har bestyrelsen i Investeringsforeningen BIL Danmark 

fundet det naturligt at se på, om porteføljeplejen med fordel kan overdrages til  en anden 

forvalter, siger foreningens bestyrelsesformand Jacob Saxild. 

”Og her faldt valget på BankInvest. BankInvests investeringsfilosofi stemmer på en række 

områder overens med den tilgang, vi har i Investeringsforeningen BIL Danmark, hvor vi 

ønsker at tilbyde foreningens medlemmer både professionelle og ansvarlige investeringer, 

der samtidig kan levere konkurrencedygtige afkast”, siger Jacob Saxild, der understreger, 

at BankInvests overtagelse af porteføljeforvaltningen sker på uændrede vilkår. 

BankInvests adm. direktør, Lars Bo Bertram, er glad for, at Investeringsforeningen BIL 

Danmark har valgt BankInvest til at stå for porteføljeplejen i de fem afdelinger. 

”BankInvest har i årtier forvaltet og markedsført globale aktie- og blandede 

investeringsprodukter, som i disse år nyder stor og stigende efterspørgsel blandt vores 

kunder. Med ”Optima”, som vi kalder vores serie af blandede produkter, har vi fundet en 

opskrift med et rigtig fornuftigt afkast-risiko-forhold. De erfaringer tager vi naturligvis med 

os, når vi skal forvalte BIL Danmarks afdelinger”, siger Lars Bo Bertram. 

 

For yderligere kommentarer, kontakt 

Jacob Saxild, bestyrelsesformand, Investeringsforeningen BIL Danmark, tlf: 28 83 94 96 

Lars Bo Bertram, adm. direktør, BankInvest, tlf: 40 42 74 80   
 
Om Investeringsforeningen BIL Danmark:  
BIL Danmark er en investorejet forening, som har eksisteret siden 1998. BIL Danmark udbyder i dag følgende afdelinger: Se-

lection Lav Akk. KL, Selection Middel Akk. KL, Selection Høj Akk. KL, Selection Aktier Akk. KL og Selection Aktier KL. Missionen 

er at tilbyde en aktiv forvaltning og opnå konkurrencedygtige investeringsresultater. 
 

Om BankInvest:  
BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet 

formue under forvaltning og administration på 126 mia. kroner (pr. 31. dec. 2020). BankInvest forvalter midler for cirka 210.000 

private investorer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. BankInvest blev etableret i 1969, og ejerkred-

sen består af 38 danske pengeinstitutter. BankInvest har cirka 110 medarbejdere. 
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