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Ny udstedelse fra PLUS Invest:

Fem indeks skal sikre det bedste afkast
I sin tredje udstedelsesserie introducerer PLUS Invest to nye investeringstilbud til
danske investorer: PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008. Begge
papirer er baseret på en obligation med høj kreditværdighed (AAA), mens afkastet er
bestemt af de kommende års udvikling i fem omhyggeligt udvalgte markedsindeks.
Formålet er at tilbyde investorer et fornuftigt alternativ til traditionelle obligationer, hvis
afkastudsigter i disse år er udhulet af historisk lave renter. De to nye obligationer
henvender sig til investorer med en langsigtet investeringshorisont, der gerne vil
forbedre deres afkastudsigter, men som samtidig ønsker en høj grad af sikkerhed.
Obligationerne udbydes til henholdsvis kurs 100,00 franko for PLUS 5 Index Basis 2008
og 110,00 franko for PLUS 5 Index Super 2008. Den højere udbudskurs på sidstnævnte
skyldes en tilsvarende højere deltagelsesgrad, dvs. bedre afkastmuligheder, i afkastet på
de fem udvalgte indeks.
Tag det bedste hvert år
Afkastet af PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 baseres på fem
markedsindeks, der er omhyggeligt udvalgt ud fra en forventning om attraktive
stigninger i de kommende år. Hvert år i oktober sammenlignes udviklingen i indeksene.
Det indeks, som indtil da har givet det bedste afkast fastlåses og udgår efterfølgende af
indekspuljen. Året efter sammenlignes udviklingen hos de resterende indeks, indtil der
til sidst kun er ét indeks tilbage.
De fem indeks
For at få mest mulig risikospredning og de bedste afkastvilkår er indekskurven i de to
nyudstedelser baseret på fem indeks med meget forskellige kendetegn og styrker. Fælles
for de fem er dog, at de alle repræsenterer markeder, som ventes at klare sig godt i de
kommende år.

•

KFX-indekset er indekskurvens danske islæt. Indekset består af de 20 mest
omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. Aktierne repræsenterer mere end
80 % af markedsværdien af samtlige selskaber noteret på fondsbørsen.

•

Dow Jones Eurostoxx 50sm består af 50 af de største europæiske virksomheder. Med den forestående østudvidelse og udsigt til stigende økonomisk
vækst i de kommende år, er der grund til at tro på stigende aktiekurser.

•

FTSE Xinhua China 25 indeholder 25 af de største og mest attraktive
kinesiske aktier. Indekset afspejler et Kina, der er på vej frem med stormskridt.

•

NASDAQ Biotechnology Index består af aktier fra 75 førende bioteknologiselskaber. Deres banebrydende forskning vil drive morgendagens medicinalindustri.

•

Goldman Sachs Industrial Metals Excess Return er et prisindeks på
metaller som aluminium og kobber. Indekset følger væksten i verdensøkonomien og anses som et "sikkert kort", hvis verdensmarkedet i øvrigt udvikler sig
positivt.

Indfrielseskursen
Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt gennemsnittet af afkastet på de fem
fastlåste indeks ganget med deltagelsesgraden.
Tegningsoplysninger
PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 kan købes i tegningsperioden
11. september – 1. oktober 2003 kl. 14.00 i en lang række lokale og regionale
pengeinstitutter. Obligationerne bliver noteret på Københavns Fondsbørs med første
noteringsdag den 8. oktober 2003. Se i øvrigt prospektmeddelelse og prospekt
offentliggjort dags dato.
PLUS 5 Index Basis 2008 og PLUS 5 Index Super 2008 lanceres under varemærket
PLUS Invest med BIG 3 A/S som udsteder. Som arrangør for udstedelsen står BI Asset
Management Fondsmæglerselskab A/S, der som helejet datterselskab af BI Holding
A/S, indgår i BankInvest-gruppen.
Yderligere oplysninger om denne meddelelse fås ved henvendelse til administrerende
direktør i BankInvest-gruppen, Niels B. Thuesen, på telefon 77 30 90 00. Se også
www.plusinvest.dk.
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