
FORSKNINGSBASERET AKTIEUDVÆLGELSE

MOMENTUM



FORSTÅ MOMENTUMSTRATEGIEN

Køb de aktier, som har klaret sig bedst inden for det seneste halve til hele år og undgå 

de aktier, der i samme periode har haft mindre kursmæssig medvind. 

Det er egentlig almindelig sund fornuft og lige præcis dét, man gør, når man investerer 

efter en momentumstrategi.

I denne folder kan du blive klogere på den akademiske forskning bag momentum. 

Forskningen har vist, at der i over 100 år har eksisteret momentum i de finansielle 

markeder, og at momentum i lange perioder har givet højere afkast end markeds- 

afkastet (indeksafkastet) på tværs af både geografiske regioner og aktivklasser, herun-

der aktier. Både vi og forskerne forventer, at merafkast med momentum vil fortsætte. 

I Danmark har vores momentumstrategi i Falcon Invest haft rigtig god medvind. Her 

har vi siden 2012 skabt 5%-point mere pro anno og 80%-point mere totalt set end afka-

stet for det danske C20/C25 aktieindeks. Netto efter alle omkostninger.

Hvordan vi har gjort, får du også viden om i folderen.

Rigtig god læselyst.

HVEM ER VI?
Falcon Invest er godkendt af Finanstilsynet, og er en børsnoteret dansk investerings-

forening med kundeejede investeringsafdelinger. Foreningens rådgiver er Falcon 

Fondsmæglerselskab A/S, der er ejet af de oprindelige stiftere, som med et stort 

millionbeløb investeret i Falcon Invest har hånden på kogepladen.

Vi er eksperter i den akademisk anerkendte momentumfaktor og sætter en ære i at 

tilbyde fair og gennemsigtige vilkår.  

Det er vores mål, at du som medinvestor i Falcon Invest trygt kan lade os klare 

arbejdet med at vælge gode investeringer, således at du kan leve et rigere liv. Både 

i kroner og øre – men også i forhold til de oplevelser, interesser og relationer, du i 

stedet kan skabe og bruge tiden på.

Falcon Invest 2019



INDHOLDSFORTEGNELSE

Kapitel 1: Grundlæggende om momentumstrategien   4

 Faktorinvestering       4

 Momentumfaktoren       4

 Forskningen bag       5

Kapitel 2: Absolut og relativt momentum     6

 Absolut momentum       6

 Relativt momentum       7

Kapitel 3: Sådan har vi slået en indeksinvestering    8

 Markante merafkast       8

 Sammenligning af afkast      8

Kapitel 4: Spred investeringerne      9

 Diversifikation og bedre afkast     9

 Introduktion til delporteføljer     9

 Udfaldsrum for afkast uden delporteføljer    10

 Udfaldsrum for afkast med delporteføljer    10

Kapitel 5: Aktiecase: Danske Bank       11

 Skiftende momentum       12  

 Fra kursridt til kursfald      13

 Hvorfor solgte vi?        13

 Det kan være fristende at købe aktier, der er faldet  14

 Måske Danske Bank igen en dag indgår i porteføljen  14

Afslutning: Klar til at investere eller brug for mere viden?  15

Falcon Invest 2019



KAPITEL 1 GRUNDLÆGGENDE OM MOMENTUMSTRATEGIEN 

FAKTORINVESTERING
Der er i akademisk forskning kun fundet 5 pålidelige og praktisk anvendelige såkaldte 

investeringsfaktorer.

En investeringsfaktor er en måde at investere på, der har skabt - og fortsat forventes 

at kunne skabe - bedre afkast end indeksafkastene i de finansielle markeder.

Investeringsfaktorerne er som følger:

 > Small cap: At aktier med lavere total markedsværdi outperformer selskaber 

med højere total markedsværdi

 > Value: At lavt prissatte aktier giver bedre afkast end dyrt prissatte

 > Lav volatilitet (kursudsving): At lavvolatile aktier giver bedre afkast end høj- 

volatile

 > Kvalitet: At aktier med høj finansiel kvalitet giver bedre afkast end aktier med 

lav finansiel kvalitet

 > Momentum: At aktier, der er steget eller faldet mest det seneste halve til hele 

år, bliver ved med henholdsvis at stige eller falde det næste halve til hele år, 

og dermed giver bedre afkast

MOMENTUMFAKTOREN
Hos Falcon Invest er vi eksperter i momentumfaktoren, der også er kendt som blot 

"momentum" eller "momentumstrategien".

Forskning i momentumfaktoren har vist, at der er større statistisk sandsynlighed for, 

at markeder eller aktier, der er steget eller faldet mest inden for det seneste halve til 

hele år, bliver ved med henholdsvis at stige eller falde mere inden for det næste halve 

til hele år. 

Momentuminvestering handler således om det, vi alle kender om prisudvikling på 

baggrund af udbud og efterspørgsel: Køb de værdipapirer, der er størst efterspørgsel 

efter og undgå de værdipapirer, der er mindst efterspørgsel efter.

Investering via momentum har gennem lange perioder, i både teori og praksis, givet 

højere afkast end markedsafkast på tværs af både geografiske regioner og 

aktivklasser. 
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FORSKNINGEN BAG MOMENTUM
Inden for den akademiske forskning om momentum skelner man mellem såkaldt  

absolut og relativt momentum. 

Den prisvindende danske økonom og professor på Copenhagen Business School, Lasse 

Heje Pedersen, har især bidraget til forskningen i absolut momentum. 

Han har været med til at påvise, at momentum i de finansielle markeder er både ro-

bust og vedvarende. Artiklen Time Series Momentum fra 2012 af Tobias J. Moskowitz, 

Yao Hua Ooi og Lasse Heje Pedersen er et af hans mest kendte bidrag til forskningen.

Andre forskningsartikler: 

 > Asness, S. Moskowitz, T. & Pedersen, L. (2012): Value and momentum 

everywhere

 > Asness et. al (2014): Fact, Fiction and Momentum Investing

 > Fama & French (2008): Dissecting Anomalies

 > Geczy & Samonov (2017): Two Centuries of Multi-Asset Momentum (Equities, 

Bonds, Currencies, Commodities, Sectors and Stocks)

 > Griffin et. al. (2003, revideret i 2015): Momentum Investing and Business Cycle 

Risk: Evidence from Pole to Pole

 > Hurst, B. Ooi, Y. & Perdersen, L (2014, revideret i 2017): A Century of Evidence 

on Trend-Following Investing

 > Jegadeesh & Titman (1993): Returns to Buying Winners and Selling Losers: 

Implications for Stock Market Efficiency
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KAPITEL 2 ABSOLUT OG RELATIVT MOMENTUM 

ABSOLUT MOMENTUM
Absolut momentum, på engelsk kaldet time series momentum, har gennem adskillige 

år været et overset fænomen fra akademisk side. Men efter finanskrisen i 2008 steg 

interessen for forskning og investeringstilgange, der kunne dæmpe udsvingene i 

investeringsafkastet. Det gav øget fokus på absolut momentum.

En portefølje baseret på absolut momentum sammensættes ud fra hvilke værdi-

papirer, der har positivt momentum, mens værdipapirer med negativt momentum 

udelades af porteføljen. Ved anvendelse af absolut momentum foretages derfor ingen 

relative sammenligninger. I stedet evalueres hvert værdipapir i forhold til eget 

momentum. Derved ser man kun på, hvorvidt værdipapirets momentum er positivt 

eller negativt. 

Ligesom med relativt momentum er den akademiske standard for absolut momentum 

at måle afkastet over de seneste 12 måneder. 

Herunder ses et eksempel med et investeringsunivers bestående af 10 aktier, hvor kun 

de aktier, der har absolut momentum (positive afkast), købes til porteføljen.
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Aktie Afkast seneste 12 måneder

Aktie A 12,7%

Aktie B 9,8%

Aktie C 5,2%

Aktie D -0,5%

Aktie E -2,6%

Aktie F -6,8%

Aktie G -7,2%

Aktie H -11,1%

Aktie I -13,4%

Aktie J -18,5%

K
ø

b
S

æ
lg

/u
n

d
g

å

P
o

si
ti

vt
 a

fk
a

st
N

e
g

a
ti

vt
 a

fk
a

st



RELATIVT MOMENTUM 
Ved anvendelse af relativt momentum udvælges værdipapirer på baggrund af deres 

kursudvikling relativt til andre værdipapirer ud fra en momentumberegning. 

Den akademiske standard for sådanne beregninger er typisk baseret på de seneste 12 

måneders kursudvikling. Man kan dog også foretage mere komplekse beregninger, der 

for eksempel tager hensyn til den såkaldte standardafvigelse. Standardafvigelsen er et 

risikonøgletal, som måler et værdipapirs kursudsving.

Med relativt momentum skelnes der ikke mellem positive eller negative afkast. I stedet 

sammensættes en portefølje ud fra hvilke værdipapirer, der har givet de bedste afkast 

relativt til dem, der har givet mindre gode afkast. Det gøres ud fra en forsknings-

baseret forventning om, at relative vindere vil forblive vindere og relative tabere vil 

fortsætte med at underperforme vinderne.

I vores aktiebaserede investeringsfonde; Falcon Danske Aktier Momentum, Europe 

Momentum og Global Momentum anvendes udelukkende relativt momentum, mens 

Falcon Flex Momentum kombinerer både relativt og absolut momentum. 

Herunder ses et eksempel med et investeringsunivers bestående af 10 aktier, hvor de 

fem aktier med det relativt set højeste momentum købes til porteføljen.
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Ranking Aktie Afkast seneste 12 måneder

1 Aktie A 12,7%

2 Aktie B 9,8%

3 Aktie C 5,2%

4 Aktie D -0,5%

5 Aktie E -2,6%

6 Aktie F -6,8%

7 Aktie G -7,2%

8 Aktie H -11,1%

9 Aktie I -13,4%

10 Aktie J -18,5%
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KAPITEL 3 SÅDAN HAR VI SLÅET EN INDEKSINVESTERING 

MARKANTE MERAFKAST
Siden 2012 har vi med strategien i vores danske aktiefond skabt et afkast efter alle 

omkostninger på 240%. Det svarer til et merafkast relativt til en passiv ETF/indeks- 

investering i det danske OMX C20/25-indeks på næsten 5%-point årligt. 

Et merafkast af den størrelse lyder for nogen måske ikke af meget. Men med renters 

rente (geninvesterede afkast og udbytter) har det årlige merafkast ledt til et markant 

bedre slutafkast end en tilsvarende indeksinvestering. Per marts 2019 er afkastet for 

vores danske aktiestrategi således hele 80%-point bedre end OMX C20/C25-indeksene. 

Det svarer til 80.000 kr. ekstra i afkast per 100.000 kr. investeret.

SAMMENLIGNING AF AFKAST
Søjlen til venstre viser pro anno nettoafkastet for strategien i vores danske aktiefond 

med højmomentumaktier siden opstarten i 2012. I midten ses indeksafkastet, og søjlen 

til højre viser en simulation af en "omvendt" momentumstrategi, hvor der udelukkende 

købes lavmomentumaktier.

Data pr. 1. marts 2019. Afkastet for OMXC20/C25 GI samt simulationen af "Aktier med lavt momen-

tum" er inklusiv geninvesterede kursgevinster og udbytter. "Aktier med lavt momentum" er desuden 

tillagt samme honorar/omkostninger som Falcon aktiefond. 

Som det fremgår, kan man, ved løbende at sørge for at have højmomentumaktier i por-

teføljen ikke alene opnå bedre afkast end ved en passiv investering i indekset på lang 

sigt, man kan også opnå et markant merafkast i forhold til udelukkende at købe aktier 

med lavt momentum.
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KAPITEL 4 SPRED INVESTERINGERNE

DIVERSIFIKATION OG BEDRE AFKAST
Det gode råd om ikke at lægge alle æg i én kurv gælder også inden for investering.  

Her viser forskning, at for eksempel value- og momentumstrategier supplerer hin- 

anden godt. Vi anbefaler derfor ikke, at man udelukkende investerer i Falcon Invest, 

men at man også bruger andre forvaltere og strategier. 

Research viser også, at man skal have en fornuftig spredning af sine aktier for at  

undgå at eksponere sig for meget mod selskabsspecifikke risici, og porteføljen bør 

derfor ikke bestå af for få aktier. 

Porteføljen skal dog heller ikke indeholde så mange aktier, at både risiko og afkast-

muligheder spredes så meget, at man opnår indekslignende afkast. 

Med andre ord: Det gælder om at sprede risikoen ved at investere i et vist antal aktier, 

men ikke for mange aktier, da man herved ikke kan opfylde sit mål om at opnå bedre 

afkast end en passiv indeksinvestering.

INTRODUKTION TIL DELPORTEFØLJER
Har man kun én portefølje af aktier, hvor man udskifter dele af porteføljen med et vist 

interval, kan man blive påvirket af timing-held eller timing-uheld. Det kan i høj grad  

påvirke det langsigtede afkast i enten opadgående eller nedadgående retning. 

Det er selvfølgelig godt, når det er i opadgående retning, men det kan man ikke sikre.  

For at mindske effekten af re-allokeringstiming deler vi derfor porteføljen i vores 

investeringsfonde op i fire overlappende delporteføljer med 25% af porteføljemidlerne 

i hver. Delporteføljerne re-allokeres forskudt af hinanden med seks til syv ugers inter-

val. Det sikrer, at investering i eller salg af aktier i porteføljerne foretages gradvist. 

Praktisk implementering af overlappende delporteføljer kan grafisk vises således:
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Tid…
Re-allokering

Samlet portefølje 

Delportefølje 1

Delportefølje 2

Delportefølje 3

Delportefølje 4 

Tid... Re-allokering



UDFALDSRUM FOR AFKAST UDEN DELPORTEFØLJER
Boksplottet i venstre del af figuren nedenfor viser et simpelt eksempel med udgangs-

punkt i danske aktier købt på baggrund af en momentumstrategi uden delporteføljer. 

Her ses det, hvordan det annualiserede afkast for en enkeltstående portefølje med de 

største danske aktier fordeler sig ved forskellige startperioder og forskellige 

re-allokeringsintervaller fra fire til otte måneder.

Selv uden delporteføljer giver investering i momentumaktier bedre afkast end OMX 

C20/C25-indekset (12% p.a.). Udfaldsområdet for momentumaktierne befinder sig 

mellem 14% til 19% p.a.; altså et forholdsvis bredt udfaldsområde på 5%-point.

C20 CAP GI/           
OMXC25 GI INDEKS

10%

12%

14%

16%

18%

20%

A
fk

as
t 

p
.a

.

UDFALDSRUM FOR AFKAST MED DELPORTEFØLJER
Boksplottet i højre del af figuren viser fordelen af at have fire overlappende del-

porteføljer. Ved at benytte overlappende delporteføljer indsnævres udfaldsrummet til 

1-2%-point, hvilket vil sige, at købs- og salgstidspunkter, og dermed timing-held og 

timing-uheld, i mindre grad bliver væsentlige. Delporteføljer sikrer således, at man 

opnår mere stabile afkast og dermed bedre kan være tro mod strategien.
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Afkast p.a. for
C20 CAP GI / C25 GI Indeks

DANSKE AKTIEAFKAST

Falcon momentumstrategi 
uden delporteføljer Falcon momentumstrategi 

med fire delporteføljer



KAPITEL 5 EN AKTIECASE: DANSKE BANK 

I denne aktiecase får du viden om, hvorfor vi igennem lang tid havde Danske Bank 

aktien i vores portefølje, og hvorfor den ikke længere indgår heri. 

I september 2012 købte vi Danske Bank aktien til vores portefølje. Det gjorde vi, da 

aktien var blandt de 10 bedste aktier i det daværende C20 aktieindeks. 

Tabellen herunder viser vores momentumscore for de aktier, som indgik i 

C20-indekset på daværende tidspunkt:

  TOP 10 I SEPTEMBER 2012      BUND 10 I SEPTEMBER 2012

I vores danske aktiefond, Falcon Danske Aktier Momentum, holder vi med faste 

intervaller øje med hvilke aktier i indekset, der har den bedste momentumscore. 

Når det er tid til at handle i en af de fire delporteføljer, sørger vi for, at vi har de 10 

aktier, der har den bedste momentumscore på købstidspunktet i delporteføljen. 
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Aktie Momentumscore

GN Store Nord A/S 2,191

Coloplast A/S Class B 1,205

Novo Nordisk A/S Class B 0,777

Tryg A/S 0,591

Topdanmark A/S 0,589

Chr. Hansen Holding A/S 0,497

Carlsberg A/S Class B 0,302

Pandora A/S 0,221

DSV A/S 0,132

Danske Bank A/S 0,125

Aktie Momentumscore

Vestas Wind Systems A/S -0,111

NKT A/S -0,001

Novozymes A/S Class B 0,000

H. Lundbeck A/S 0,001

FLSmidth & Co. A/S 0,012

TDC A/S 0,015

A.P. Moller - Maersk A/S Class B 0,063

Nordea Bank AB 0,112

William Demant Holding A/S 0,116

A.P. Moller - Maersk A/S Class A Beregnes ikke
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SKIFTENDE MOMENTUM 

...Fra køb: I september 2012 var Danske Bank aktien kursmæssigt set mere stigende 

end en række af de andre aktier i indekset. Aktien havde således bevæget sig op som 

nr. 10 på listen målt på momentum og blev derfor købt til vores portefølje. 

...Til salg: Den ellers gode kursudvikling relativt til andre aktier varede ikke ved for 

Danske Bank aktien. Alle vores aktier i Danske Bank blev derfor gradvist solgt i 2013 

for at frigøre midler til at købe andre aktier med højere momentumscore. 

Som det fremgår af grafen ovenfor, var Dansk Bank aktiens kursudvikling interessant 

nok igen stigende, da vi solgte den fra den sidste af vores delporteføljer ultimo 2013. 

Grunden til at vi alligevel solgte på dette tidspunkt var, at andre aktier i indekset var 

steget endnu mere. Da vi, som tidligere beskrevet, kun køber de 10 aktier, der har 

bedst momentum, vil en stigende aktie således godt kunne blive solgt til fordel for 

aktier med endnu bedre momentum. 

...Til genkøb: Danske Bank aktien steg relativt hurtigt efter vores salg ultimo 2013. 

Derfor havde den igen bedre relativt momentum i forhold til de andre aktier i indekset.

I løbet af 2014 var Danske Bank aktien således igen at finde i de 10 aktier med bedst 

momentum. Derfor blev den henover året løbende købt. Først i én delportefølje, så to, 

tre og fire - indtil vi ved udgangen af året havde investeret så meget i aktien, som vores 

strategi tillader i forhold til spredning af investeringerne. 

…Til delvis salg, til genkøb, til salg: Indtil 2017 blev andelen af Danske Bank aktier i 

vores portefølje sænket, øget, sænket og øget igen. 
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FRA KURSRIDT TIL KURSFALD
I løbet af 2017 satte hvidvasksagen sine spor på kursudviklingen for Danske Bank. Her 

begyndte en sidelæns bevægelse, efter at aktien var steget markant det foregående år. 

Ved den planlagte re-allokering i den ene af vores delporteføljer i november 2017, lå 

Danske Bank igen uden for top 10. Det udløste et salg af aktierne fra delporteføljen. 

Udviklingen fortsatte frem til april 2018, hvor Danske Bank aktien blev solgt fra i den 

sidste af de fire delporteføljer. Siden har vi ikke haft Danske Bank i porteføljen, da den 

relativt til andre aktier i indekset har haft en dårligere kursudvikling.

HVORFOR SOLGTE VI? 
Som tidligere nævnt køber vi med momentumstrategien i Falcon Danske Aktier 

Momentum kun de 10 af C20/C25-indeksets aktier, der har bedst kursmomentum. Ved 

de faste re-allokeringer af delporteføljerne kigger vi på, hvilke aktier delporteføljen 

fremadrettet skal indeholde. Her beholder/køber vi alle aktier i top 10 og sælger aktier, 

der tidligere er købt til porteføljen, men som ikke længere er i top 10. 

I sidste del af vores ejerperiode faldt Danske Bank aktien for første gang uden for top 

10 i november 2018. Aktien forblev herefter uden for top 10 ved de kommende re-

allokeringer af de fire delporteføljer. Derfor blev den solgt fra hver af dem. 

Herunder ses udviklingen i momentumscore for tre af aktierne i det danske C25 aktie-

indeks henover den periode, hvor vi løbende solgte Danske Bank fra delporteføljerne. 

En score på 1 er bedst, og en score på 25 er dårligst. 

William Demant Holding A/S

Solgt fra del-
portefølje 1

Solgt fra del-
portefølje 2

Solgt fra del-
portefølje 3

Solgt fra del-
portefølje 4

En placering på mellem 1-10 
gør, at aktien bevares eller 
indkøbes til porteføljen

Danske Bank A/S

En placering på under 10 gør, 
at aktien sælges eller undgås

A.P. Møller - Maersk A/S 
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Som det fremgår, nåede Danske Bank aktien på intet tidspunkt igen i top 10. Derfor 

blev den gradvist solgt. 

William Demant havde derimod en stabil placering i top 10, hvorfor denne aktie blev 

bevaret i porteføljen. 

A.P. Møller – Mærsk aktien lå i hele perioden i nederste del af momentumscorelisten 

og blev derfor ikke købt til porteføljen. 

DET KAN VÆRE FRISTENDE AT KØBE AKTIER, DER ER FALDET 
Det kan være fristende at købe eller holde fast i aktier som Danske Bank eller A.P 

Møller – Maersk, fordi de er faldet meget.

Man tror måske, at bunden er nået, eller man ejer måske allerede aktien og ønsker 

ikke at realisere et tab. Omvendt kunne det ligeledes være fristende at sælge en aktie 

som William Demant, hvis man havde den i porteføljen, fordi man tror, den er steget 

for meget. 

Ingen af delene gør sig dog gældende set ud fra et momentumperspektiv. Som 

momentuminvestorer forholder vi os til en forskningsbaseret forventning om, at 

relative vindere vil forblive vindere, og relative tabere vil fortsætte med at klare sig 

dårligere end vinderne. 

Det gør sig naturligvis ikke gældende for alle aktier, for selvfølgelig kan man være 

dygtig eller heldig at købe en aktie på bunden, når den er faldet meget. Men for en 

momentumstrategi kan det over en bred kam bedst betale sig at købe og holde fast i 

vinderne og sælge/undgå at købe taberne.

MÅSKE DANSKE BANK IGEN EN DAG INDGÅR I PORTEFØLJEN
Efter en lang periode hvor Danske Bank har indgået i porteføljen, har vi i skrivende 

stund ikke længere aktier i selskabet. 

Det betyder ikke, at vi af den grund har et negativt syn på aktien som investeringscase. 

Vi forholder os blot til dens kursmomentum, som i øjeblikket ikke længere er 

attraktivt.

Hvis Danske Bank igen en dag opnår godt momentum relativt til de andre aktier i 

C25 indekset, køber vi den gerne – på grund af delporteføljekonceptet – trinvist igen.
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KLAR TIL AT INVESTERE ELLER BRUG FOR MERE VIDEN?

Med denne folder er du forhåbentlig blevet klogere på den akademiske forskning bag 

momentumstrategien, og hvordan vi har implementeret den i praksis. 

GØR-DET-SELV
Er du klar til at investere, er her instruks til nemt at købe via din egen netbank:

www.falcon.link/koeb

Mindste investering er ét investeringsbevis (aktie) til ca. 100 kr. afhængig af dagskurs.

BLIV RINGET OP ELLER MØD OS RUNDT OM I LANDET
Vi tilbyder følgende muligheder: 

 > Få en gratis og uforpligtende 15-minutters telefonintroduktion, hvor vi ringer 

dig op med yderligere information om os og vores fonde. Der vil naturligvis 

også være mulighed for at få besvaret alle spørgsmål, du måtte have.

 > Kom til et af vores gratis gå-hjem-møder af 1 times varighed rundt om i landet

 > Ved potentiel investering i Falcon Invest på 1 mio. kr eller mere, kommer vi 

gerne hjem til dig/jer/din virksomhed for at holde møde.

Book et telefonopkald eller gå-hjem-møde her:

www.falcon.link/mere-viden

Kundedirektør Morten Trebbien kan også kontaktes på direkte/mobil 23 64 79 28 eller 

via mail: mt@falconfms.dk for at aftale nærmere.
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INVEST
FALCON

Oplysningerne i denne folder er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes 

som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i 

virksomheder og værdipapirer omtalt i folderen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, 

ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, 

juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon 

Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner 

– eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne folder.

www.falconinvest.dk

(+45) 38 14 66 00


