
PASSIONATE GROWTH INVESTORINFORMATION

WINEST.DK

Winest er en klub for ligesindede vininvestorer,
der søger attraktive risikojusterede afkast,
ekstraordinære vinoplevelser og adgang til de
mest eksklusive vine i verden.



På det nuværende investeringsmarked er der en overflod af finansielle investeringsprodukter 
med enten høj volatilitet eller lave afkastudsigter. 

Vi mener, at dette kalder på et mere stabilt alternativ med en attraktiv afkastprofil. Et alternativ 
med unikke investeringskarakteristika, der giver et godt risikojusteret afkast med begrænset 
eksponering mod den økonomiske cyklus. Et alternativ der er håndgribeligt og relaterbart for 
den enkelte investor. 

Dette er alt sammen indbefattet i investeringsvin. 

Vi er overbeviste om, at investorer først og fremmest har brug for adgang til de største og 
mest lovende investeringsvine og samtidig et dybere kendskab til de fordele, de tilbyder. Vi 
er en klub af investorer og oplevelsessøgende individer, der samles i et helt nyt format med 
vores passion for vin i kernen af det hele. Sammen vil vi øge adgangen, vækste afkastet og 
udvide vores private og professionelle netværk af ligesindede. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Winest er en investeringsfond 
(AIF), der er registreret ved 
Finanstilsynet. Vi giver investorer 
adgang til investering i det 
attraktive marked for 
investeringsvin. Nærværende 
dokument beskriver rammerne 
og vilkårene for en investering i 
Winest. 
 
Winest forvaltes af Valueplus 
International A/S, hvis opgave er 
at rådgive fonden omkring 
fondens investeringer, herunder 
risikostyring og 
porteføljeoptimering, med det 
formål at optimere det 
langsigtede afkast til Winest´s 
investorer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Investorinformation 
 

Minimumsindskud  DKK 750.000 

Gearing   Ingen gearing 

Investeringsperiode  Mulig exit hvert kvartal 

Løbende udbytte  Intet, selskabet er akkumulerende  

Management fee  0,35% per kvartal af aggregeret kapital 

Performance fee  10% af afkastet (High watermark) 

Ind- og udtrædelse  2% i indtrædelsestillæg, 2% i udtrædelsesfradrag 

Andre omkostninger  Oplagring og forsikring (udover almindelige fondsspecifikke omk.)  

Skat    Afhængig af investortype 

Target afkast    6-10% pa. efter omk. (før skat) 
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Investering i vin 
 
Den traditionelle porteføljeallokering med 60% i aktier og 40% i obligationer er ikke optimal i 
det nuværende lavrentemiljø. Afkastprofilen på obligationerne er i mange tilfælde uattraktiv. 
Typisk lave (eller i nogle tilfælde negative) rentebetalinger, sammenholdt med lave eller 
negative kursgevinstudsigter. Den inverse sammenhæng mellem renten og kursen på en 
obligation bevirker således, at vi vil se faldende obligationskurser, hvis renten begynder at 
stige. Omvendt har renten næppe meget rum til at falde yderligere, hvilket gør kursstigninger 
mindre sandsynlige. 
 
Dette bevirker, at stadig flere investorer søger efter alternative aktivklasser til deres portefølje 
som supplement til aktieallokeringen.  
 
Attraktiv risiko/afkast profil 
Investeringsvin er i den sammenhæng en aktivklasse med en række unikke 
investeringskarakteristika, som gør den attraktiv i enhver diversificeret portefølje. Historisk har 
prisudviklingen på investeringsvin været mere stabil end andre sammenlignelige aktivklasser. 
Baggrunden for denne stabilitet skal findes i vinens iboende udbuds-/efterspørgselsdynamik. 
Som et såkaldt ’passions’-aktiv er efterspørgslen således drevet af mere end blot de 
eksplicitte fordele vinen besidder som et finansielt instrument. Historiske afkastniveauer har 
ligeledes været interessante og typisk ligget i spændet fra 6% til 12% pa. - afhængig af 
periode og segment.  
 
Den attraktive risiko/afkast-profil, altså kombinationen af gode langsigtede afkast og 
samtidig lav volatilitet (se fine wine i figuren nedenfor), er en sjældenhed i det nuværende 
investeringsmiljø. 
 
 

  
 
 
Stabile afkast gennem coronakrisen 
Investeringsvin har en begrænset sammenhæng til den generelle økonomiske og finansielle 
cyklus og har vist sig modstandsdygtig i krisetider, hvor afkastet har været stabilt trods store 
fald i andre aktivklasser. I nedenstående figur sammenholdes udviklingen i Liv-ex 100 (et 
officielt index for investeringsvin) med en række forskellige aktieindex gennem coronakrisen 
i 2020. Liv-ex 100 slutter året med positivt afkast og udsvingene gennem hele perioden er 
minimale – også i månederne februar til april, hvor krisen eskalerede. Et lignende mønster 
tegnede sig i finanskrisen i 2008 og 2009.  
 
 

Godt afkast, 
lav volatilitet 
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Lav korrelation til aktier 
Korrelationen mellem investeringsvin og aktiemarkedet (og andre aktivklasser i øvrigt) er lav. 
I mange perioder tæt på 0. Denne egenskab, kombineret med det gode risikojusterede 
afkast, gør investeringsvin optimal som et diversificeringselement i en porteføljesammen-
sætning.  
 
 

 
 
Investeringsvin i et porteføljeperspektiv 
Som påpeget bevirker afkastprofilen og den lave korrelation til andre aktivklasser, at 
investeringsvin er relevant at inddrage i porteføljeplanlægningen. I overblikket nedenfor er 
den traditionelle allokering 1B (60/40 i aktier og obligationer) sammenlignet med forskellige 
alternative allokeringer. Her viser det sig, at inkludering af investeringsvin i porteføljen 
maksimerer det risikojusterede afkast i de angivne perioder. Det risikojusterede afkast er 
afspejlet i den såkaldte Sharpe Ratio, som angiver afkastet korrigeret for den risiko der er 
taget.  
 
 
 
 
 
 

 

Stabile afkast i 
nedgangstider 

Lav korrelation 
til aktier 

Korrelation til S&P indexet 
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Prisdannelse ud fra udbud og efterspørgsel 
Hvor værdiansættelsen af en aktie er baseret på den forventede fremtidige cashflow-
generering, så er værdien på investeringsvin drevet af den underliggende udbuds-
/efterspørgselsdynamik. Uligevægten mellem udbuddet og efterspørgslen er dermed 
drivkraften bag de årlige værdistigninger.  
 
Efterspørgslen 
Som nedenstående tabel angiver, så er antallet af rige mennesker (HNWI og UHNWI – (Ultra) 
High Net Worth Individuals) generelt stigende. Det samme er interessen for eksklusiv vin. 
Dette er en global tendens, men er specielt udpræget i Asien (og specifikt Kina). Køberskaren 
til eksklusiv og sjælden vin er dermed voksende. Dertil kan tilføjes, at investeringsvin modnes 
og bliver bedre med tiden, hvilket øger attraktiviteten – og dermed værdien - af en given vin 
over tid. Af den årsag alene vil en eksklusiv flaske vin, selv hvis der ikke er et marked at afsætte 
den på, altid have en nydelsesmæssig værdi og i flere samfund være et symbol på social 
status.  
 
Udbuddet 
På udbudssiden er den årlige produktion af investeringsværdig vin stabil og oftest 
begrænset. Kun en brøkdel af verdens vinproducenter har de fornødne kvalifikationer, 
økonomi og anerkendelse til at producere topkvalitetsvin, som er værdigt i investerings-
øjemed (investeringsvin udgør under 0,1% af den samlede årlige vinproduktion). Disse 
producenter er samtidig strengt kontrolleret på årlige kvantiteter af de forskellige 
Appellations d’Origine Controlee (AOC) i Frankrig og deres modstykke i andre lande. 
 
I tillæg til et nogenlunde konstant produktionsudbud, så er der løbende konsum af vinene i 
en given årgang. Dette betyder, at udbuddet i den pågældende årgang reduceres med tiden, 
indtil der på et tidspunkt ikke er flere flasker tilbage.  
 
Udfaldet af denne uligevægt mellem udbud og efterspørgsel er kort sagt, at flere og flere 
investorer søger efter færre og færre flasker, hvilket bevirker at priserne stiger.  
 
 

 
 

 

Portefølje performance 2009-2018 – Inkl. alternative aktivklasser 
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Passions-investeringer 
Udover det åbenlyse investeringsmæssige rationale forbundet med vininvestering, så indgår 
aktivklassen i kategorien af såkaldte passionsinvesteringer såsom kunst, ure, biler mm. Dette 
er alle materielle og relaterbare aktiver for den enkelte investor og har ofte et element af 
interesse/passion som et underliggende tillægsargument i investeringsøjemed. 
 
Kendetegnet for mange passionsinvesteringer er dog, at de kan være vanskellige at få 
adgang til og at skille sig af med, da markedet er mindre tilgængeligt og likvidt end 
eksempelvis aktiemarkedet. Dette er omvendt bidragende til at isolere aktiverne fra paniksalg 
i krisetider. Vin hører dog til i den mere likvide ende af disse passionsinvesteringer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Bliv investor i Winest 
 
Winest er skabt for at give investorer adgang til eksklusiv investeringsvin og alle de fordele, 
der følger med dette. Modsat de fleste andre investeringsklasser, så er der igennem Winest 
mulighed for at forene den gode langsigtede investering med passionen for vin. 
 
 
Winest for investorer 

Invester i vin. Grundargumentet for en investering i Winest er det attraktive forventede afkast 
og de fordelagtige investeringskarakteristika i øvrigt sammenlignet med andre aktivklasser. 
Investeringsvin er aldrig tiltænkt at skulle udgøre hovedparten af en investors portefølje, men 
har sin klare berettigelse som et delelement i en diversificeret portefølje som supplement til 
eksempelvis aktier, og som alternativ til en del af obligationsbeholdningen.  
  
 
Winest for entusiaster 

Join the club. Plej din indre 
vinentusiast. I tillæg til inves-
teringspotentialet, så bliver du 
i Winest en del af en eksklusiv 
klub, hvor vinen er i centrum. 
Her vil du få adgang til ekstra-
ordinære vinoplevelser og 
specialtilbud, som er utilgæn-
gelige for de fleste. Du vil blive 
en del af en klub af lige-
sindede vinentusiaster og 
derigennem have mulighed 
for at udvide dit forretnings-
mæssige og private netværk.  
 
 
Winest for VIP konsumenter  
Boutique. Elsker du at drikke 
god vin. Som investor i Winest 
vil du få adgang til at erhverve 
dig vin fra fondens vinporte-
følje til attraktive priser. I 
mange tilfælde eksklusive og 
sjældne vine, som kan være 
vanskellige at få adgang til via 
egne kanaler.  

 

  



INVESTERINGSSTRATEGI 

Investeringskomitéen 
Udarbejdelsen af fondens investeringsstrategi og udvælgelsen af vin til porteføljen foretages 
af investeringskomitéen. Denne består af eksperter med over 70 års erfaring inden for 
vinindustrien, herunder investeringsvin specifikt, samt af investerings-/porteføljeeksperter 
med erfaring inden for porteføljemanagement og finansiel styring i den finansielle og private 
sektor.  
 
 

 
 
 
De mange års vinerfaring blandt investeringskomitéens medlemmer har udmøntet sig i en 
unik markedsindsigt og viden omkring de mekanismer, der skaber det gode vinafkast. Denne 
indsigt sammenholdt med kontinuerlig research af markedet og et stort netværk i branchen 
gør komitéen i stand til at udpege og tilgå de helt rigtige vine til porteføljen. I kombination 
med dette opereres med en struktureret investeringsmodel samt strategisk og operationel 
porteføljestyring for at maksimere porteføljens risiko/afkast-forhold og sikre den rette 
porteføljeallokering. 
 
Investeringsframework 
De overordnede rammer hvorunder investeringskomitéen opererer er angivet i neden-
stående investeringsframework. Dette tager udgangspunkt i det langsigtede perspektiv og 
ender ud i en operationel model, der guider de konkrete købs- og salgsbeslutninger. 
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Investeringsstrategien i Winest er baseret på aktiv forvaltning af fondens portefølje af 
investeringsvin. Derigennem er målsætningen, at generere et attraktivt langsigtet afkast på 
6%-10% pa. efter omkostninger. 

For at indfri afkastforventningerne er det væsentligt at optimere hver af de tre overordnede 
faser i den enkelte investering – købet, oplagringsperioden og salget. 

Optimering af det langsigtede afkast – al profit tilfalder investorerne 
Modsat mange andre vininvesteringsaktører sender Winest al profit fra de forskellige faser 
videre til investorerne. Traditionelt er det primært væksten i markedspris i oplagringsperioden, 
der tilfalder investor. I Winest ønsker vi imidlertid at lade gode købs- og salgskundskaber 
komme investorerne til gavn. 
 
Vækst i markedspris (i oplagringsperioden) 
Winest investerer udelukkende i lagringsværdige vin med et attraktivt langsigtet 
afkastpotentiale, således den omtalte udbuds-/efterspørgselsdynamik kan nå at udfolde sig. 
 
Der er en lang række faktorer, der medvirker til en vins afkastpotentiale og dermed 
attraktivitet i investeringshenseende. Vinudvælgelsen i Winest baserer sig på både kvalitativ 
og kvantitative analyse, hvor nedenstående investeringskriterier er en integreret del af 
beslutningsprocessen. 
 

Beslutningen omkring hvorvidt en vin 
skal indkøbes til porteføljen vil altid tage 
udgangspunkt i det prispunkt vinen kan 
erhverves til. Dette skal være attraktivt. 
Et attraktivt prispunkt er dog ikke i sig 
selv en garanti (omend det øger 
sandsynligheden) for et godt langsigtet 
afkastpotentiale. Her er det væsentligt at 
vurdere vinen på de øvrige investerings-
kriterier også - både ud fra en absolut og 
en relativ betragtning. Eksempelvis er 
høje kritiker-scores ofte medvirkende til 
et hæve prisfastsættelsen af en given 
vin fra en given årgang og samtidig gøre 
denne vin efterspurgt og attraktiv som 
investeringsobjekt. Omvendt kan det i 
nogle tilfælde give mere mening at finde 
relativ værdi i en årgang, hvor kritiker-
scoren er lavere og hvor prispunktet 
dermed også er lavere. Det handler i det 
givne eksempel om at vurdere, hvor 
prisen - korrigeret for kritiker-scoren - er 
mest optimal. 
 
 

Adgangen/tilgængeligheden til attraktiv investeringsvin inden for de ikoniske producent-
brands er ofte begrænset. Det er derfor vigtigt med et godt kontaktnetværk, således den 
selekterede investeringsværdige vin kan indkøbes til porteføljen til en favorabel pris – og i 
ønskede kvantiteter. 
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I ovenstående graf er den positive udvikling i markedspris eksemplificeret ved den brune linie 
(markedsprisen). Dette udgør grundelementet i det afkast der tilfalder en investor via en 
investering i vin – stiger prisen på vinporteføljen eksempelvis 10% i værdi, så vil investoren 
som basis få et afkast på 10% (inden omkostninger). 
 
I Winest ønsker vi imidlertid at give investorerne adgang til det ekstraafkast der potentielt 
ligger i købs- og salgsprocessen.  
 
Købet 
Købsprisen er meget væsentlig og Winest har af den årsag stor fokus på optimering i 
købsfasen, da indkøb til favorable priser (under de gængse priser i markedet) vil bidrage 
positivt til det overordnede afkast og samtidig generere et øjeblikkeligt afkast fra dag ét i den 
pågældende investering jf. grafen ovenfor.  
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Modsat aktier, hvor prisen er entydig, offentlig tilgængelig, kan følges i realtid og defineres af 
den seneste handel på en officiel børs, så er prisen på en given investeringsvin ikke entydig. 
En Petrus 2017 (og en hvilken som helst anden investeringsvin) kan på en og samme tid købes 
flere forskellige steder i verden til forskellige priser. Både direkte hos producenterne, og 
indirekte gennem mellemhandlere, brokers, vinhandlere osv. Ofte er det en vinkøbers 
adgangsmuligheder til de store vin, der afgør attraktiviteten af vedkommendes købspris.  
Med andre ord er erfaring i branchen og det rette kontaktnetværk som påpeget en vigtig 
parameter i forhold til at kunne købe vinen til gunstige priser og i ønskede kvantiteter. Dette 
er en af fordelene ved at bruge en aktør som Winest som investeringsansvarlig.  
 
Salget 
Ligeledes kan de rigtige afsætningskanaler medvirke til at optimere salgsprisen og derved 
afkastet på vinen. Her handler det om at vurdere, hvem der skal sælges til og via hvilke 
aktører/kanaler. Parametre som hastighed, volumen og forventet prispunkt er afgørende i 
denne vurdering. 
 
I Winest vil vi gøre dele af porteføljen tilgængelig for investorerne til favorable priser. Dette vil 
være priser, som er billigere end privatpersonen normalt kan erhverve sig den givne vin til, 
men samtidig priser som ligger over valuationprisen (se beskrivelse senere i dokumentet). 
Denne prismodel bevirker, at investorer, der køber vin fra porteføljen, både får adgang til 
”billig” vin og samtidig forhøjer deres eget afkast på vininvesteringen.   
 
Diversificering 
I forhold til diversificering i porteføljen fokuserer vi i Winest på en fornuftig geografisk 
spredning (se den overordnede strategiske allokering nedenfor). Dels for at sikre, at vi ikke er 
for eksponerede mod en bestemt region og derved påtager os unødig risiko på denne 
regions performance. Men dels også for at udnytte regionernes forskellige karakteristika og 
potentiale. Helt overordnet vil man således ofte se en mere stabil og moderat prisudvikling i 
de store Bordeauxvine end tilfældet er i forbindelse med eksempelvis investeringsværdige 
vin fra Chile.  
 
Baggrunden er primært, at der foreligger 
en omfattende prishistorik på Bordeaux-
vinene og at kendskabet til producenter-
ne og likviditeten generelt er væsentligt 
højere. Omvendt kan afkastpotentialet i 
mange tilfælde være højere på en 
kommende stjerneproducent i Chile – 
hvilket dog ofte er behæftet med en 
øget volatilitet i prisudviklingen. I den 
sammenhæng er afvejningen mellem 
risiko og afkast væsentlig. 
 
’Andre allokationer’ kan dække over vin 
fra andre regioner/lande end de anførte 
– såsom Tyskland, Chile, Argentina og 
Australien. Men også spiritus kan være 
en relevant tilføjelse til porteføljen. 
Specielt whisky har over de seneste år 
genereret gode afkast. Endelig vil der 
altid holdes penge kontant i forhold til 
det løbende likviditetsbehov samt ikke 
mindst for hurtigt at kunne reagere på 
attraktive investeringsmuligheder. 
Eventuel overskudslikviditet kan placeres 
midlertidigt i letomsættelige værdi-
papirer m.m.  
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Udover spredningen på geografi er det ligeledes vigtigt at have en behørig diversificering på 
producenter og årgange, ligesom investering på tværs af formater (0,75cl, magnum, 3l osv.) 
er hensigtsmæssig. Ofte er større formater attraktive fra et investeringsperspektiv, da de 
eksisterer i langt lavere antal end de mere gængse flaskeformater, og dermed er mere 
sjældne og eftertragtede. Modsat så kan de højere prispunkter også gøre det vanskelligere 
at afsætte disse flasker i tilfælde af, man ønsker at rotere dem ud af porteføljen.  
 



 
RISICI VED INVESTERING 
 
Som ved enhver anden investering er der risici forbundet med at investere i Winest. De 
væsentligste risici er sammenfattet her: 
 
Markedsrisiko:  
På kort sigt kan vinmarkedet fluktuere i pris og der er risiko for at vinen mister værdi. På 
længere sigt er der derimod god evidens for, at vin stiger i værdi. Vi anbefaler derfor en 
investeringshorisont på mindst 3-5 år. Investorer gøres dog opmærksomme på, at tidligere 
afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og 
kursudvikling.  
Som anført ovenfor så er markedsudsvingene typisk væsentlig mindre på vin end på 
eksempelvis aktier og vinens inkludering i en portefølje har typisk en positiv diversificerings-
effekt, som medvirker til at reducere risikoen på porteføljen.  
 
Illikviditet:  
Såkaldte passionsinvesteringer som kunst, biler og vin er mindre likvide end de gængse 
investeringsinstrumenter såsom aktier. Inden for gruppen af passionsinvesteringer hører vin 
dog til de mest likvide, og det tager typisk 6-12 uger at likvidere/afsætte en mindre 
vinportefølje til acceptable priser. I ekstraordinære tilfælde eksempelvis under ekstreme 
markedsforhold kan prispunkterne imidlertid være uattraktive og afsætningsperioden være 
længere.     
 
Af andre risici kan nævnes mishåndtering af flasker under transport og oplagring samt falske 
flasker. I forhold til det første er det væsentligt at bruge professionelle samarbejdspartere 
med erfaring inden for vinhåndtering. Og samtidig sørge for tilstrækkelig forsikringsmæssig 
dækning.  
 
I forhold til falske flasker, så er vinmarkedet mindre reguleret end det traditionelle 
finansmarked, så det er essentielt udelukkende at købe vinen via kendte og betroede kanaler, 
og for dyrere vin ligeledes at foretage en behørig inspektion af flaskerne og kontrollere 
flaskens historik - ideelt set fra produktionstidspunkt, til den lander på lageret.  
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SIKKER VINOPBEVARING 
 
Primær Lagerfacilitet:  
Fondens vine opbevares i fuldt afsikrede 
lagerfaciliteter under Logistik Centralens admi-
nistration. Personale med vinpraktisk erfaring står 
for modtagelse og håndtering af vinene på lageret, 
hvilket sikrer at de behandles og oplagres korrekt. 
 
Sekundære lagersteder: 
Fonden benytter sig ligeledes (i tilfælde hvor det 
vurderes fordelagtigt) af tilsvarende afsikrede og 
forsikrede lagersteder i henholdsvis London og 
Bordeaux.  
 
London adresse: 
LCB Melksham, Hangars 1-4, Lancaster Road, 
Bowerhill, Industrial Estate, Melksham, Wiltshire 
SN12 6SS 
 
Bordeaux adresse: 
Dartess, Rue Robert Mathieu, ZI Bordeaux Fret, 
33520, Bruges, France 
 
Konditioner:  
Vinene opbevares ved en stabil temperatur på ca. 
12 grader, så de ikke bliver beskadiget af 
temperatursvingninger. Denne temperatur sikrer 
samtidig ideel modning af vinene. Udover en 
optimal temperatur tilsikres et fordelagtigt 
fugtighedsniveau, samt at vinene ikke udsættes 
for direkte sollys eller vibrationer. Dette er alt 
sammen medvirkende til at opretholde den høje 
kvalitet på vinen og dermed også den bedst 
mulige gensalgspris, når/hvis vinen på et tidspunkt 
skal videresælges. 
 
Forsikring:  
Fondens vinlager er til enhver tid forsikret med en 
behørig sikkerhedsmargin, således investorernes 
investering er sikret i tilfælde af beskadigede eller 
bortkomne flasker. Winest anvender Tryg som 
forsikringsselskab. 
 
Afgiftsoplag:  
Fondens lagerfacilitet(er) har status af afgifts-
oplag, hvilket betyder, at der ikke pålægges 
afgifter og moms ved hjemtagelse af vin til 
oplagring fra andre EU-lande.  
 
 
 
 
 
  



Fondsspecifikationer 
 

Winest er en unoteret porteføljeaktie. Det er muligt at investere i Winest for frie midler, 
selskabsmidler (herunder holdingselskaber), VSO-midler* samt pensionsmidler. 

I forhold til pensionsmidler kan man investere opsparing på kapitalpension og ratepensioner 
i unoterede aktier – ved emissioner, hvor der udstedes nye aktier kræves dog koordinering 
med bank/pensionsselskab. 

Ved pensionsmidler skal visse kriterier være opfyldt jf. BEK 1056 af 7.9.15.  

1) Investor må max investere 20% af de første DKK2mio i pensionsdepot, max 50% af 
DKK2-4mio og max 75% af alt over DKK4mio.  

2) Investor må ikke eje mere end 25% af kapitalen i Winest. I den del, du må eje, skal du 
medregne alle de kapitalandele, som du og din familie ejer – uanset om de er købt for 
pensionsmidler eller er erhvervet på anden vis. 

*For nærmere info omkring vilkår, herunder skat bedes du henvende dig til forvalteren. 

Ind- og udtrædelse 

Indtrædelse 
Fonden er open-ended, hvilket betyder der foretages løbende kapitalforhøjelser, uden loft på 
antallet af accepterede investorer. Som udgangspunkt kan kun professionelle investorer 
(herunder godkendte modparter) investere i Winest. Dog kan investorer, der møder en 
minimumsinvestering på DKK750.000, og som samtidig skriftligt erklærer sig bekendt med 
investeringsrisikoen i Winest, ligeledes investere (såkaldte semi-professionelle investorer). 

Som hovedregel er du professionel investor, når du opfylder to ud af følgende tre krav: 

• Balancesum 20 mio. EUR 
• Nettoomsætning 40 mio. EUR 
• Egenkapital 2 mio. EUR 

Winest forudsætter, at du har den fornødne erfaring og kendskab til værdipapirer.  

Godkendte modparter er virksomheder, der typisk er under tilsyn af en myndighed, det kan 
for eksempel være pengeinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv. 

Der gælder ingen krav om investorbeskyttelse for godkendte modparter. 

Du kan anmode om at blive placeret i en anden kategori. Det kan for eksempel være relevant, 
hvis du som detailinvestor har særlig stor erfaring med handel med værdipapirer og finansielle 
produkter uden dog i øvrigt at opfylde kriterierne for professionelle investorer. Anmodningen 
om at blive placeret i en anden kategori skal ske skriftligt til Winest.  

Anmoder du os om at blive kategoriseret som professionel investor, vurderer vi, om du har 
den nødvendige erfaring og viden på investeringsområdet. Herudover skal mindst to af 
følgende tre kriterier være opfyldt: 
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• Du skal have foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked 
gennemsnitligt ti gange pr. kvartal i de foregående fire kvartaler 

• Størrelsen af din portefølje, der defineres som omfattende kontantbeholdninger og 
finansielle produkter, overstiger 500.000 EUR 

• Du arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der 
kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser 

Winest beslutter på baggrund heraf, om din anmodning skal imødekommes. Winest er ikke 
forpligtet til at imødekomme anmodningen om ændring af kategori. 

Hvis du flytter fra kategorien detailinvestor til professionel investor, giver du afkald på den 
ekstra beskyttelse, du har i egenskab af at være en detailinvestor. Winest skal dog stadigvæk 
vurdere, om du kan bære eventuelle tab som følge af en investering. 

Indtrædelseskurs - emissionstillæg: 
Indtrædelseskursen (tegningskursen) fastsættes til fondens indre værdi med et tillæg 
(indtrædelses-/emissionstillæg) på 2%, som tilfalder forvalteren til dækning af omkostninger 
forbundet med indtrædelsen/emissionen.  
 
VP Securities 
VP Securities er udstedelsesansvarlig. Ved indtrædelse på en kapitalforhøjelse udsteder VP 
Securities (Værdipapircentralen) således det købte antal aktier på investors VP-depot i 
investors bank. Udviklingen i værdien af Winest-aktien kan derved følges via investors egen 
netbank. Værdien af investeringen vil blive opdateret minimum en gang hvert kvartal. 
 
 
Udtrædelse 
Enhver investor kan forlange hel eller delvis udtrædelse. Indløsning/udtrædelse kan ske pr. 
den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1.oktober. Meddelelse herom skal være modtaget af forvalteren 
senest et kvartal inden indløsnings-/udtrædelsestidspunktet. I ekstraordinære tilfælde kan 
udtrædelsestidspunktet udskydes af forvalteren – eksempelvis under ekstreme 
markedsforhold eller forbundet med større kapitalafgang. I tilfælde af det sidste kan en 
stepvis indløsning/udtrædelse ligeledes aftales.  
 
Udtrædelseskurs – udtrædelses-/indløsningsgebyr:  
Udtrædelseskursen fastsættes til fondens indre værdi med et fradrag (indløsningsfradrag) 
på 2% til dækning af direkte omkostninger ved salg af porteføljevinen, mistet realisations-
værdi som følge af utidigt vinsalg samt øvrige udtrædelsesomkostninger i fonden og hos 
forvalteren. Forvalteren er berettiget til udtrædelses-/indløsningsgebyret, fratrukket de reelle 
indløsnings-/udtrædelsesomkostninger i fonden. 
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Værdiansættelse/valuation 
Forvalteren udregner som minimum med udgangen af hvert kvartal fondens indre værdi også 
kaldet NAV (Net Asset Value). NAV er udtryk for fondens samlede formue, og investor ejer via 
sine aktier en given andel heraf. 

Den samlede formue opgøres som valuation-prisen på den aktuelle vinportefølje + likvide 
midler (korrigeret for tilgodehavender og skyldige beløb).  

Værdiansættelse af vinporteføljen 
For at udregne en retvisende værdi (valuation-pris) på de enkelte vin anvendes følgende tre 
referencepriser og udregningsmetodik: 

I. Liv-ex markedsprisen (MP): dette er den 
”officielle” pris på en given vin i det 
sekundære marked. Prisen er baseret på 
Liv-ex’ egen algoritme, som løbende 14 
dage tager den bedste (=laveste) valide 
listepris indsendt af mere end 350 
forskellige betroede stockholders. Her 
rangerer kasser over enkeltflasker og 
nylige priser over ældre priser.  

Udregning af MP: Prisen er direkte til-
gængelig og ajourført via Liv-ex plat-
formen (for langt de fleste investerings-
vin). 

II. Liv-ex trade referencepris (TP): trades er 
konkrete handler/transaktioner foretaget 
på Liv-ex platformen mellem en køber og 
en sælger af en given vin.  

Udregning af TP: Vi udregner TP ved at 
tage gennemsnittet af de seneste 60 
dages transaktionspriser. Her vægtes 
priser fra de seneste 30 dage over priser 
fra 30-60 dage – og kasser typisk over 
enkeltflasker.  

III. Wine-Searcher referenceprisen (WSP): 
Wine-Searcher er en web-søgemaskine, 
der giver brugerne mulighed for at finde 
prisen og tilgængeligheden af en given vin 
i et globalt netværk af vingrossister, 
vinhandlere og andre stockholders. Dette 
er således listepriserne fra de forskellige 
aktører – hvilket er de priser aktørerne har 
en intention om at sælge den pågældende 
vin til.  

Udregning af WSP: Vi udregner WSP ud fra de tre billigste valide priser for en given vin 
(engros, eksklusiv skatter, i kasser, ikke auktionspriser, fra respekterede og 
velrenommerede stockholders). I tilfælde, hvor forskellen på den billigste og den 
tredje billigste pris er større end 10%, anvendes et gennemsnit af de tre priser som 
WSP. I de resterende tilfælde anvendes den billigste pris som WSP.  

 
LIV-EX PLATFORMEN 
 
 

 
 
 
Liv-ex betragtes som den officielle 
børs for investeringsvin. Det er en 
global markedsplads for vinhandel. 
Liv-ex har over 500 medlemmer fra 
mere end 40 lande, som alle er 
professionelle købere og sælgere af 
investeringsvin i det sekundære 
marked. Platformen faciliterer hand-
lerne mellem disse og har over tid 
opbygget et datagrundlag på adskil-
lige millioner historiske prispunkter for 
de forskellige handlede vine. Alt lige fra 
den angivne officielle markedspris til 
reelle handelspriser (trades), bud- og 
udbudspriser, listepriser mv. 
verificeres dagligt i forhold til pålide-
lighed og uafhængighed, og gøres 
tilgængelige på platformen. Det 
vurderes, at handelsaktiviteten blandt 
Liv-ex-medlemmerne udgør over 90% 
af den samlede aktivitet inden for dyr 
investeringsvin globalt. 
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For at komme frem til den aktuelle valuation-pris benyttes nedenstående formel. Her vægtes 
reelle trades (TP) højere end MP og WSP. 

Valuation-pris = (1*MP + 3*TP + 1*WSP) / 5 

I tilfælde hvor der ikke forefindes trades i referenceperioden udregnes valuation-prisen som 
et gennemsnit af MP og WSP fratrukket 3%. 

I tilfælde hvor der ikke forefindes enten MP eller WSP fastsættes disse til at være lig hinanden. 

Vurderer investeringskomitéen at validiteten af datagrundlaget er utilstrækkelig i forhold til 
ovenstående pristyper kan tilsvarende priskilder blive anvendt som supplement i valuation-
processen. For positioner der udgør over 3% af NAV vil Winest indhente prisestimater fra tre 
på forhånd definerede eksterne tradere med stor erfaring med prisfastsættelse og godt 
renommé i vinbranchen. Valuation-prisen vil her udregnes som gennemsnittet af disse tre 
indhentede priser. 

Er der fortsat indvendinger fra et eller flere medlemmer i investeringskomiteen mod de 
indhentede 3. partspriser, så vil værdiansættelsen blive udført af en ekstern valuar (på 
fondens regning). 

Valuation vs. årsregnskab 
Ovenstående udregningsmetodik har til hensigt at give et så retvisende billede som muligt af 
vinporteføljens aktuelle værdi og udvikling. Men da Winest er pålagt at indregne og måle 
varebeholdninger til kostpris i årsregnskabet, vil der være en diskrepans mellem NAV 
(værdiansættelsen af investors aktier) og den regnskabsmæssige værdiansættelse af 
egenkapitalen i årsrapporten. Der henvises til erklæring fra Winest’s revisor, hvor denne 
diskrepans tilstedeværelse bekræftes. Ligeledes bekræftes det, at ovenstående 
udregningsmetode følges i de løbende NAV-beregninger. 

Forholdet mellem de to opgørelsesmetoder vil i hovedtræk se således ud: 

NAV = Egenkapitalen fra årsrapporten + (værditilvækst på vinporteføljen * (1-
selskabsskattesatsen)) 

Investor vil efter hvert regnskabsår modtage det reviderede årsregnskab. Derudover vil der 
kvartalsvis fremsendes afkastrapport, således investor kan følge udviklingen i sin investering.  
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Løbende omkostninger 
 
Management fee  
Forvalteren er berettiget til et variabelt vederlag i form af et management fee på 0,35% pr. 
kvartal beregnet af selskabets investerede kapital (forstået som den aktuelle estimerede 
værdi af investeringerne) inkl. evt. kontantbeholdning, ultimo det forudgående kvartal.  
 
Performance fee  
Forvalteren er berettiget til et variabelt vederlag i form af et performance fee på 10% af det 
kvartalsvise positive afkast før skat. Dette afkast opgøres som tilvæksten i den aktuelle 
estimerede værdi af investeringerne, fratrukket fondens udgifter, tillagt fondens indtægter i 
det forudgående kvartal. Såfremt fonden et kvartal giver underskud, modregnes dette i 
det/de kommende kvartalers overskud, førend der på ny udbetales performance fee (high 
water mark) 
 
Diverse omkostninger 
Udover årlige udgifter til revision af årsrapport, samt andre fondsspecifikke udgifter afholder 
fonden løbende omkostninger til oplagring og forsikring af porteføljevinen. 

Oplagringsomkostningerne består af lagerleje, herunder omkostninger forbundet med at 
opbevare vinene under de rette konditioner såsom køl, strøm mm., samt håndtering på 
lageret. 

Forsikringspræmien baserer sig på udviklingen i vinporteføljeværdien, således hele værdien 
med en behørig sikkerhedsmargin til enhver tid er forsikret. Konkret er der tale om vinens 
erstatningsværdi, hvilket er prisen den pågældende vin kan købes til i tilfælde af fuldt tab, 
ødelæggelse eller skade.  

Skulle der opstå behov for ekstern vurdering af porteføljevinens værdi vil omkostningerne 
forbundet med dette pålægges fonden. 

Negative renter som følge af en kontantbeholdning, samt rentebetalinger til kortsigtet 
finansiering af kritisk vinordre eller lignende, kan forekomme.   

Endelig afholder fonden omkostninger forbundet med køb og salg af Fondens vin. 
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Skattemæssige overvejelser  
Nærværende afsnit er udelukkende tænkt som en generel vejledning og skal ikke betragtes 
som hverken juridisk eller skattemæssig rådgivning. Det anbefales at konsultere en 
skattefaglig person i forbindelse med specifikke skattemæssige konsekvenser ved at købe, 
eje og sælge aktier i Winest A/S. 
 
Winest A/S er registreret i Danmark og dermed skattepligtig til Danmark. Den skattepligtige 
indkomst opgøres på grundlag af selskabets årsopgørelse. 
 
Winest A/S er en akkumulerende fond, så der udbetales ikke løbende udbytte. Årets resultat 
geninvesteres. 
 
 
Beskatning hos investorerne 
 
Danske private investorer: 
Afkast for private personer med frie midler beskattes som aktieindkomst efter 
realisationsprincippet. Dette betyder, at det afkast der måtte opnås ved en investering først 
beskattes ved afståelse.  
 
Skattesatserne: I 2021 ser skatten for positiv aktieindkomst således ud. 

• 27 % for de første 56.600 kr.  
• 42 % af resten 

Er du gift, så vil skatten for positiv aktieindkomst i 2021 se således ud. 
• 27 % af de første 113.200 kr.  
• 42 % af resten 

 
Private personer med pensionsmidler betaler pensionsafkastskat på 15,3 % af den årlige 
kursgevinst - helt på samme måde som ved investering i børsnoterede aktier. Gevinst og 
tab opgøres efter det såkaldte lagerprincip.  
 
 
Danske selskaber: 
Selskaber er skattefritaget efter reglerne omkring skattefri porteføljeaktier. 
 
Ved skattefri porteføljeaktier forstås som udgangspunkt aktier, der ikke er optaget til handel 
på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., 
der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet. 
 
Reglerne om skattefri porteføljeaktier gælder kun, når porteføljeselskabet er et aktie- eller 
anpartsselskab, som er skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk 
selskab. 
 
Reglerne om skattefri porteføljeaktier gælder endvidere kun, hvis værdien af 
porteføljeselskabets beholdning af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked 
eller en multilateral handelsfacilitet, opgjort gennemsnitligt over det forudgående 
regnskabsår for porteføljeselskabet, ikke overstiger 85 pct. af porteføljeselskabets 
egenkapital ved udgangen af samme regnskabsår. Se ABL § 4 C, stk. 4. For portefølje-
selskabets første regnskabsår anvendes det førstkommende regnskab som grundlag for 
opgørelsen. 
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Selskabet og eksterne interessenter 
 
Winest A/S 
Winest er registreret hos Finanstilsynet som alternativ investeringsfond (AIF) i henhold til lov 
om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) med registreringsnummeret 
24869. 
 
Winest A/S  
CVR-nr.: 41 99 98 96 
www.winest.dk 
 
Bestyrelse  
Steen Sønderby, formand  
Claus Boisen 
Claus Røge Brandstrup 
Mads Dyrberg  
 
Direktion  
Mads Dyrberg 
 
Forvalter 
Winest er forvaltet af Valueplus International A/S som er registreret hos Finanstilsynet som 
forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) i henhold til lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde (FAIF-loven) med registreringsnummeret 23086. Valueplus International 
A/S ejer alle A-aktier i Winest, og dermed stemmerettighederne. 
 
Valueplus International A/S  
CVR-nr.: 37 65 80 57 
 
Tilsynsmyndighed  
Finanstilsynet     
 
Revision  
PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
 
Juridisk rådgiver 
DLA Piper 
 
Udstederansvarlig 
VP Securities 
 
Pengeinstitut  
Nordea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder til grafer og illustrationer i nærværende dokument 
S&P, FTSE, Bloomberg, CISDM, Liv-ex, Cult Wines, Morningstar, The Knight Frank Wealth 
Sizing Model 



 
DISCLAIMER 
 
Dette materiale er udarbejdet af Winest A/S, der er registreret ved Finanstilsynet. 
Nærværende materiale anvendes i forbindelse med Winest A/S’ markedsføring af sin 
virksomhed. Materialet udgør således markedsføringsmateriale og kan ikke anses for at 
være investeringsrådgivning, en investeringsanalyse eller en investeringsanbefaling. 
En del af materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger 
baseret herpå. Winest A/S påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af informationerne i materialet. 
Anbefalinger i materialet skal ikke opfattes som anbefaling eller tilbud om køb eller salg af 
de pågældende værdipapirer, og Winest A/S påtager sig intet ansvar for dispositioner 
foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. 
I materialet tages ikke højde for den enkelte persons (fysisk eller juridisk) økonomiske 
forhold eller mulighed for at bære de med investeringerne forbundne risici, målet med 
investeringsforetagendet, personens kundskab eller erfaring med investering i værdipapirer. 
Indholdet omfatter ej heller oplysning om investeringernes risici, kursudsving, faktiske og 
potentielle forpligtelser, m.v. Indholdet udgør ikke hverken direkte eller indirekte 
investeringsråd, og indholdet udgør ikke investeringsrådgivning. 
Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige 
afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan 
blive negative. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig 
indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudvikling kan blive negativ. 
Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal der herved 
gøres opmærksom på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte persons individuelle 
situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på 
bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i 
nedadgående retning. 
Winest A/S indestår ikke for rigtigheden af den information, der hidrører fra tredjemand, ej 
heller når informationen er anvendt af Winest A/S i sit markedsføringsmateriale. 
Winest A/S bestræber sig på at holde sit markedsføringsmateriale så korrekt som 
overhovedet muligt, men kan ikke garantere, at der ikke måtte forefindes fejl eller 
unøjagtigheder i materialet. Oplysninger, hidrørende fra Winest A/S, er kun gældende på det 
tidspunkt, de blev fremsat. Al information kan ændres uden varsel, herunder bl.a. såfremt 
Winest A/S bliver bekendt med, at informationen er fejlbehæftet. 
Forhold vedrørende Winest A/S er underlagt dansk ret, med undtagelse af de lovregler, der 
medfører et andet lovvalg end dansk eller et andet værneting end dansk. 
Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden forudgående skriftligt samtykke 
fra Winest A/S.  
 




