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Dokument med central information 

MAJ INVEST EQUITY 4 K/S 
 

Formål 
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen 

er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og 

tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.  

Produkt 

Produktnavn:  Maj Invest Equity 4 K/S  

Reg.nr. CVR.nr. 33887620 

PRIIP-producent:  Maj Invest Equity A/S 

Kompetent myndighed: Det danske Finanstilsyn 

Dato for udarbejdelse af KID:  17. september 2021 

 

Kontakt Maj Invest Equity A/S på 3338 7300 for yderligere oplysninger eller besøg vores hjemmeside (link).   

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.  

Hvad dette produkt drejer sig om 

Type: 

Maj Invest Equity 4 K/S (“MIE 4”) er en alternativ investeringsfond (AIF) struktureret som et dansk kommanditselskab med en fuldt 

ansvarlig komplementar og flere kommanditister, som alene hæfter med deres investeringstilsagn. MIE 4 er en lukket private equity 

fond, der investerer i virksomheder med en markedsværdi på over DKK 100 mio. med relation til Danmark.  

Mål:  

MIE 4 fokuserer på investering i små og mellemstore virksomheder – typisk med en årlig omsætning mellem DKK 100-1.000 mio. 

og en markedsværdi på mellem DKK 100-750 mio. – med hovedsæde i Danmark (porteføljeselskaber), og som vurderes at have en 

stærk markedsposition samt et betydeligt vækstpotentiale. Investering i porteføljeselskaber sker som oftest gennem erhvervelse af 

en majoritetsejerandel og med en forventet holdeperiode for investeringen på 4 til 6 år. MIE 4 er ikke sektorspecifik men kan inve-

stere i virksomheder inden for forskellige sektorer herunder men ikke begrænset til sektorerne: industri, service, teknologi, medi-

cinsk teknologi og handel. MIE 4 kan dog ikke investere i bioteknologi og fast ejendom.  

Afkastet af en investering i MIE 4 afhænger af værdiansættelsen af porteføljeselskaberne og markedet for at sælge porteføljesel-

skaber helt eller delvist. Værdiansættes et porteføljeselskab til en højere værdi end værdien ved MIE 4’s investering vil det resultere 

i et positivt ikke-realiseret afkast. Omvendt vil en lavere værdiansættelse af et porteføljeselskab medføre et negativt ikke-realiseret 

afkast. Afgørende for afkastet af en investering i MIE 4 vil dog være, til hvilken værdi MIE 4’s investering i porteføljeselskaber i 

forbindelse med salg realiseres.  

Forventet detailinvestor: 

MIE 4 er målrettet danske og udenlandske professionelle investorer, herunder institutionelle investorer som kan afgive et investe-

ringstilsagn på mindst DKK 50 mio.. Semi-professionelle investorer ansat i Maj Invest Equity A/S, som konkret er involveret i forvalt-

ningen af MIE 4 kan dog investere for et mindre beløb. Henset til investeringsperioden på minimum 10 år anbefales det, at kunden 

har en investerbar formue af en ikke ubetydelig størrelse, og en evne til at bære et tab svarende til kundens investeringstilsagn samt 

likviditet til at kunne afse investeringstilsagnet i hele investeringsperioden.  

Løbetid:  
MIE 4 har, som udgangspunkt, en løbetid på 10 år fra august 2011, men kan forlænges op til 3 gange 1 år, det vil sige en samlet 

løbetid på op til 13 år. I forlængelse af løbetidens udløb følger en likvidationsperiode.  

Maj Invest Equity A/S har ikke nogen ret til på egen hånd at lukke MIE 4, og som investor har du ikke ret til indløsning før tid, hver-

ken under normale eller usædvanlige omstændigheder. Kapitalandele i MIE 4 er ikke negotiable og kan alene overdrages med 

accept af General Partner, som diskretionært kan nægte at give accept til en overdragelse. Forudsat General Partner har givet sin 

accept, vil overdragelse alene kunne ske til indre værdi på tidspunktet for overdragelsen. Fundraisning perioden for MIE4 udløb i 

februar 2013, hvorfor kapitalandele i MIE 4 II i dag alene kan erhverves ved overdragelse fra en eksisterende investor. 

MIE 4 skal likvideres i tilfælde af (i) udløb af MIE 4’s løbetid (med forlængelser, hvis relevant), (ii) konkurs, insolvens (som ikke er 

midlertidig), opløsning eller likvidation af MIE 4’s General Partner, medmindre en ny General Partner er udpeget på et Partnership 

Meeting, (iii) MIE 4’s General Partner’s væsentlige misligholdelse af Limited Partnership Agreement, hvis det har væsentlig negativ 

indvirkning på værdien af MIE 4’s aktiver, medmindre en ny General Partner er udpeget på et Partnership Meeting, (iv) godkendelse 

af MIE 4’s likvidation på et Partnership Meeting med tilslutning fra 2/3 af Limited Partners.   

  

https://majinvest.com/private-equity/om-private-equity/
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Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?  

Risikoindikator 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Lavere risiko 

    
 

Højere risiko 

  

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at 

produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette 

produkt som værende 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse.  Vi vurderer dermed, at de mulige tab ved den fremtidige 

performance på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed vores evne til at betale dig.  

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe dele eller hele din investe-

ring.  

Resultatscenarier 

Investeringstilsagn på DKK 75.000 
Scenarier 

 10 år (Anbefalet investeringsperiode) 

Ufordelagtigt  
scenarie 

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger 
 
Gennemsnitlig afkast hvert år (%) 

15.500 
 

-69,0% 

Moderat  
scenarie  

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger 
 
Gennemsnitlig afkast hvert år (%) 

49.900 
 

-21,1% 

Fordelagtigt  
scenarie  

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger 
 
Gennemsnitlig afkast hvert år (%) 

68.600 
 

1,7% 

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 10 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer DKK 

75.000. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for 

andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan 

værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor 

længe du beholder investeringen/produktet. Dette produkt kan ikke indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du 

får tilbage, hvis du indløser før udløbstiden. Enten kan du ikke indløse før tid, eller du skal betale store omkostninger eller lide et 

stort tab, hvis du gør det. 

Vær opmærksom på, at dette produkt ikke kan kræves indløst før tid. 

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle eventuelle omkostninger, som du 

betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget 

du får tilbage.  

Hvad sker der, hvis Maj Invest Equity A/S ikke er i stand til at foretage udbetalinger?   
Vi gør opmærksom på, at produktet ikke er dækket af Garantiformuen eller anden lignende investorkompensations- eller investorga-

rantiordning. Vi gør desuden opmærksom på, at du kan lide tab, herunder tabe hele eller dele af din investering, såfremt vi ikke er i 

stand til at foretage udbetalinger. 

I det tilfælde at MIE 4 eller Maj Invest Equity A/S misligholder sine forpligtelser vil du maksimalt kunne lide et tab svarende til dit 

investeringstilsagn. 

Hvilke omkostninger er der?   
Afkastforringelsen viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du 

eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. De her 

viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger. Det forudsættes, at du investerer DKK 75.000. Tallene er et skøn og kan 

ændre sig i fremtiden.  

Omkostninger over tid 
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, 

oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.  

 

  

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 10 år, medmindre 

denne forlænges, dog op til 13 år ekskl. likvidationsperioden. Du kan ikke kræve dig indløst 

tidligere. 
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Investeringstilsagn på DKK 75.000 
Scenarier 

 Hvis du indløser efter 10 år 
 

Samlede omkostninger DKK 1.400 

Afkastforringelse pr. år 50% 

 

Omkostningernes sammensætning 
Nedenstående tabel viser følgende: 

• hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år på-

virkes af de forskellige omkostningstyper, 

• betydningen af de forskellige omkostningskategorier. 

Tabellen viser afkastforringelsen pr. år 

Engangs- 
omkostninger 

Entry-omkostninger 
0,0% 

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din 
investering. Det er det maksimale, du betaler, og du betaler 
eventuelt mindre  

Exit-omkostninger 
5,9% 

Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investe-
ring 

Løbende  
omkostninger 

Porteføljetransaktions-
omkostninger 

 0 % 
Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende 
investeringer i forbindelse med produktet. 

Andre løbende omkost-
ninger 

20,5% 
Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at 
forvalte dine investeringer, og omkostningerne i afsnit II.  

Yderligere 
omkostninger 

Resultat-gebyrer 
 0 % 

Effekten af resultatgebyret. Vi tager dette fra din investering, hvis 
produktets afkast overstiger dets benchmark  

Carried interest 

0-23,5% 

Effekten af carried interests. Vi tager dette, hvis investeringen har 
givet et større afkast end 8 % p.a. Det endelige afkast vil blive 
fratrukket et beløb på 20 % af det afkast der overstiger 8 % p.a. 
efter ophævelse af investeringen 

 

Hvor længe bør jeg beholder det, og kan jeg tage penge ud undervejs?   

Krævet minimumsinvesteringsperiode: Mindst 10 år, dog kan forlængelser forekomme.  

Fondens levetid udgør 10 år, med mulighed for forlængelse i op til 3 år, hvis relevant. Det er ikke muligt at kræve sig indløst før tid, 

hvorfor minimumsinvesteringsperioden udgør op til 13 år. I forlængelse af løbetidens udløb følger en likvidationsperiode.  

Minimumsinvesteringsperioden er angivet med udgangspunkt i, at MIE 4 er struktureret med en investeringsperiode, hvor der op-

bygges en portefølje af investeringsaktiver i form af porteføljeselskaber efterfulgt af en holdeperiode, hvor porteføljeselskaberne 

udvikles. Holdeperioden afløses af en exitperiode, hvor porteføljeselskaberne sælges.   

PRIIP’et kan ikke indløses før tiden, og du har hverken en fortrydelses- eller opsigelsesperiode i forbindelse med din investering i 

produktet. Du kan heller ikke indløse produktet før tiden mod betaling af yderligere omkostninger.  

Hvordan kan jeg klage?   
Eventuelle klager over produktet, Maj Invest Equity A/S og/eller den person, der har rådgivet dig om eller solgt dig produktet skal 

rettes til følgende:  

Maj Invest Equity A/S  

Gammeltorv 18 

1457 København K 

Att: Juridisk Afdeling 

E-mail: legalcompliance@majinvest.com 

Hjemmeside: https://majinvest.com/om-maj-invest/information/juridisk-information/#tab-2 

Anden relevant information   
Du kan efter anmodning til Maj Invest Equity A/S få adgang til yderligere oplysninger om MIE 4 i følgende materiale: 

- MIE 4’s subscription form 

- MIE 4’s Limited Partnership Agreement 

Der udarbejdes ikke prospekt i forbindelse med MIE 4, og MIE 4 samt PRIIP-producenten kan kun drages til ansvar for oplysninger-

ne i dette dokument, hvis de er vildledende og unøjagtige. 


