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Denne henstilling fastlægger retningslinjer for opgørelse og offentliggørelse af
tal for afkast og risiko for markedsrenteprodukter.
Baggrunden for henstillingen er en kritik fra offentligheden, medier, politikere
mv. af pensionsbranchen for, at de afkast af markedsrenteprodukter, medlemsselskaberne offentliggør ikke tager afsæt i en fælles definition af risiko.
Alle ved, at afkast og risiko hænger sammen på den lange bane. Derfor kan man
ikke sammenligne afkastet af forskellige selskabers produkter, uden at man
samtidig kan sammenligne produkternes risikoprofil.
Formålet med henstillingen er således, at forbrugere og andre interessenter skal
have sammenlignelige informationer om afkast og risiko for markedsrenteprodukter.

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

Henstillingen skal efterleves fra 1. april 2015
Forsikring & Pensions medlemmer skal senest fra 1. april 2015 offentliggøre afkast- og risikoinformation i overensstemmelse med henstillingen, dvs.
 afkast for årene 2010-2014 (forudsat at det pågældende produkt, risikoprofil
mv. har eksisteret i alle fem år, se nærmere nedenfor).
 samt tilhørende risikoinformation (som udgangspunkt baseret på 2012-2014,
se nærmere nedenfor).
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Hvilke produkter skal der opgøres afkast- og risikoinformation for?
Produkttyper
Selskaberne skal offentliggøre afkast- og risikoinformationer for alle markedsrenteprodukter, hvor det er selskabet, der sammensætter aktivfordelingen på
vegne af kunden.
Produkter, der er omfattet heraf, er fx:






Livscyklusprodukter dvs. produkter, hvor aktivfordelingen er tilpasset det antal år, der er, til kunden går på pension
Risikoprofilprodukter dvs. produkter, hvor kunden har mulighed for at vælge
risikoniveau, og hvor selskabet tilpasser aktivfordelingen til det risikoniveau,
kunden vælger
Markedsrenteprodukter uden tilpasning til kundens forhold, hvor selskabet
fastlægger aktivfordelingen
Øvrige markedsrenteprodukter, hvor selskabet træffer beslutning om aktivernes fordeling

Alene rene unit link produkter, hvor kunden faktisk vælger de aktiver, opsparingen skal placeres i, er undtaget fra kravet om afkast- og risikoinformation.
Produkternes forretningsmæssige betydning
Der skal offentliggøres afkast- og risikoinformation for produkter, hvor mindst
5% af selskabets kunder med markedsrenteprodukt har det pågældende produkt, og hvor mindst 5% af selskabets forsikringsmæssige hensættelser baseret
på markedsrenteprodukter er placeret i det pågældende produkt.
Begge betingelser skal være opfyldt.
Selskabet kan vælge at offentliggøre informationer for produkter, der ikke opfylder begge betingelser. Det skal i så fald fremgå af præsentationen af data, at
der er tale om et produkt med et begrænset antal kunder og/eller investeringsmæssig volumen set ift. selskabets øvrige markedsrenteprodukter.
Risikoprofiler
For produkter, hvor kunden kan vælge mellem forskellige risikoprofiler, offentliggøres afkast- og risikoinformation for hver af de risikoprofiler, selskabet tilbyder.
Hvis et selskab har en risikoprofil, der omfatter under 5% af selskabets kunder
eller mindre end 5% af selskabets forsikringsmæssige hensættelser baseret på
markedsrenteprodukter, offentliggøres der også afkast- og risikoinformation,
hvis selve produktet i sin helhed opfylder betingelser for, at selskabet skal offentliggøre information, jfr. ovenfor.
Side 2

Forsikring & Pension

Nye og gamle produkter
Selskabet skal offentliggøre afkast- og risikoinformation for produkter, der opfylder de nævnte betingelser, hvad enten det enkelte produkt markedsføres og
benyttes til indtegning af nye kunder, eller det af selskabet betragtes som et
produkt, der er lukket for tilgang. Så både nye/aktuelle produkter og ”gamle”
produkter, der ikke længere markedsføres er omfattet af forpligtelsen til at opgøre og vise data.
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Livscyklusprodukter
For livscyklusprodukter opgøres afkast for en person med hhv.





30 år til pensionering,
15 år til pensionering,
5 og til pensionering og
5 år efter pensionering

Der skal regnes med pensioneringsalder 65 år.
Produkter med mulighed for at til- eller fravælge en garanti
For produkter, hvor kunden kan til- eller fravælge en garanti, skal der vises information for produktet uden garanti. Det skal desuden fremgå tydeligt, at de
viste informationer er for et produkt uden garanti.
Selskabet kan vælge at offentliggøre informationer for produktet med garanti.
Det skal i givet fald fremgå tydeligt, at informationerne er for et produkt med
garanti.
Databrud
Hvis et selskab ændrer på et produkts karakter i et omfang, så der reelt ikke
længere er tale om det samme produkt, men opretholder produktets navn mv.
og der fortsat er kunder, som sparer op i det pågældende produkt, skal selskabet i visningen af afkastdata angive, at der er tale om databrud.

Hvordan opgøres afkastet?
Der skal opgøres og vises to afkastprocenter:



Kundeafkast, dvs. det afkast, som kunderne har fået tilskrevet på deres depoter.
Investeringsafkast, dvs. det afkast, som selskabet har opnået af investeringsaktiverne.

Hvis de to tal er identiske, vises kun ét tal.
Den beregnede afkastprocent for kundeafkastet skal vise det afkast, der er tilskrevet til kundernes/medlemmernes depoter i det pågældende produkt (risikoprofil mv.) i løbet af et kalenderår. Heri indgår et eventuelt afkast til individuelle
særlige bonushensættelser eller andre kilder, der bidrager til den forrentning,
kunderne/medlemmerne har fået ud over det rent investeringsmæssige afkast. .

Side 3

Den beregnede afkastprocent for investeringsafkastet skal vise afkastet af investeringsaktiverne for det pågældende produkt (risikoprofil mv.).
Selskaberne kan supplere de krævede oplysninger, idet det tydeligt skal fremgå
hvilke oplysninger, der er sammenlignelige i henhold til denne branchestandard.
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Afkastprocenter for produkter skal opgøres på grundlag af udviklingen i den indre værdi for den eller de fonde, der indgår i produktet.
Hvis produktet ikke er investeret i fonde men direkte i aktier, obligationer og
andre aktiver, opgøres en indre værdi pr. unit, der er udstedt i produktet, og afkastet beregnes på grundlag af udviklingen i den indre værdi.
Afkastprocenter opgøres tidsvægtet. Et kalenderår opdeles i perioder, hver gang
der sker kundetil- eller afgang til porteføljen. For hele kalenderåret opgøres afkastet som

R = ((

) (

)

(

))

R: afkast for året
: afkastet i den n’te periode
For alternative investeringsaktiver, hvor der ikke finder en jævnlig markedsbaseret kursfastsættelse sted, opgøres afkastet ud fra de regnskabsprincipper, selskabet generelt anvender til opgørelse af investeringsaktivernes værdi.
Afkastet opgøres på produktniveau; på risikoprofilniveau, hvis der er tale om et
produkt, hvor kunden kan vælge risikoprofil; og ud fra hhv. 30, 15 og 5 år til
pensionering samt 5 år efter pensionering, hvis der er tale om et livscyklusprodukt, jfr. side 2.
Afkastet opgøres før pensionsafkastskat.
Afkastet opgøres efter fradrag af investeringsomkostninger, der pålignes kunder
med det pågældende produkt. Herunder såvel indirekte omkostninger, der knytter sig til at handle og eje de relevante aktiver som omkostninger, der i øvrigt er
forbundet med investeringsaktiviteten. Der er sammenhæng til Forsikring &
Pensions Omkostningshenstilling (LP Information 49/14), idet den del af indholdet af punkt 9 og 10 i Omkostningshenstillingen (tabel 10.2), som vedrører det
pågældende produkt, skal fragå ved opgørelsen af afkastet.
Hvordan vises afkastet?
Visning af afkast (både kundeafkast og investeringsafkast) og risiko kan tage afsæt i det enkelte selskabs kommunikationsmæssige univers, idet dog følgende
standarder skal overholdes:
Brugere skal kunne se afkastprocenter dels i en form, der viser årligt afkast årfor-år og dels i en form, der viser det årlige afkast akkumuleret over den periode, der vises data for. Se figuren nedenfor. Den viste figur tjener alene som illustration af, hvordan afkast vises.
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Hvis det pågældende produkt (og den valgte risikoprofil mv.) har eksisteret i
mindst fem år, skal selskabet mindst vise de seneste fem års afkast. Selskabet
kan vise afkastdata for flere år, hvis produktet har eksisteret længere end fem
år.
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Hvis det pågældende produkt har eksisteret i mindre end fem år, viser selskabet
afkastdata for de år, produktet har eksisteret.
Figuren nedenfor er alene en illustration af, hvordan visningerne kan udformes.

Databrud
Databrud angives med en tekst under hver afkast-figur. Teksten skal redegøre
for de ændringer i produktets karakter, der er foretaget.
Hvordan opgøres risiko?
Risiko opgøres på grundlag af standardafvigelsen på det opnåede månedlige investeringsafkast målt over de seneste tre kalenderår. (Investeringsforeninger
benytter samme metode til opgørelse af risiko, jfr. UCITS-direktivet. Investeringsforeningernes risikoopgørelse baserer sig dog på fem års data).
Hvis der er forskel på investeringsafkastet og kundeafkastet (se afsnittet ”Hvordan opgøres afkastet?” ovenfor), skal der desuden gives en verbal beskrivelse af
den ”risiko”, der knytter sig til ”ekstratilskrivningen” (dvs. forskellen på investeringsafkafkastet og kundeafkastet).
Produkter, der har eksisteret i mindst tre år
For hvert produkt (og risikoprofil mv.) der opgøres afkast for, beregner selskabet standardafvigelsen på det månedlige afkast over de seneste tre kalenderår.

Side 5
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Den beregnede standardafvigelse på det månedlige afkast omregnes til en pro
anno standardafvigelse ved at gange med √ .
Resultatet omregnes til en risikokategori ved hjælp af nedenstående tabel:
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Risikoklasse Standardafvigelsesintervaller
SD>=
SD <
1,000
0,00%
0,50%
2,000
0,50%
2,00%
3,250
2,00%
3,00%
3,500
3,00%
4,00%
3,750
4,00%
5,00%
4,250
5,00%
6,67%
4,500
6,67%
8,34%
4,750
8,34%
10,00%
5,250
10,00%
11,67%
5,500
11,67%
13,33%
5,750
13,33%
15,00%
6,000
15,00%
25,00%
7,000
25,00%

Produkter, der ikke har eksisteret i tre år
For produkter (risikoprofiler mv.), der har mindre end tre års månedlig afkasthistorik, indplacerer selskabet produktet i en risikoklasse, jfr. tabellen ovenfor.
Indplacering kan eksempelvis ske, som det kendes fra investeringsforeningsområdet, ved at kombinere produktets tilgængelige historik med en relevant repræsentativ portefølje eller en portefølje med en aktivsammensætning svarende
til produktet eller et benchemark for den periode, hvor der ikke er historiske data for produktet.
Når der findes afkasthistorik for 36 måneder eller mere opgør selskabet produktets risiko i overensstemmelse med retningslinjerne for produkter, der har eksisteret i mindst tre år.

Hvordan vises risiko?
Produkter, der har eksisteret i mindst tre år
Risikoen vises på en skala fra 1 til 7, hvor trinene 3, 4 og 5 er større end trinene
1, 2, 6 og 7, jfr. nedenstående figur. Figuren tjener alene som illustration af visningen af risiko.

Afkast-/risikoprofil
1

2

Lav risiko
Typisk lavt afkast

3

4

5

6

7

Høj risiko
Typisk højt afkast
Side 6
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Den ”kasse”, der svarer til den risikoklasse, produktet falder i, markeres med
mørk farve. En pil, der peger på den pågældende kasse indikerer produktets risikoklasse.
 Hvis risikoklassen er fx 3,25 - jfr. tabellen ovenfor – placeres pilen over den
nederste tredjedel af kassen 3.
 Hvis risikoklassen fx 3,50, placeres pilen midt over kassen 3.
 Hvis risikoklassen fx 3,75, placeres pilen over den øverste tredjedel af kassen
3
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Tilsvarende gælder for risikoklasserne 4,25, 4,50, 4,75, 5,25, 5,50 og 5,75.
Hvis risikoklassen er 1, 2, 6 eller 7, placeres pilen over midten af den pågældende kasse.
Under skalaen vises en pil, der peger i begge retninger. I venstre ende skal teksten være ”Lav risiko – typisk lavt afkast”, i højre ende skal teksten være ”Høj
risiko – typisk højt afkast”. (Teksterne er de samme som UCITS-fonde - herunder danske investeringsforeninger - er forpligtede til at benytte).
Overskriften på den figur, der viser risiko-klassificeringen for produktet skal være ”Afkast-/risikoprofil”. (Det følger ligeledes UCITS-standarden).

Produkter, der ikke har eksisteret i tre år
Risikoklassificeringen for produkter, der ikke har eksisteret i tre år vises på
samme måde som ovenfor. Pilen, der peger på produktets risikoklasse markeres
med en stjerne. Nederst i figuren skrives ”*Produktet har eksisteret mindre end
tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: [Selskabets forklaring på, hvordan risikoklassen er fastsat]”. Se eksempel nedenfor:

Afkast-/risikoprofil
1

2

3

4

Lav risiko

5

6

7

Høj risiko

Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
*Produktet har eksisteret mindre end tre år. Derfor har vi opgjort risikoen som følger: [Selskabets forklaring på, hvordan risikoklassen er fastsat.]

Dataopdateringer og opgørelsesfrekvens
Afkast-informationer skal opgøres som årsdata, dvs. afkast pr. kalenderår. Afkast-tallene skal opdateres én gang årligt. Opdatering af informationer skal ske
samtidig med, at selskabet i øvrigt offentliggør information om afkastet af markedsrenteprodukter.
Risiko-informationer beregnes én gang årligt – på grundlag af de månedlige afkast-tal for de seneste tre kalenderår. Risikotallene offentliggøres samtidig med,
at selskabet offentliggør afkast-tal for det seneste kalenderår.

Side 7

Forsikring & Pension

Hvor vises afkast- og risikoinformationer
Det enkelte pensionsselskab viser afkast- og risikoinformationer for selskabets
markedsrenteprodukter på sin hjemmeside. Afkast- og risikoinformationerne vises på samme side, på en måde så brugeren ikke er tvivl om, at afkast- og risikoinformationerne hænger sammen.
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Minimumskravene til teknisk løsning er, at brugere skal kunne vælge hvilket
produkt, risikoprofil (hvis der er tale om et produkt med flere risikoprofiler) og
antal år til pensionering (hvis der er tale om et livscyklusprodukt), vedkommende ønsker at få vist afkast- og risikoinformationer for. Informationerne kan vises
som pdf, i en interaktiv applikation eller på anden vis.
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Kodeks for sammenligning af afkast og risiko
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Derfor leverer pensionsselskaberne sammenlignelige informationer om selskabernes investeringsafkast og om rentetilskrivningen til kunderne, og selskaberne
offentliggør sådanne informationer på egne hjemmesider og i fælles værktøjer.
I nogle tilfælde matcher det, kunderne får tilskrevet ikke fuldt ud det afkast, der
er opnået på investeringsaktiverne. Det kan fx være, hvis der sker en udlodning
fra egenkapital eller kollektive reserver. Eller det kan være markedsrenteprodukter, hvor der etableres en buffer for udjævning af tilskrivningen til kundernes
depoter. Eller det kan være tilskrivning til kundernes depoter baseret på afkast
af særlige bonushensættelser. I fremtiden kan der formentlig komme flere situationer, hvor selskabets investeringsafkast og kundernes rentetilskrivning ikke
fuldt ud modsvarer hinanden.
Pensionsbranchen ønsker at skabe sikkerhed for, at sammenligninger sker på et
fair grundlag. Både i værktøjer, branchen selv stiller til rådighed, og når selskaber leverer data til eksterne analytikere, journalister mv.
Pensionsbranchen har en klar interesse i, at sammenligninger af afkast og rente
sker på et fair og sammenligneligt grundlag. Et selskabs investeringsafkast og –
risiko skal således sammenlignes med andre selskabers investeringsafkast og risiko. Og den forrentning, der i et selskab er tilskrevet til kundernes pensionsopsparing, skal sammenlignes med den forrentning, der er tilskrevet til kundernes pensionsopsparing i andre selskaber.
Pensionsbranchen ønsker endvidere i videst muligt omfang at bidrage til offentlighedens muligheder for at forstå sammenhængen mellem selskabsvinklen og
kundevinklen, uanset hvordan formidlingen finder sted.
Det er afgørende for forståelsen af sammenhængen mellem informationerne og
for en relevant anvendelse af dem, at det fremgår, hvad informationerne viser.
Hensigten med dette kodeks er derfor







at fastlægge selskabernes forpligtelse til at sikre sig viden om, hvad data skal bruges til, herunder om data skal bruges til sammenligning ud fra
en selskabsvinkel eller ud fra en kundevinkel
at fastlægge selskabernes forpligtelse til at stille de rigtige data til rådighed
at fastlægge selskabernes forpligtelse til - når de oplyser om afkast og
forrentning – at fortælle om data er opgjort ud fra en selskabsvinkel eller en kundevinkel
at fastlægge, at selskaberne bør stille krav til eksterne analytikere, journalister mv. om, at deres brug og videreformidling af information om afkast og forrentning sker på en måde, så det fremgår, om informationerne er opgjort ud fra en selskabsvinkel eller en kundevinkel.
Side 9
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Forsikring & Pension og de enkelte selskaber kan ikke sikre, at enhver videreformidling af information om afkast og risiko sker på en måde, så det fremstår
tilstrækkeligt klart overfor den endelige bruger af informationen, om der er tale
om en selskabsvinkel eller en kundevinkel.
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Men ved at give informationen og ved at stille krav til, hvordan den videreformidles, bidrager branchen konstruktivt til at fremme forståelsen.
Og ved selv loyalt at redegøre for, hvad informationer om investeringsafkast og
tilskrivning til kundernes depoter på selskabernes egne hjemmesider viser, kan
branchen også bidrage til at fremme offentlighedens forståelse.
Informationer om investeringsafkast og rentetilskrivning
Når et pensionsselskab leverer informationer om selskabets afkast af investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter til eksterne analytikere, journalister eller andre eksterne modtagere af information, er selskabet forpligtet til:
1. at gøre hvad der er muligt for at finde ud af, hvilket formål, den der efterspørger informationerne har. Herunder om vedkommende efterspørger information ud fra en selskabsvinkel eller information ud fra en kundevinkel.
2. at levere information, der passer med, om der er fokus på, hvad selskabet præsterer eller på, hvad den enkelte kunde får.
3. tydeligt at gøre rede for, om de leverede informationer er afkast af selskabets investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter.
4. tydeligt at gøre rede for, at det er væsentligt, at informationerne ikke
videreformidles uden den tilhørende information om, hvorvidt der er tale
om en selskabsvinkel eller en kundevinkel, idet dette netop er centralt
for den rette forståelse af informationerne.

Eksempler
Nedenfor gives nogle eksempler på, hvordan kodekset skal forstås og efterleves
i konkrete situationer. Listen over situationer er ikke udtømmende.

Udlevering af afkast- og renteinformation til journalister, analytikere
mv.
Det sker, at selskaberne bliver kontaktet af analytikere, journalister eller andre,
som ønsker at sammenligne selskabernes afkast. Man kan for eksempel forestille sig, at et selskab bliver kontaktet af en journalist, som fortæller, at han er ved
at lave en analyse af, hvor gode pensionsselskaberne er til at skabe afkast. Han
beder i den forbindelse selskabet om at oplyse afkasthistorikken i forskellige
profiler på selskabets mest almindelige livscyklusprodukt.
Selskabet skal i denne situation spørge ind til, hvad journalisten nærmere bestemt ønsker at vise med sin sammenligning.
Side 10

Journalisten uddyber eksempelvis, at hans vinkel er pensionsselskabernes evne
til konstant over tid at slå markedet og ikke mindst andre pensionsselskabers
investeringsperformance. Man høre ofte pensionsselskaber sige, at de ”igen i år”
har været blandt de dygtigste til at investere. Journalisten har sat sig for at undersøge, hvilke selskaber der over tid har været bedst til at skabe investeringsafkast.
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Det er i dette eksempel klart, at journalisten ønsker at sammenligne ud fra en
selskabsvinkel, snarere end en kundevinkel. Selskabet skal derfor oplyse journalisten de afkast, der er opnået på investeringsaktiverne.

Kirsteins performanceanalyser
Kirstein udarbejder rapporten Liv & Pension – Markedspensioner. Rapporten indeholder bl.a. en sammenligning af performance på pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Produkterne sammenlignes på afkast og risiko, bl.a. i forhold til benchmarks. Det fremgår af rapporten, at en væsentlig ambition er at
identificere årsagerne til performanceforskelle, herunder betydningen af strategi,
risikoprofil, forvaltning og kompetencer.
Som læser af rapporten får man klart det indtryk, at formålet er at sammenligne
selskabernes investeringsperformance.
Hvis selskabet leverer afkastdata til Kirstein, skal det være de afkast, som er
opnået på investeringsaktiverne.
Kirstein har imidlertid oplyst til Forsikring & Pension, at Kirstein typisk selv henter afkastdata til brug for rapporten på selskabernes hjemmesider.
Forsikring & Pension vil gøre Kirstein opmærksom på, at eftersom rapporten har
tydeligt fokus på investeringsperformance, bør Kirstein sikre sig, at sammenligningen baseres på de afkast, som er opnået på investeringsaktiverne.

Morningstars afkastanalyser
Morningstar Research udarbejder hvert kvartal en afkastanalyse af pensionsbranchens markedsrenteprodukter. Analysen er baseret på kursstrenge, som
indhentes fra pensionsselskaberne. Morningstar bruger kursstrengen til at beregne afkast og risiko.
Morningstar har oplyst over for Forsikring & Pension, at analyserne fremover vil
indeholde sammenligninger af både investeringsafkast og kundeafkast.
Den kursstreng, som selskaberne leverer til Morningstar, skal derfor indeholde
information om både investeringsafkast og kundeafkast.

Side 11

Forsikring & Pension

Fakta om pension
Fakta om pension er et værktøj til pensionskunderne, der vil sammenligne pensionsordninger i forskellige selskaber. Der er derfor en klar kundevinkel på Fakta
om pension. Det betyder som udgangspunkt, at Fakta om pension skal vise tilskrivningen til kundernes depoter.
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På Fakta om pensions nye brugergrænseflade vil der imidlertid blive vist både
tilskrivningen til kundernes depoter og afkastet af selskabets investeringsaktiver. For selskaber, hvor der er forskel på de to, vises desuden forskellen, og der
gives en forklaring på, hvad forskellen skyldes, herunder en verbal beskrivelse
af, at den risiko, der er knyttet til ekstratilskrivningen” er af en anden karakter
end den, der knytter sig til investeringsafkastet.
Selskaberne skal derfor levere begge typer af information til Fakta om pension:
Både tilskrivning til kundernes depoter og afkast af selskabets investeringsaktiver.
Forsikring & Pension skal sikre, at det tydeligt fremgår af Fakta om pension,
hvornår de viste informationer er tilskrivning til kundernes depoter, og hvornår
der er tale om afkast af selskabets investeringsaktiver.

Selskabernes egne sammenligninger og videreformidling af andres
sammenligninger
Det sker, at pensionsselskaber selv sammenligner afkast og risiko i pensionsordninger i forskellige selskaber og bruger sammenligningen til markedsføring
og lignende. Det kan fx være på selskabets hjemmeside, i tilbudsmateriale eller
andet.
Selskabet skal i denne situation sikre, at der vises den samme type information
for alle de sammenlignede selskaber. Hvis der sammenlignes investeringsafkast,
skal der vises investeringsafkast for alle de omfattede selskaber. Hvis der sammenlignes tilskrivning til kundernes depoter, skal der vises tilskrivning for alle
selskaber.
Selskabet skal også sikre, at det tydeligt fremgår af sammenligningen, om den
er baseret på afkast af investeringsaktiver eller tilskrivning til kundernes depoter.
Der er også eksempler på, at pensionsselskaber, fx på deres hjemmesider, videreformidler andres sammenligninger af afkast og risiko. Det kan fx være sammenligninger foretaget af medier, analysevirksomheder eller andre.
Der gælder i denne situation de samme krav til selskabet, som hvis selskabet
selv havde foretaget sammenligningen (se kravene ovenfor).
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Forkerte og uklare oplysninger i andres sammenligninger
Selskaber, som får kendskab til, at andres sammenligninger af afkast og risiko
er baseret på forkerte eller uklare oplysninger, har en forpligtelse til at forsøge
at berigtige eller tydeliggøre oplysningerne. Det gælder både, hvis det fejlagtigt
fremgår, at oplysninger om et selskab er baseret på investeringsafkast fremfor
afkast tilskrevet kundernes depoter – eller omvendt. Og det gælder også, hvis
det ikke tydeligt fremgår, om oplysningerne om det pågældende selskab er baseret på investeringsafkast eller afkast tilskrevet kundernes depoter.
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Selskabet skal i denne situation kontakte den (fx medie, analysevirksomhed eller andet), som formidler eller videreformidler sammenligningen, og gøre opmærksom på, at oplysningerne om selskabet er forkerte, eller at det ikke tydeligt fremgår, om oplysningerne er baseret på investeringsafkast eller afkast tilskrevet depoterne.
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