
Investering med Difko



Emner
• Om Difko

• Hvem er Difko
• Opsparer eller investor

• Investering med Difko
• Projekter
• Konkrete eksempler



Ansvar
Difko er ejet af Dansk Investeringsfond, som 
er styret af investorerne

 Fondens formål er at fremme en bred 
folkelig investering

 Det sikrer at vi varetager 
investorernes interesse

 Overskuddet går til at støtte dansk 
erhvervsliv, f. eks. Forskning som kan 
gavne beskæftigelse, initiativ og 
uddannelse 

I 2019 har Difko støttet SIND og Georg Stage.



Hvad betyder det, at være investor?
• Ejerskab af investeringsprojektet
• Projekterne drives som selskab
• Månedlig rapportering
• Flertallet af selskabets bestyrelsesmedlemmer 

vælges blandt investorerne

Er du opsparer eller investor



Investering med Difko

Difkos 

forretningsområder

Ejendomme

Solcelleparker

Skovinvestering

Vindmøller

Administration af aktiver

Erhvervsmægler

Køb og salg af kapitalandele

Køb og salg af ejendomme

Investeringsprojekter indenfor:



Bæredygtig investering

Skovinvestering med Difko

• 3% – 5% i afkast
• Investorfradrag
• lav risiko
• Ubelånt
• Fra 10.000 kr.
• grøn investering: støt natur og deltag i 

kampen mod CO2
• Verdensmålene:

7 - Bæredygtig energi: Affaldstræ fra skovdrift kan erstatte andre 
energikilder og bruges til opvarmning.

15 - Livet på land: De skove, du køber, er naturlige skove. Der findes 
mange forskellige planter og dyrearter i sådan en skov.



Hvorfor investere i 
skov?

• Stabilt afkast
• Inflationssikkert
• Godt for miljøet
• Øget efterspørgsel på træ
• Herlighedsværdi

Billeder: Visualisering: Sumitomo Forestry og Nikken Sekkei (kilde: træ.dk)



• Frasalg af træ 
• Træ, flis, træpiller

• Organisk vækst
• Skoven vokser 3% om året
• Efter hugst springer skoven selv i vækst

• Generel konjunkturfremgang
• Inflation
• Øget efterspørgsel efter træprodukter => 

stigende priser

Hvordan tjener man penge på 
skovinvestering?



Ejendomme



Ejendomme



Vind



• Opsparer eller investor
• Du bestemmer selv hvor meget du vil involveres
• Spredning af risici

• Difko har udbudt 190 projekter med en samlet 
projektsum på over 30 mia. DKK siden 1976

Husk



Disclaimer

Difko har udarbejdet denne præsentation med henblik på at give forskellige interessenter en 
grundlæggende viden omkring investering gennem Difko. Materialet er ikke udtømmende og 
Difko  tager forbehold for eventuelle fejl i præsentationen og kan ikke gøres ansvarlig for 
anvendelsen af informationer fra denne præsentation. Difko opfordrer altid potentielle 
investorer til at læse projektmateriale grundigt igennem og søge rådgivning hos egne 
rådgivere.
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