
Indbydelse
Formueplejedag 
efterår 2013



KØbenHaVn & aarHus
17:00 Formueplejedagen indledes
Dørene åbnes 30 minutter før, arrangementerne begynder.

program
VelKomst 

>  Administrerende direktør Niels B. Thuesen,  
Formueplejekoncernen

perFormance og mIgrerIng
formueplejeselskaberne har frem til maj i år  
oplevet meget tilfredsstillende resultater.  
Siden da har finansmarkederne budt på nye 
udford ringer. Hvad er de aktuelle temaer på  
markederne og udsigterne for 2014? 

Slutspurten for formueplejeselskabernes over
gang fra børsnoterede selskaber til for e ninger  
er i fuld gang. Men hvad betyder det for dig  
som investor?

> Direktør Søren Astrup, Formueplejeselskaberne   

InVesterIngsstrategen I  
den Varme stol
På formueplejedagene i foråret vovede investe
ringsstrateg Henrik franck at give formueplejes 
bud på, hvilke aktiver investorerne burde inve
stere i, og hvilke de skulle undgå. 

Vi sætter Henrik franck i den varme stol og stiller 
ham til ansvar for forudsigelserne.

>  Investeringsstrateg Henrik Franck og  
direktør Henry Høeg

FoKus: laV rIsIKo – HØjt aFKast
formuepleje fokus investerer i danske realkredit
obligationer og gearer op til fire gange. Siden sin 
fødsel i foråret 2009 har fokus leveret markante 
positive afkast med en lav risiko. Aktiv styring  
betyder, at fokus fortsat kan levere høje risiko
justerede afkast – selvom renten er stigende. 

>  Kapitalforvalter René Rømer og  
kapitalforvalter Erik Bech 

et spØrgsmål om tIllId
Investering er meget mere end en vurdering  
af den bedste mulighed for afkast i forhold til  
risikoen. Investering er også en aktiv beslutning 
om at lade andre træffe de rigtige valg. Henry 
Høeg stiller skarpt på begrebet tillid og forklarer, 
hvorfor tillid er vigtigt, hvis man vil have det  
maksimale ud af sine investeringer.

> Direktør Henry Høeg 

Arrangementet afsluttes med et let traktement.



tId og sted

KØbenHaVn: 
Hotel scandIc, sydHaVnen

Onsdag den 6. november
Kl. 17:00 – cirka 20:00

aarHus: 
musIKHuset, symFonIsK sal

tirsdag den 12. november
Kl. 17:00 – cirka 20:00 

tIlmeldIng:
Ønsker du at deltage i formueplejedagen, skal du udfylde og indsende vedlagte  

tilmeldingsblanket eller kontakte sekretari atet på telefon 87 46 49 00. Du er velkommen til at  
invitere en ledsager. tilmeldingen er først registreret, når du har modtaget en bekræftelse.

bemærk: Der er et begrænset antal pladser.



 

KØbenHaVn – Hotel scandIc, sydHaVnen 
Sydhavns Plads 15, 2450 København
www.scandichotels.dk/sydhavnen

I år holder vi igen formueplejedag i de lyse og åbne lokaler på  
det moderne og flot designede Hotel Scandic i Sydhavnen.  
Hotellet ligger tre kilometer fra rådhuspladsen og København 
City og kun få minutters gang fra Sydhavn Station. Der er gode  
parkeringsmuligheder.

aarHus – musIKHuset
thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C. 
www.musikhusetaarhus.dk

Musikhuset Aarhus blev indviet i 1882 og er i dag Nordens 
største kulturhus. Dette efterår afvikles formueplejedagen 
2013 i Symfonisk Sal, som er hjemsted for Aarhus Symfoni
orkester og bygget specielt til symfonisk musik. Med 25 meter 
til loftet har salen både plads til høje toner og store tanker, og 
Symfonisk Sal er kendt for sin fantastiske akustik, som er på 
højde med de bedste koncertsale i verden.

 

FormueplejeselsKaberne

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01 

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk


