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Landsholdsmålmand Jannick Green har ikke fortrudt sine investeringer hos virksomheden Formuepleje. Foto: Thomas Emil Sørensen

Sportsstjerner kaster sig i højere
grad i armene på formueforvalter
Økonomi: Danmarks største private formueforvalter oplever en stigende interesse fra nuværende og tidligere sportsudøvere om rådgivning af alt fra pension til skat og aktier.
MICK KRISTENSEN
mick.kristensen@jp.dk

D

a Jannick Green i
slutningen af 2015
bestemte sig for, at
hans penge skulle
have ben at gå på, havde han
gjort sig en række overvejelser. Den 27-årige håndboldlandsholdsmålmand havde
hørt
skrækhistorier
om
sportskolleger, der havde
tabt mange penge på fejlslagne investeringer i vindmøller
og lignende.
Selv havde han prøvet at
blive kontaktet af sælgere,
som ville have ham til at investere i lejligheder i det sydlige Europa.
»Jeg er vestjyde og er derfor
ikke meget for at lave investeringer med alt for stor risiko.
Jeg forstår de grundlæggende
mekanismer i at investere,
men har ikke tid og lyst til at
sætte mig ordentligt ind i
det. Så indtil for kort tid siden
takkede jeg nej, når jeg blev
præsenteret for investeringsmuligheder,« siger Jannick
Green, der til daglig står på

mål for Bundesliga-klubben
SC Magdeburg.
Han havde i håndboldmiljøet hørt om virksomheden
Formuepleje, der er Danmarks største private kapitalforvalter. Han vidste, at Formuepleje havde en kunderådgiver, den tidligere håndboldlandsholdsspiller Gitte
Brøgger Led, til at tage sig af
sportsudøveres økonomiske
behov.

Stensikker beslutning
Da hun sidst på året i 2015
havde præsenteret Formueplejes forretningsmodel for
Jannick Green, var hans
overvejelser blevet til en
stensikker beslutning. Formuepleje skulle være hans
økonomiske rådgiver.
»Lige nu har jeg investeret
gennem min sportspension,
og det har jeg bestemt ikke
fortrudt, at jeg har gjort. Næste skridt er, at jeg snart skal
have lavet andre investeringer. Om det så er aktier, obligationer eller andet, må tiden vise,« siger Jannick Green.

I forlængelse af sagen om
de såkaldte Panama-papirer,
hvor det kom frem, at en række fodboldspillere angiveligt
har haft skattelyselskaber,
satte Jyllands-Posten fokus
på, hvem det er, der får
sportsudøvere til at kaste
penge i tvivlsomme projekter.
Listen var ifølge Spillerforeningen lang, og det kunne
være alt fra forældre til almindelige sælgere.
Den tidligere fodboldspiller Peter Degn stod frem og
fortalte, at han nu fortryder,
at han ikke blev rådgivet, da
han for år tilbage investerede
i et tysk vindmølleprojekt. I
samme ombæring forklarede
Spillerforeningens direktør,
Mads Øland, at sportsudøvere har brug for ekspertbistand til at håndtere de oftest
store indtægter, så udøverne
ikke bliver anbefalet lette løsninger eller lidt for smarte
smutveje.

Fra mund til mund
Derfor vil det muligvis glæde
Mads Øland at høre, at

sportsudøvere i stigende grad
søger ekspertbistand hos Formuepleje, fortæller en af
virksomhedens to stiftere.
»Gennem årene har vi
hjulpet efterhånden mange
udøvere, og de er kun blevet
flere, som årene er skredet
frem. Vi har selv aktivt gjort
noget for at få udøverne til at
blive kunder hos os, men det
har også rygtedes fra mund
til mund, at det er en god idé
at lade sig rådgive af os,« siger
Aarhus-erhvervsmanden
Claus Hommelhoff.
Men jeg går vel også ud fra, at Formuepleje ikke kun hjælper af sit
gode hjerte, men også får noget
ud af det?

»Nej, vi får naturligvis også
noget ud af det økonomisk,
fordi vi klæder sportsudøverne bedre på. Hverken de, eller
nogle gange deres andre rådgivere, har den fundamentale uddannelse til at forvalte
deres penge,« siger han.

Lige nu har jeg investeret gennem min
sportspension, og
det har jeg bestemt
ikke fortrudt, at jeg
har gjort. Næste
skridt er, at jeg snart
skal have lavet andre investeringer. Om
det så er aktier, obligationer eller andet,
må tiden vise.
Jannick Green,
landsholdsmålmand

En god forretning
Claus Hommelhoff har svært
ved at sætte tal på, hvor mange udøvere Formuepleje har
hjulpet gennem årene, men
det er »nogle snese«, som
han formulerer det, og det
har været både aktive og tidligere udøvere fra sportsgrene som fodbold, håndbold,

speedway, basketball og atletik.
En af de første sportskunder hos Formuepleje var Jes
Høgh, der tidligere har været
på landsholdet i fodbold og

optrådt for klubber som
Chelsea og Fenerbache. Kort
efter sin karrieres afslutning i
2001 søgte han hjælp til at få
forvaltet formuen, og hans
tidligere svigerfar satte ham i
forbindelse med Claus Hommelhoff.

Nogle dygtige mennesker
»Uden at jeg vil gå i detaljer
om min økonomi, har det
været rigtig godt for den, at
jeg har fået nogle dygtige
mennesker til at styre den
her efter karrieren. Mange
sportsudøvere er dårligt rådgivet, når det kommer til investering, og derfor kunne
man komme skrækhistorierne til livs, hvis bare folk havde de rigtige mennesker bag
sig,« siger Jes Høgh, der som
spiller modtog et utal af tilbud fra sælgere, som han afslog, fordi han på det tidspunkt ikke havde et bagland
til at sortere det gode fra det
dårlige.
Formueplejes moderselskab har i de seneste tre regnskabsår samlet haft et akkumuleret overskud på 585
mio. kr. inklusive ekstraordinære indtægter, mens afkastet på samtlige af virksomhedens investeringsløsninger har været positive på mellem 7 og 50 pct. de seneste tre
år.

