
Formuepleje stiller i efteråret skarpt på to relevante emner.
Investorerne kan i år glæde sig over ganske tilfredsstillende afkast på vores mange forskellige investeringsløsninger.  
Specielt når vi måler i forhold til vores konkurrenter. Men kan det vare ved? 

Derudover kigger vi nærmere på det meget spændende amerikanske præsidentvalg, der finder sted den 8. november.  
Investeringsstrateg Henrik Frank giver sin aktuelle analyse af amerikansk politik og går i dybden med  
de økonomiske perspektiver for USA og dermed for hele verden.

INVITATION

FORMUEPLEJEDAG
Musikhuset, Aarhus

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup
Telefon 87 46 49 00, formuepleje.dk

MUSIKHUSET, Rytmisk Sal 

Musikhuset Aarhus blev indviet i 1982 og er med sine 35.000 kvadratmeter  
i dag et af Nordens største kulturhuse. Formueplejedagen afvikles i  
den multifunktionelle Rytmisk Sal, som er designet til hurtigt at tilpasse  
sig forskellige typer af arrangementer. 

Salen bruges ofte til både koncerter, stand-up og teater.

PROGRAM
Velkomst
v/adm. direktør Niels B. Thuesen

Topafkast i 2016 – kan det vare ved?
Kundechef Helle Snedker trækker Formueplejes investe-
ringskomité op på scenen og stiller kritiske spørgsmål til 
både leverede og kommende resultater.

Analyse af den aktuelle præsidentvalgkamp 
Investeringsstrateg Henrik Franck analyserer den  
aktuelle præsidentvalgkamp og ser med investorernes  
øjne på, hvad USA betyder for den globale magtbalance  
og økonomi.

I er stærkere end de fleste
Formueplejes kunder er noget helt særligt. De trodser 
nemlig deres bankrådgiver. Direktør Henry Høeg stiller 
skarpt på Formueplejes kunder, og de skrappe krav  
de stiller.

TRAKTEMENT

TID OG STED
Musikhuset, Rytmisk sal
Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C 
musikhusetaarhus.dk

Torsdag den 27. oktober kl. 17:00

16:30 Dørene åbner 
17:00 Formueplejedagen begynder

TILMELDING
Har du lyst til at deltage i Formueplejedagen, kan du  
tilmelde dig på mail til info@formuepleje.dk eller på  
telefon 87 46 49 00. 

Du er som altid velkommen til at tage én ledsager med. 

Der er begrænset antal pladser, og din tilmelding er  
først registreret, når du har modtaget en bekræftelse  
med posten.


