
 INVITATION

 FORMUEPLEJEDAG

AARHUS 
Musikhuset
Onsdag
26. april 2017
kl. 17:00

VALBY
Marketenderiet
Tirsdag
2. maj 
kl. 17:00

På forårets Formueplejedag tager vi to emner under kærlig behandling. Det ene er
Formueplejes evne til fortsat at levere tilfredsstillende afkast i en tid, der er præget
af lave renter og fair prisfastsatte aktier. Vi sætter vores eksperter i den varme stol
og garanterer modige spørgsmål og skarpe svar.

Sat på spidsen bliver 2017 et skelsættende år for Europa, EU og euroen. Den 7. maj
afgøres anden runde af det spændende franske præsidentvalg, og i juni er der valg til
det franske parlament. Til september er der parlamentsvalg i Tyskland. Resultaterne
af disse valg kommer til at sætte retningen og styrken for den videre udvikling af EU.
Formuepleje analyserer udviklingen og giver sit bud på, hvad den betyder økonomisk
og investeringsmæssigt.

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 velkommen til at tage  
en ledsager med.

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

PROGRAM

VELKOMST
v/adm. direktør Niels B. Thuesen

GODE AFKASTMULIGHEDER I UDFORDRENDE TIDER
Kundechef Helle Snedker stiller modige spørgsmål til Formueplejes investerings
komité og forlanger klare svar i en tid, hvor rammebetingelserne er hegnet ind af
lave renter og fair prisfastsatte aktier. Helle udfordrer også Formueplejes rådgivere
med nogle af de komplicerede spørgsmål fra kunderne.

EUROPA I EN BRYDNINGSTID
Direktør Henrik Franck analyserer den aktuelle politiske og økonomiske udvikling i
Europa og betydningen for EU og euroen. De mange valg kommer i 2017 til at
sætte retningen, og sammen med den stadig stærkere økonomiske udvikling trækker
Henrik Franck linjerne op og tegner et klart billede af Europa og de langsigtede
investeringsmæssige perspektiver.

TRAKTEMENT

Med venlig hilsen 

Niels B. Thuesen, 
adm. direktør

 

16:30 DØRENE ÅBNER  
17:00 FORMUEPLEJEDAGEN BEGYNDER 

MUSIKHUSET
Thomas Jensens Alle 2, 8000 Aarhus C 
Læs mere på musikhusetaarhus.dk

MARKETENDERIET
Kirsten Walthers Vej 5, 2500 Valby  
Læs mere på marketenderiet.com

FORMUEPLEJEFORENINGERNE
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
Telefon 87 46 49 00, info@formuepleje.dk 
formuepleje.dk
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