
AKTIEINFO: 
2017 bliver et spændende investeringsår. 
Med Trump i Det Hvide Hus kan alt ske.

Aktieinfo har siden 2001 ydet uafhængig ”gør-det-selv” vej-
ledning til kunder omkring investering i aktier. Vi formidler
viden og aktietips via e-mail, men det er kunden selv, der
træffer de endelige beslutninger og udfører dem via egen
bank. Du bestemmer nemlig selv, hvor og om du vil handle,
som vi gør. Gode resultater forpligter, og det er som hidtil
vores intention at klare os bedre end det danske eliteindeks.
Få mere viden om Aktieinfo, et bud på aktieudviklingen i
2017 og gode aktietips fra John Stihøj på investormøderne.

DEMETRA FONDSMÆGLERSELSKAB:
Undgå tab i krisetider • Invester med Konjunkturerne

Investin Demetra er sat i søen for at give kunderne et 
alternativ til de fleste investeringsforeninger - forretnings-
modellen bygger på det princip, at vi er med, når aktierne
stiger, men ude inden pilen begynder at vende nedad
igen. Men det kræver mod at forlade et marked i vækst, 
og det er lige netop det mod, som adskiller Demetra fra
resten. Konceptet bag strategien bygger på en model
chefstrateg Svend Jørgen Jensen har fulgt og gennem-
testet igennem de sidste 20 år. 

Kom og hør Svend Jørgen Jensen fortælle om konceptet
bag investeringsforeningen, hvor han bl.a. vil uddybe med
en analyse af konjunkturerne, renterne og aktierne. 
Afslutningsvis vil Svend Jørgen give et indblik i hvorfor, at
man i øjeblikket burde være meget opmærksom på 
aktiemarkederne og hvordan man som investor bør 
forholde sig i en turbulent tid.    
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Kai Thygesen
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Du kan møde:

Bjarne Walbech

HD FOREST:
Baltisk skovinvestering

Salgschef Kai Thygesen fra HD Forest
(en del af HedeDanmark) fortæller om
mulighederne for direkte investering i
baltiske skove. Skov er en attraktiv,
langsigtet og bæredygtig investering
med risikospredning i forhold til 
traditionelle aktiver. Samtidig kan aktiv
skovdrift optimere balancesammen-
sætningen ved generationsskifte. 
HD Forest forvalter kundernes 
skovinvestering og håndterer alt fra 
selskabsoprettelse og skovopkøb til
skovdrift, regnskab og budgetter. 
HD Forest har 19  års erfaring på 
området og forvalter over 50.000 
hektar skov i Baltikum.

NORDIC POWER TRADING:
Sæt strøm til din investering

I en tid med negative indlånsrenter 
investerer stadig flere i elhandel. 
Afkastpotentialet er stort, og man
opnår risikospredning takket være 
uafhængigheden af aktie- og ejen-
domsmarkederne. Med et plus på
mere end 300 procent siden 2010 har
Nordic Power Trading Fund A/S skabt
stor værditilvækst for sine investorer.
De seneste år har fonden præsteret 
årlige afkast på over 20 procent i 
gennemsnit. Hør direktør Bjarne 
Walbech fortælle om energimarkedets
mekanismer, og hvorfor det kan være
en god idé at investere en del af din
portefølje i elektricitet.

Alle indlæg bliver korte og dynamiske. 
Efter seminaret er der vin og lækre tapas.  

• • • 
Alle er velkomne. Tilmelding nødvendig.
henrik@eventhuset.es / telefon 670 63 57 86

Tilmeld dig blot én af dagene.

EventHuset 
inviterer til 

Investeringsseminar
Hotel Tamisa Golf i Mijas

Tirsdag den 14. marts kl. 16-19
Onsdag den 15. marts kl. 16-19

EventHuset 
inviterer til 


