
Efter seminaret bydes på et let traktement. Alle er velkomne mod forudgående tilmelding 
til John Stihøj, Aktieinfo med oplysning om navn på alle tilmeldte.

Kun muligt at deltage en af dagene. Hurtig tilmelding tilrådes.
info@aktieinfo.net / telefon (+45) 41 27 81 24

Tirsdag den 24. marts kl. 11-14 i Casa Danesa, Mijas
Onsdag den 25. marts kl. 16-19 i Los Naranjos Golfklub i Marbella

INVITATION TIL 

Investeringsseminar

På hvert af møderne er der dynamiske indlæg fra fire forskellige virksomheder fra den finansielle branche.

Kim Andreasen
Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S

Selskabets kunder har nydt godt af gode og stabile afkast
siden etableringen i 2009. En konsekvent aktieudvælgelse
på danske aktier, uden hensyntagen til benchmark, har
været en medvirkede årsag hertil. Siden start er der opnået
afkast på over 350% på danske aktier og dermed et meraf-
kast på over 100% sammenholdt med det danske aktiemar-
ked. I 2019 leverede investeringsforeningen IR Invest et
afkast på 31,6% og endte i top tre blandt de i alt knap 60

sammenlignelige investeringsforeninger i Danmark. Baseret på en bred 
portefølje med en dynamisk aktieandel på mellem 25-70% er det siden 
2009 blevet til et afkast på knap 150% svarende til et årligt afkast på over 
9% i gennemsnit. 

John Stihøj, AKTIEINFO. 2019 blev et fantastisk aktieår. 
Hvordan investerer man efter et år med nye All-Time-Highs?

Aktieinfo har siden 2001 formidlet aktietips til selskabets
mange kunder. John Stihøj, der i mange år har deltaget i 
investorarrangementer i Sydspanien, vil på møderne for-
tælle om Aktieinfo og selskabets syn på den fremtidige 
aktieudvikling. Hvordan investerer man i en periode med
nulrente, hvor man presses til at tage risiko for at opnå af-
kast? Han kommer med konkrete aktietips. Aktieinfos 
Modelportefølje har i perioden 2001-2019 givet et akkumu-

leret afkast på 400 %. John Stihøj er ejer af Aktieinfo, som han driver sammen
med Lau Svenssen, som er kendt fra Millionærklubben. 

Bjarne Walbech
Nordic Power Trading Fund A/S

Nordic Power Trading Fund A/S er et investeringsselskab
som investerer i det nordiske og tyske elmarked. 
På møderne vil vi fortælle om hvordan den grønne omstil-
ling har givet nye investeringsmuligheder. Vi arbejder med
tre forskellige investeringsstrategier, hvor formålet er, at 
udnytte elmarkedets ubalancer, her kan specielt nævnes
den kraftige udbygning af vind i Norden som har givet nye
og attraktive investeringsmuligheder.  

Jesper Ihlemann / Karsten Engmann Jensen
Optimal Invest / Pengeministeriet

Afkast, sikkerhed og minimale omkost-
ninger: Optimal Invest leverer Europas
bedste afkast i forhold til risiko, bæredyg-
tighed og ÅOP. Det viser analyser fra
Morningstar. Investeringshusets forenin-
ger styres af Jesper Ihlemann og Karsten
Hannibal. 

Hør hvordan passive fonde bruges aktivt, sådan at banken ikke tager penge
ud af din formue. Pengeministeriet rådgiver om investering og pension så du
undgår bankens omkostninger. Karsten Engmann Jensen er stifter af Penge-
ministeriet og kendt som DR’s økonomisk ekspert og forfatter til seks bøger
om aktiehandel, investering og pension. Få indsigt i, hvordan den sikre kerne 
i en formue, er en vigtig grundsten, hvis man ønsker at søge merafkast.
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