
Invitation! 

Spændende aften den 10. oktober 2019 i selskab med BMW Holstebro og Aktieinfo.net 

 
 
  
Tid og sted:  
Torsdag den 10. oktober hos BMW Bayern AutoGroup., Jens Baggesens Vej 5-7, 7500 Holstebro 
Kl.  17.30 til ca. 20.00.  
 
Tilmelding til Jesper Meiniche på e-mail j.meiniche@bag.dk eller telefon 96101174  
eller til John Stihøj på e-mail info@aktieinfo.net eller telefon 41278124. 
 
Vi byder på et let og lækkert traktement. 
Det er gratis at deltage mod forudgående tilmelding senest den 8. oktober 2019.  
 
 
Velkommen til en spændende aften i selskab med lækre BMW biler og bla. de børs noterede aktier, der 
tegner selskabet BMW AG. 
 
Aktieinfo.net byder som noget særligt på en analyse specifikt af BMW og trenden i aktien. 
 
10 års økonomisk vækst har sat sit aftryk for, hvad forbrugerne ønsker at købe af biler, så der har været 
rigtig godt gang i luksusbilmærkerne på det danske marked. Således er prestige bilmærker som bl.a. BMW 
vækstet voldsomt de senere år, og har endda i tilfælde oversteget markedet for visse kendte mainstream 
bilmærker. 
 
Der sælges og leases luksusbiler som aldrig før. Men der er markante ændringer på vej i hele markedet. 
Hvad bringer fremtiden? 
 
Dir./Indehaver Jesper Meiniche, BAG Holstebro, vil fortælle os lidt om, hvad vi kan vente os af fremtiden. 
 
Hvad kommer der til at ske fremadrettet hen mod 2030? Det vil vi forsøge at give et lille indblik i, baseret 
på BMW informationer om fremtidens marked. 
 
Ud over det vil vi præsentere nogle af vores absolut nyeste produkter! 
Den nye BMW 1 Serie F40 og den nye BMW 3 Serie Touring G21 
 
Om Bayern AutoGroup Holstebro 
SÆRLIGE BILER KRÆVER EN SÆRLIG FORHANDLER. I Holstebro leverer vi om nogen den helt personlige 
biloplevelse. Prøv os.  
Bayern AutoGroup er med afdelinger i Holstebro, Kolding, Odense, Ålborg, Esbjerg  og Aarhus  - Danmarks 
største forhandler af BMW og MINI. 
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Efter indlægget fra BMW, Bayern AutoGroup, Holstebro kan du se frem til et spændende foredrag med 
John Stihøj fra Aktieinfo. John har mange års erfaring med investering, og han driver  
Aktieinfo i samarbejde med Lau Svenssen, som også er kendt fra programmet Millionærklubben på 
Radio24syv.  
 
Ti års økonomisk vækst med deraf afledte kursstigninger på aktier. Er vi ved enden på denne optur? Kan 
den forlænges med hjælp fra centralbankerne? Eller står vi foran en stor nedtur?  
I sit oplæg vil John give et bud på aktieudviklingen 12 måneder frem, ligesom han vil komme med en række 
konkrete aktietips.  
 
Om Aktieinfo: Aktieinfo er leverandør af aktieinformation til gør-det-selv aktieinvestorer, der ønsker 
uvildigt input om aktier, handelsanbefalinger m.m. i form af abonnementsservices.  
John Stihøj er ejer af Aktieinfo. Han har mangeårig erfaring fra den finansielle sektor bl.a. via syv års 
ansættelse i banker i Luxembourg. Selvstændig inden for den finansielle branche siden 1994.  
Lau Svenssen er ansat i Aktieinfo. Han er med i Millionærklubben på Radio24syv og har beskæftiget sig med 
aktieanalyse siden 1978.  
 
 
Vi ser frem til at se dig til dette spændende arrangement. 
Med venlig hilsen 
Jesper Meiniche, BMW Bayern AutoGroup. Holstebro og John Stihøj, Aktieinfo 
 
 


