
Uvildig investeringsrådgivning

  Investering 
       i fremtiden
• Hvordan får jeg et godt 
 afkast af mine penge?

• Hvor stor en risiko 
 kan jeg have?

• Hvilke papirer skal jeg købe?

• Hvem skal administrere 
 mine investeringer?



Uafhængig 
investeringsrådgivning 
Du kommer ikke uden om  at investere i aktier og obliga-
tioner, hvis du ønsker et rimeligt afkast af din pensionsop-
sparing og formue. Desværre har kun de færreste en klar 
idé om, hvordan de investerer deres penge bedst muligt. 

Vi sælger ikke produkter, og vi modtager ingen henvis-
ningsprovisioner eller kickback for at anbefale bestemte 
investeringsforeninger. Det er din garanti for lave omkost-
ninger og et godt afkast. 

Du betaler for rådgivning i banken 
gennem de produkter, din bankrådgiver 

anbefaler og sælger. 

Du får en investeringsplan, der passer til din tidshorisont, 
risikovillighed og øvrige formue, som du kan aflevere i 
banken. Du får desuden en grundig indføring i invester-
ing og konkrete anvisninger, så du selv, hvis du vil, kan 
administrerer din portefølje. Du kan også besøge os i vores 
lokaler i Fredensborg, hvor din rådgiver gerne hjælper dig, 
med at klare investeringerne via din netbank.

Du kan få gennemgået din portefølje efter behov - fx en 
gang om året - og få tilpasset den for at bevare den rigtige 
balance mellem aktier og obligationer. Du får i den forbin-
delse opdateringer om markedsændringer og ændringer i 
skat og politiske initiativer, der påvirker dine investeringer 
og de finansielle markeder. 

På den måde er du sikker på, at dine penge er placeret 
bedst muligt med de lavest mulige omkostninger. Det 
sikrer dig det bedste afkast af dine penge.

Kim Valentin - Administrerende direktør, partner, cand. polit.



Hvordan får jeg et godt 
afkast af mine penge?

Vælg den rette risiko 
Nogle forsøger helt at undgå risiko på deres formue ved at 
have penge stående kontant på en bankkonto med et alt 
for lavt afkast. Andre tager alt for stor risiko ved fx at have 
en stor del af formuen i ét enkelt eller nogle få papirer eller 
aktiver. 

Vi hjælper dig med at placere formuen, så 
risikoen ikke er for høj og afkastet ikke bliver 

unødvendigt lavt. Det er en forudsætning 
for et fornuftigt afkast af din formue.

Sænk dine omkostninger 
En anden væsentlig forudsætning for et godt afkast, er 
at du investerer med lave omkostninger. Det koster ofte 
mellem 0,1 og 1 % af det handlede beløb, hver gang du 
køber og sælger værdipapirer. Derfor sparer du mange 
omkostninger ved at købe og sælge så lidt som muligt. Du 
bør også undgå dyre investeringsforeninger, der kan koste 
dig 1-3 % af din formue hvert eneste år. 

Vi viser dig, hvordan du tilrettelægger dine investeringer, 
så du får lavest mulige omkostninger.

Minimer skat og modregning

Skat og modregning i offentlige ydelser kan gøre et 
betydeligt indhug i din pensionsformue, hvis du indretter 
dine investeringer forkert. Vi sikrer, at du får mest muligt 
ud af formuen efter skat og modregninger.

Hvad koster det ?

Investeringsplaner afregnes for medgået tid samt et 
engangsbeløb beregnet som en procentdel af beløbet, der 
ønskes investeret. Der afregnes: 
Placering af de første 0 - 1 mio. kr. 5.000 kr. inkl. moms
Placering fra 1 - 15 mio. kr. 0,5 % inkl. moms
Placering fra 15-50 mio. kr. 0,375 % inkl. moms
Placering over 50 mio. kr. 0,25% inkl. moms

For økonomisk rådgivning ud over dette betaler du for, den 
tid din rådgiver bruger i sagen. Vi fakturerer naturligvis kun 
ydelser efter aftale med dig.

Ring 48 47 67 00 eller book en samtale på 
www.finanshus.dk, og hør hvordan vi hjælper 
dig til et godt afkast af dine penge.
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Uafhængig økonomisk rådgivning 
i Finanshuset i Fredensborg
Vi er Danmarks første og største udbyder af uvildig økonomisk rådgivning. Vi leverer høj kvalitet til en rimelig pris og giver dig 
den bedst mulige rådgivning, der sikrer din økonomi på lang sigt.

Vi er eksperter med dybtgående indsigt i økonomi, finansielle ydelser og produkter. Som uafhængige økonomiske rådgivere 
ser vi alene på dine interesser. Vi tjener ikke penge på provisioner, salg af produkter eller ved at henvise kunder til eksterne 
partnere. Det er din garanti for at få de bedste løsninger og de billigste produkter.

Finanshuset i Fredensborg A/S

www.finanshus.dk
mail@finanshus.dk
+45 4847 6700

Fredensborgkontor & postadresse:
Jernbanegade 34 D
DK-3480 Fredensborg

Aarhuskontor (Kun åbent efter aftale):
Søren Frichs Vej 38 K 
1. sal, kontor 12
8230 Åbyhøj

Ring nu på 48 47 67 00 
eller book en samtale på www.finanshus.dk


