
 

PRESSEMEDDELELSE 

Svendborg den 9. januar 2015 

Endelig: Investeringsforening startet af investorer for investorer 

En ny investeringsforening ser i næste uge dagens lys, og noget usædvanligt kommer initiativet fra to af 
landets ældste familieejede virksomheder. 

Normalt er det enten en bank eller et fondsmæglerselskab, som skal tjene penge på at levere ydelser til en 
investeringsforening, der tager initiativ til at stifte foreningen. Men nu får danskerne en forening, som for 
en gangs skyld er startet af investorerne selv. Efter en længere årrække med både intern og ekstern 
forvaltning af værdipapirporteføljerne har de to familieejede virksomheder, Halberg i Svendborg og 
Gundersen i Assens, stiftet en investeringsforening med det formål at reducere omkostningerne til 
forvaltningen og samtidig give andre investorer adgang til stordriftsfordelene.  

”Vi har efterhånden stor erfaring med både aktive og passive investeringsforeninger, og vores konklusion er, 
at medlemmerne af de aktive foreninger slet ikke har fået det ud af investeringsforeningsmodellen, som var 
dens oprindelige eksistensberettigelse, nemlig de helt åbenlyse stordriftsfordele, lavere omkostninger og 
dermed højere afkast.  Da resultaterne af vores interne forvaltning samtidig har været bedre end den 
eksterne, var det oplagt at etablere en ny forening”, siger direktør Thomas Bastrup fra Halberg Kapital.  

Der er behov for en forening, som fokuserer på at tilbyde både stordriftsfordele, risikospredning og en aktiv 
langsigtet investeringsproces. Foreningen vil med omkostninger på godt og vel en procent allerede fra start 
prismæssigt være placeret midt mellem de aktive og passive foreninger, og det bliver billigt at komme ind 
og ud for såvel små som store investorer.  

Kendt akademisk kritiker i formandsstolen 

Det er ikke hvem som helst, fynboerne har fået valgt til bestyrelsen for foreningen. Formanden er professor 
Ken L. Bechmann fra CBS, som er en af landets absolut førende eksperter, når emnet er 
investeringsforeninger, selskabsledelse, afkast og omkostninger.  Bechmann har følgeskab af direktør 
Charlotte Lindholm og porteføljemanager John Erik Rif, hvor førstnævnte var de private investorers 
vagthund i Dansk Aktionærforening i perioden 2008-12, og sidstnævnte har forvaltet aktier for 
investeringsforeninger hos bl.a. Nordea og RHAM gennem mere end to årtier. 

Især Bechmann har flere gange været ude med riven efter de danske investeringsforeningers manglende 
fokus på at varetage investorernes interesse. ”Jeg har på flere punkter været ret kritisk overfor den 
etablerede investeringsforeningsbranche. Derfor er det også forfriskende, at der kommer en ny 
investeringsforening, som lover, at gøre hvad de siger, og sige, hvad de gør. Tanken bag 
investeringsforeningen er jo netop, at lade investorerne få fordelene, og det vil jeg gerne bakke op 
omkring,” siger Ken L. Bechmann. 

Halberg-Gundersen Invest er navnet på investeringsforeningen, som lægger ud med en afdeling for globale 
aktier, hvor startformuen bliver på 150 mio. kr., og tegningsperioden løber fra 14. til 20. januar 2015.  
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