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Comeback t¡l formuepl eje
MÌchael Krogh
Andersen tjente
stort på salget af
aktierne ifirmaet
Investering &
Tryghed - nu vender
han tilbage med ny
virksomhed

AF BRIAN K,ÆR ANDERSEN
bri@herningfol keblad.dk

Som 40-årig var Michael Iftogh
Andersen i den lukrative situ-
ation, at han kunne stoppe på
arbejdsmarkedet.
Han havde solgt sine aktier i
virksomheden Investering &
Tryghed i Herning som tager
sig af investeringer for vel-
havende kunder i hele landet.
Firmaet havde han som stifter
og administrerende direktør op-
bygget til at forvalte 10 milliar-
der kroner og have 16 ansatte.
Michael Krogh Andersen for-
lod Investering & Tryghed for
godt to år siden og var parat til
at nyde det søde og afslappen-
de liv med penge på lommen.
Han rejste rundt i det meste af
verden og fik blandt andet set
Mount Everest, Den l(inesiske
Mur og Galapagos-øerne,
Menpludselig måtte han indse,
at han savnede udfordringerne
i inyesteringsbranchen. Det har
han nu taget konsekvensen af
og stiftet virksomheden Inve-
steringsRådgivning A"/S sam-
men med sin bror René Krogh
Andersen.
- Det lyder så godt at sige, at
når man bliver 40, så skal man
ikke lave mere. Det holdt bare
ikke for mig fortæller Michael
Krogh Andersen og uddyber:
-Jeg savnede ansvaret og udfor-
ú'ingerne. Jeg har det utrolig
godt med at møde nye menne-
sker, og for mig ligger der nok
også noget identitet i det.

Konkurrence-klausul
Afskeden med Investering &
Tryghed skete med en konkur-

renceklausul i hånden, men
den er netop udløbet, og da det
nystiftede firma i denne uge er
blevet godkendt af Finanstilsy-
net og er på plads i et lejemål i
Østergade i Herning så er det
bare med at komme i arbejds-
tøjet.
Firmaet InvesteringsRådgiv-
ning arbejder ud fra samme
grundtanke som Investering
& Tryghed - uaftrængig for-
muepleje, der skal stå som et
seriøst alternativ til bankernes
investeringstilbud.
- Selvfølgelig vil der være noget
overlap mellem de to firnaer.
Men i det store billede er clet
ikke Investering & Tryghed og
os, sorn er konkurrenter. Det er
pengeinstitutterne, vi skal tage
kunder fra, påpeger Michael
Iftogh Andersen.
Han holder sig ikke tilbage

- Det er meget salgsorienteret,
det der sker i pengeinstitutter-
ne, Der har været flere eksem-
pler på, at bankerne ikke har
opført sig pænt i forhold til
kunderne. Det har også været
med til at overbevise mig om,
at der er et marked, og at vi kan
gøre det meget bedle, siger Mi-
chael Ikogh Anclersen.
Han lader sig ikke afsklæmme
al at der efterhånden er kom-
met 45-50 lignende fondsmæg-
lerselskaber i Danmark.
- Vores ambition er, at vi vil
være de bedste i Danmark til
investering målt på kundernes
tilfredshed. Så må vi se, hvad
det kan bære den anden vej
rundt i forhold til virksomhe-
dens størrelse, forklarer han.

Klar rollefordeling
Samarbejdet med storebrode-

ren René Ikogh Andersen er
lagt i faste rammer. Michael
Ikogh Andersen sidder på B0
procent af aktierne og som ad-
ministrerende direktør tager
han sig af beslutninger om in-
vesteringer og den udadvendte
kundepleje.
Til gengæld tager René Iftogh
Andersen sig af de mange ad-
minisfative opgaver som rap-
portering til kunderne og selve
bogholderiet.
For ham er det nyt at træde
ind i investeringsbranchen. Til
gengæld har han rig erfaring i
at. drive virksomhed. Han har
ejet og drevet skjortefabrikken
Bolton Skjorter i Herning som
han solgte i 1999. Senere stif-
tede han tøjfirmaet Dan Dress
i Viborg som han solgte for et
par måneder siden.
- Jeg synes, at det lød soln en

rigtig spændende koncept om-
king firmaet. Det er Michael,
som har forstandpå investerin-
ger, så derfor er det logisk, at
jeg tager mig af de andre ting
og får dem til at fungere, siger
RenéIkogh Andersen, som har
de resterende 20 procent af ak-
tierne.

Har brændt fingrene
Brødreparret lader sig ikke
skæmme af, at de er oppe imod
store investeringsafdelinger i
landets banker. Michael lkogh
Andersen mener ikke, at mange
ansatte automatisk giver mere
viden.
- Vi har adgang til den samme
viden som bankerne. Viden er
ikke så eksklusiv som tidligere,
så opgaveq er i højere grad at
konkludere på den viden, der er
til rådighed, siger han.
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Opgaven bliver nu at fâ fuldt op
i kundekartoteket. InvesteringS-
Rådgivnins A/S har på forhånd
indkredset sin målgruppe, da
individuel rådgivning og for-
muepleje kræver, at kunderne
skal være klar på at investere
minimum 10 millioner kroner.
Sideløbende lanceres et mere
fastdefineret program, som
kunder kan blive en del af for
minimum'en million kroner.
- Det er klart, at vi skal ud og
henvende os til nogen, som har
brændt fingrene det seneste års
tid. I vinter ville det stort set
være umuligt at få nye kunder,
men nu ser det mere fornuftigt
ud. Bunden blev nået i marts,
og generelt er vi da positive for
udviklingen på markederne,
vurderer Michael lGogh An-
dersen.

i Kibæk - broderen bor i Hal Ege ved Viborg, men har sat huset til salg med planer om atflytte til Herning.
Michael Krogh Andersen (t.v) har allieret sig med sin storebror René Krogh Andersen i stiftelsen af det nye frma lnvesteringsRådgivning A/5. Privat bor Michael Krogh Andersen


