
Erfaren rådgiver vit
kapre utilfredse velhavere
Michael Krogh Andersen fik for-
rige år over 50 mio. kr. for at sæl-

ge sin andel af kapitalforvalteren
lnvestering & TrYghed. Nu går

han ind i branchen igen med et

nyetableret fondsmæglerselskab.
sidst i 1990'erne og i bcgY¡r'
delse¡r af 2000'erne.

"Vi skev til vores kullder,
at vi ikle ville i¡Ìvestere i it,
for(li vi ikke kuDlre forstå det,
der skete.

Det nlistede vi kunder På.
lìlan<ìt andre en, der sagde, at
det ku¡r¡re være liSe ¡neget,
hvis ikke vi kulrne leverc et
aftast Då 10 Dct. o¡n nrllne'
dcn,u lìusker Michael Krogh
Andersen.

Optur holder lkke
Efterfølgcnde kollaPsede it-
aktiernc nâ alverdens børser,
oq i dct l'ìele taget har kriser
dðt nred at indfinde sig tned
fcm-ti års tnellentrum, PåPe-
gcr Michacl Krogh Andcrsen,
iom nretrer, at barlker og aIr-
d¡e kaoitalforvaltere har e¡r

tcnderis til ikkc at forholdc
sic til det.

",,lcg ved ikke, oIn man bare
glernñrer det, cller om det e¡

fordi, at der når at kotnmc
nvucldan¡tedc utl f¡a hall'
ttélslrøiskolerne uden c¡fa-
ring.

MeIr der bliver investeret,
som om markederne kun kan
gå en vej. Det vcd mall Sodt
ikke holder, när man som
miq har været i branclìen i
maÏrge år," siScr Michael
Krosh Andersen.

Fiärc af ha¡rs venner blev i
vinters raut af nedtu¡en.

Noglc så hårdt, at cle'gik kon-
kurs.

,Ùeg tænktc, at dct ikke kän
værc rigtiSt. Dct var cn ø¡etì-
åbrrer, sonr gjordc, at icg bc-
sluttede tlìiR for, at det var tid
til at gå i gañg igcn," siSer Mi-
chael Krogh Andersen.

Ud at se verden
Dâ han solgte sin andcl af ln'
vestcring & liyghed i 2007,
havdc sclskabet ca. l0 mia.
kr. ulrder forvaltning, og sal-

set sikcde Michael Krogh
Ãncle¡sen en check På den
uænc side af 50 mio. kr'
' 

"Nogle menneske¡ ville li-
ge pludselig bYde rigtig man-

[c pcngc for aktiernc, og dct
var ct godt r¡dgatÌssPuIìl(t lor
at sige, at det havde væ¡ct en
fantastisk rcise,

Dct passeác nrig frnt at få
r¡rcrc tid til børnenc og ko'
ncn oc have tid til at lcisc
rundt iverden,* siger Micha-
el l(¡osh Altdersen.

sideî har han tlYbcst set

bare nvdt livet.
Uclovcr at Passe et Par be-

stvrelsesl)ostcr cr drømmen
olít at re¡sc velderì tytld ble-
vct i¡rdf rict. l{a¡l har overlìat-
tet i base camP På Mount
F,verest i 20 graders frost - så

koldt, at der var is inde i tel-

HOVEDPUNKfER
I Mlchaet Kregh Andsrs€n
har bruSl et Par år På at se
ve¡den sammen med
famltlen, slden han sol8te
sln del af lnvesterlng og
Tryghed.

I Flnanskrlsen og håns
6g€n rastløsh€d gav ham
skubbet tltbage I branchen.

tct. llesøßt'lìbet.
lìeist r"undt i sto¡e dclc af

Ki¡lal Vacrct forbi lìcuador,
Galapagos øerrìe og Sydafri-
ka.

Ílan har også taget turetr
hnus dc¡l anìcrikanske vest-
kvsi fra Sa¡r lra¡lcisco til San

Dieco i bil.
[,iter at have levet det søde

liv i ct par år begYtrdtc rast-
løshecleh at Inelde sig i vin-
ters.

"Der skulle ske ¡loget," si-

ler Michael Krogh Andersen." Dcrfor cr harl bcgYtrdt for-
f¡a nrcd et nYt fondsmægler'
selskab.

Ilan e¡ selv tli¡ektør og a¡ì-
svarlig for alt i forbindelse
rned irìvesteringetr af kulr-
dernes midler, I¡rens lta¡ls
bror står for det ad¡ninistrati-
ve.

Af med ansvaret
Kundcr skal investere mitrdst
c¡r mio. k. for at få adgang til
et ¡ìvctablcret investerinss-
sclskâb, rnens dct kræve¡
nli¡¡dst l0 ntio. kr 4t få cn i¡r'
dividucl portcfølicaÏtalc.

.Vi har laßt ovcrliggeren
høit, for hvis kunde¡¡le skal
haic en god oPlevclse, kæ'
ver det, at vi ltar eIl iudtie-
lìing, så vi kan Sive dcln dct,n
sigei Michael Krogh AItder-
sen.

llan har kun væ¡et i Sang i
et Dar uger, metr Michacl
K¡oih Anäe¡sen har fåct de
tørite 75-1oo mio. k¡. undcr
forvaltning via sit rletværk.

"l:o¡ ma¡rgc menllcsker
drelerdet siSom at komlneaf
nrcd ansvarct fo¡ deres ittve-
steringcr, så de kan koncen-
trere sig 100 Pct. ollì deres
eqcn virl(sonrhcd' Der har de
l¡i' uok arlsvar," siger Micha-
õl Krogh Andersen. I

Hr,råî.trfu
erì store r¡tilf¡eds'
hed med banker-
nes ittvestcrings'
rådgivning giver

l-rlod på tandeì for nYc for-
mueforvaltc¡e,

En af dem e¡ den erfarne
investerirtgsrådgiver Micha-
el Krogh A¡rdcrsen, som stãr
bag et I¡yt fondsmæSlcrsel-
skãb, Investeringsråtlgivning
A/S, dcr nctoP er blevet gotl-
kendt af Finanstilsynet.

I-larr var med til at etablere
den uafhællgige kaPitalfor-
valtcr It)vcstering & TtYghecl
i 1997 og Incner, at tidctt er

sunstiq 
-fo¡ nye forvaltcre,

io¡di d"e sene¡eãrs kaPitalfor'
valtning langt fia har været
imDonere¡tde,

*om alticl har grådighed
væ¡ct det altovcrskyggende
uroblem. Både i bankerne og
hos kuuderne. Men jeg sYnes

osså, at de¡ har været inkom-
nõtence i bankerne, Man ha¡
ikk. uæt"t dygtig nok," me-
ner Michael Kroglt Ander-
sen.

lt af de bedste eksemPler
på kunders grådigìred oPle-
icde I¡an i tiden ¡ned kraftige
kursstigninger På it'aktier
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C0MEBACK Michael Krogh
Andersen er titbage i fonds-
mæglerbranchen.
Foto: Cltristian XUrìdt Solbtrk

D leg ved lkke, om
man bare glemmer det,
eller om det er fordi, at
der når at komme
nyuddannede ud fra
handelshølskolerne
uden erfar¡ng. Men der
bllver lnvestelet, som
om markedefne kun
kan gå en vel.

Mlchael Krogh Andersen

srÅ soc:
¡ Mlchaet Krogh Andersen,
42 àr.
IGiftoghartobørn (l ì og
ì 4 år).
I Frltldslnteresser: Havka-
iak, brldge, relse rundt I ver-
den.
E Uddannelse: HA fra han-
delshøJskoten ¡ Hern¡ng I

I 988.
¡¡ Karr¡ere:
I 988-'l 990: Aktledealer,
Børs Nord.
I 99 ì: lnvester¡ngsrådgiver,
sydbank I Hernlng.
I 992- I 996: lnvesterings-
chef, Sydbank I Hernlng.
I 997-20O6: Dlrektør, lnve-
sterlng & Tryghed.
2006-2007 i Konsulent, ln-
vesterlng & Tryghed.
2OO9-: Adm. dir., lnveste-
r¡ngsrådgivnlng A/S.


