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Side 1

Virksomhedens bank

”Du kan forvente energi, hurtighed
og en sikker hånd
i den individuelle rådgivning
– og så kan du komme i kontakt
med bankens beslutningstagere
næsten døgnet rundt”
Claus Hansen
Erhvervsdirektør
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Side 2

Stort og
stærkt
erhvervshold
– også med en specialist, der har
professionelt kendskab til din verden
Max Bank er en udpræget erhvervsbank. Det kan måles på kunder, på opgaver, på medarbejdere. Men nok så vigtigt – kan det måles på kundetilfredshed, hvor undersøgelser
viser, at vi har nogle af markedets mest tilfredse erhvervskunder... og privatkunder for
den sags skyld.
Vi har erhvervscenter i Næstved, i Slagelse, i Vordingborg og i Århus. Når vi fremhæver, at vores erhvervshold er stort, er det ene og alene for at understrege, at vi har
kompetencer i huset, der kan matche din virksomhed og de særlige udfordringer, du
har.
Derfor tør vi love dig en konstruktiv dialog, aktiv sparring og samarbejde, der giver målbare merværdier. Og af mange kunder får vi et ekstra plus i karakterbogen, når de oplever det også er sjovt og uhøjtideligt at være kunde i Max Bank, bl.a. får vi ros for vores
mange kundearrangementer.
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Side 3

”Jeg har ikke
temperament
til at stå i kø…”

”For at sige det ligeud, så har jeg ikke temperament til at stå i kø. Derfor ønsker
Nordicom tilgængelighed til sine samarbejdspartnere på finansieringssiden – i
princippet døgnet rundt. Det har vi i Max Bank, hvor Nordicom har været kunde i
en længere årrække.
Det gode ved banken er, at den ikke er større, end at alle ved, hvem vi er, når vi
ringer. I kraft af vores dybe kendskab til hinanden på højeste beslutningstagerniveau, oplever vi at få den omgående attention, som vores forretning i visse sammenhænge kræver.
For mig er det altafgørende, at vi fx kan holde et frokostmøde her på Kgs. Nytorv
med bankens administrerende direktør og erhvervsdirektør, hvor vi lægger tingene på plads omkring en given aktivitet. Og så skal sagen ikke igennem flere led,
inden den forelægges bankens bestyrelse til endelig godkendelse.
Med andre ord: Det er den klassiske situation med, at vi hellere vil være en betydelig kunde et mindre sted end en lille aktør et stort sted.”
Gunnar Kristensen
Adm. direktør for den børsnoterede ejendomskoncern Nordicom,
der er kendetegnet ved kraftig vækst, flotte driftsresultater og et særdeles
attraktivt afkast til aktionærerne.
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Side 4

Kræv bare
hurtige svar
– meget hurtige
Hurtige beslutninger og hurtige svar er naturligvis ikke et mål i sig selv. Men det kan
være afgørende i mange situationer, og en forklaring om at de rigtige personer ikke er
til stede eller klar til at træffe beslutninger, skal en erhvervsleder ikke købe...
Max Bank tør udfordre de fleste i disciplinen ”hurtige svar”. Baggrunden er, at Max
Bank er tilgængelige døgnet rundt, og vi har ultra korte beslutningsveje i organisationen
– herunder til direktion og bestyrelse.
Som erhvervskunde får du et ”Eksklusivkort”, der giver dig mulighed for at kontakte
erhvervsdirektør og direktion døgnet rundt og året rundt. Og få det hurtige svar eller
gode råd, du har behov for – nu og her!

Gode råd og svar kan du få døgnet rundt...
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Side 5

”Vi har en positiv oplevelse
af at kunne bruge
hinanden gensidigt”

”Den mest positive oplevelse, jeg har haft med Max Bank, var, da bankens administrerende direktør – efter at vi selv havde committet os til at gå ind i projektet
– takkede ja til at støtte op om cd-udgivelsen Værsgo’2, som er en genindspilning
af Kim Larsens legendariske første soloalbum fra 1973 med en bred vifte af danske
solister og bands.
Ud over at det i sig selv var en stærk kulturbegivenhed, har projektet udløst et
millionbeløb i støtte til institutionen ’Basen’ på Østerbro i København, der er et
bosted og skoletilbud for utilpassede og socialt belastede unge.
En anden positiv oplevelse er, at Max Bank også bruger os til at udvikle nye forretninger. Eksempelvis har banken været direkte anledning til, at vi har investeret
i en af bankens kunder, Eske Huse A/S, der er en fremstormende virksomhed, som
vi håber på at kunne føre frem til en børsnotering inden for en overskuelig periode.
Sidst, men ikke mindst, samarbejder vi med Max Bank via Capitrader.dk om
aktietegninger for nye virksomheder, der fremviser solid vækst og stort potentiale,
og som har viljen til at tage springet ud i en notering på en af de eksisterende
børsplatforme i Danmark. Også her har vi en positiv oplevelse af forretningsmæssigt at kunne bruge hinanden gensidigt.”
Peter Forchhammer
Via selskabet Synerco er Peter Forchhammer aktiv investor
i en stribe selskaber, herunder flere børsnoterede virksomheder.
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Side 6

Vi er der,
når du har
brug for os
– fast team med rådgiver og konsulent
sikrer, at du aldrig føler dig som
”Palle alene i verden”
Der er vist ikke noget mere irriterende end at ringe til sin bank og fornemme, at ingen
rigtig kender til tingene. I Max Bank har vi en model, hvor du som erhvervskunde får tilknyttet dit eget lille team med en erhvervskonsulent og en erhvervsrådgiver, der begge
er 100% inde i alt omkring dig og din virksomhed. Og vi kan derfor love dig, at du aldrig
vil føle dig som ”Palle alene i verden” i vores bank.
Men et tæt og frugtbart forhold kræver også, at vi kan stille krav til hinanden... For
Max Bank er det meget afgørende med fuld åbenhed og ærlighed i samarbejdet. Kun
på det grundlag kan vi involvere os fuldt og helt og være med til at skabe de rigtige
løsninger – både når tiderne er gunstige, og når modvinden truer.
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Side 7

”Ret godt gået
– det er
at vise stil…”

t

”Max Bank er min totalbank. Jeg har været kunde i banken siden 1994, hvor jeg
skiftede fra en af hovedbankerne, fordi jeg følte, at jeg druknede i mængden.
Jeg bruger hele viften af bankens ydelser – fra lønadministration til investering.
Når det gælder det sidste, bruger jeg stort set dagligt Max Banks Investeringscenter. Og de er faktisk gode til det, må jeg erkende. De forstår at tage rettidig hånd
om situationen, når tingene løber den forkerte vej. Omvendt har jeg aldrig oplevet
medarbejderne som ’kanonsælgere’, når markedet stiger. Faktisk har bankens investeringsrådgivere tværtimod haft en god evne til at holde mig tilbage, hvis der
går lidt for meget ludomani i en aktivitet.
Min nok mest spektakulære oplevelse med Max Bank var, da jeg ønskede et tocifret millionbeløb bevilget til investering i et vindmølleprojekt. Jeg havde besluttet mig for investeringen i en sen time, og var derfor i et vist tidspres. Jeg husker,
at jeg ringede om formiddagen og forelagde mit ærinde, og så lød tilbagemeldingen: Kan du vente til kl. 14 med et svar. Ret godt gået, synes jeg. Det er at vise stil.
Så den ros skal Max Bank have, at den er hurtig.”
Jørgen Jensen
Gårdejer.
Ejer Konradsfeld ved Haslev med 550 ha ager under plov i I/S og driftsfællesskab.
Hustruen Charlotte Halby Hanson ejer en tandlægeklinik i Hillerød.
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Side 9

Erhvervscenter Næstved

Erhvervscenter Slagelse

Erhvervscenter Vordingborg

Erhvervs- og Investeringscenter Århus

9

11011_Avis_Erhvervscenter.qxd

04/12/06

14:16

Side 10

Max Bank
har topprofessionelt
Investeringscenter
Eksperternes opgave er at skabe det størst mulige afkast til dig. Uanset om du ønsker
at investere som ”Forsigtig Per”, som den ”snusfornuftige”, eller du ”vover pelsen”...
Også her lover vi dig professionalisme og en rådgiver, der vil gå gennem ild og vand
for at skabe dig det bedste afkast af din større eller mindre opsparing. Bag vores rådgivere står vores eget hold af uafhængige eksperter med direkte adgang til de bedste
markedsinformationer om aktier, obligationer, valuta osv. Og vi er altid klar til at udarbejde et investeringsforslag til dig – helt uforpligtende.

Max Bank
Investeringscenter
– når du vil
handle aktivt
Har du ønske om en løbende dialog med
specialisterne i Investeringscentret, når du vil
handle aktivt, anbefaler vi, at du deltager i
Max Formuepleje. Her får du en personlig
investeringsrådgiver i et af markedets mest
professionelle investeringscentre.
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Side 11

Max Bank
er også gazellernes bank
De fleste virksomheder har været små engang – ja, selv banken fyldte ikke meget
i 1901, hvor den blev etableret lidt i opposition til den på det tidspunkt herskende
klasse i byen.
I Max Bank ser vi det som en meget vigtig opgave at være en attraktiv bank for
vækstvirksomheder – ikke mindst iværksættere. Og det er da også med stor tilfredshed, at vi kan notere flere virksomheder i vores kundeportefølje, som er blevet
gazellevindere i Dagbladet Børsens målinger.
For et par år siden var det en ung svineproducent, der blev vinder. Senest er følgende af vores kunder blevet kåret som hurtigløbere:
Danflex Huse
En ung byggevirksomhed, der bygger både helårs- og sommerhuse. Indehaver Thomas P. Ludvigsen ser det som
et cadeua til alle medarbejdere, og håber som sidegevinst, at det bliver lettere at tiltrække de rigtige folk fremover. Siden udnævnelsen er Danflex Huse fusioneret og indgår nu i Eskodan A/S med det sigte at få pondus til at
vokse endnu hurtigere og endnu mere lønsomt.
Fakse Kystens Tømrer- og Snedkerfirma
En traditionel byggevirksomhed, der nu to gange er blevet gazellevirksomhed. Om hemmeligheden bag den
flotte udvikling, fortæller tømrermester Jan Nielsen: ” Vi leverer såmænd bare vores vare til tiden og i orden. Det
skaber efterspørgsel.”
City Erhvervsformidling
Virksomheden med domicil i hjertet af København beskæftiger sig med formidling, udlejning og vurdering af
erhvervsejendomme. City Erhvervsformidling er dobbelt gazellevirksomhed. Om baggrunden for den imponerende udvikling fortæller ejeren ejendomsmægler Niels Petterson: ”Vi er meget mobile i markedet, og kender
snart sagt alle aktører og investorer. Derfor kan vi hurtigt matche kunder og ejendomme. Og det giver en stor
succesrate med høj omsætning.”
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Max Bank A/S
Erhvervscenter Næstved
Jernbanegade 9
4700 Næstved
Telefon 55 78 01 11
Erhvervscenter Slagelse
Fisketorvet 1
4200 Slagelse
Telefon 58 56 05 58
Erhvervscenter Vordingborg
Algade 99
4760 Vordingborg
Telefon 55 36 05 05
Erhvervs- og Investeringscenter Århus
Banegårdspladsen 18, 2. sal
8000 Århus C
Telefon 56 16 53 00

www.maxbank.dk

– brænder for det ypperste

