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Hvad får du med Max Formuepleje?
■ Topprofessionel investeringsrådgivning
■ Risiko efter eget ønske
■ Strategimøder (årligt/halvårligt)
■ Individuel tilpasset kontakt, som du ønsker det
■ Fuld åbenhed i samarbejdet
■ Hurtig, aktuel og relevant information 
■ Direkte adgang til markedet
■ Fri adgang til Investeringscentret på alle børsdage mellem kl. 8.00-17.00
■ Tilbud om nye produkter hvert kvartal
■ Invitation til forskellige investormøder 
■ Løbende anbefalinger via telefon, sms, mails
■ Afkastrapport hvert kvartal
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I Max Bank har vi udviklet Max Formuepleje til kunder, som
ønsker at være aktiv på markedet for aktier, obligationer, valuta
med de muligheder og risici, det indebærer. Du får din personlige
investeringsrådgiver, der på dine vegne er fokuseret på markedets
muligheder. Vi handler ikke bare for at handle, men er alene drevet
af at maksimere afkastet til dig. Og som noget helt centralt hand-
ler vi aldrig uden, du først har sagt ja.

I Max Bank har vi en bred og uafhængig backup af specialister,
som sikrer os den mest aktuelle og professionelle viden og ind-
sigt.

Skal vi 
pleje din formue 
sammen med dig?
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”Vores investeringscenter tilbyder 
professionel pleje af din formue 
baseret på individuelle aftaler og tillid.
Vi er kendt for at skabe høje afkast
af investeringerne, og i dag har Max Bank 
adskillige milliarder under forvaltning.”
Investeringschef Flemming Jørgensen 
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Sammen med dig lægger vi en strategi for dine investeringer,
som danner fundament for vores rådgivning. Når vi ser mulig-
heder i markedet, får du en hurtig kontakt fra din personlige in-
vesteringsrådgiver. Tingene lægges overskueligt frem med klare
anbefalinger, så du let kan træffe en beslutning. I kombination
med vores tætte, personlige samarbejdsform kan du forvente
initiativ og tryghed.

Tæt kontakt
og personlig
rådgivning
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”Jeg har været aktiv aktieinvestor i mange år. Set i bakspejlet syntes
jeg altid, at jeg kom for sent med at sælge eller købe. Derfor har jeg
nu indgået en formueplejeaftale med Max Bank. Det betyder dels,
at jeg kan være mere aktiv i markedet. Dels kan en handel effek-
tueres med det samme, når der viser sig en gevinstmulighed – eller
hvis det er nødvendigt at sælge for at undgå et tab. Og sidst, men
ikke mindst, er det rart at have en professionel sparringspartner.”

Aktiv investeringskunde i tresserne

Kunderne har ordet
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Løbende rådgivning og opfølgning 
efter ønske og behov

Afkastrapport 
hvert kvartal

Løbende 
anbefalinger 

(telefon, sms-beskeder,
ugentlige mails med økonomisk overblik, månedsbrev m.m.)

Invitationer til investormøder
❯ Økonomiske markeds-

orienteringsmøder
❯ Præsentationer af nye

investeringsprodukter

Fast investeringsrådgiver
Risiko efter eget ønske

Hurtig og aktuel information
Direkte adgang til markedet
Nye produkter hvert kvartal

Individuel kontakt efter ønske
Fuld åbenhed i samarbejdet

Koncept for Max Formuepleje

Årligt/halvårligt 
strategimøde
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I Max Bank har vi et udvalgt hold af dygtige investeringsrådgivere
med stor kompetence.

Med højaktuelle råd direkte fra vores dealerbord, skræddersyede
rådgivningskoncepter og et stort net af samarbejdspartnere, er
du sikker på at få den professionelle rådgivning, der passer
præcist til dig. Og vil du investere uden at binde likviditeten, har
du også mulighed for at låne til investering i Max Bank.

Professionelle
rådgivere 
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Når vi lægger op til tæt samarbejde,
skal du jo også vide lidt om, hvem vi er
Max Bank er etableret for mere end 100 år siden, og hed tidligere
Haandværkerbanken. Banken er fra gammel tid forankret i den
sydsjællandske muld – med hovedkontor i Næstved. Siden begyn-
delsen har vi arbejdet på at være et klart alternativ til de, af og til,
lidt for traditionelle banker. Vi er derfor kendt som en meget in-
novativ bank med fokus på at gå nye veje for at gøre kunderne til-
fredse.

Banken er børsnoteret og ejet af mere end 15.000 aktionærer,
hvor størstedelen er bankens kunder. Du kan naturligvis også
købe aktier og blive medejer.

Kort sagt
■ Du får en rådgiver, der vil være din økonomiske ven, og som

kontakter dig uopfordret med gode råd og muligheder, du skal
overveje

■ Du får personlig rådgivning, der er til at forstå, og når det pas-
ser dig 

■ Du får en uhøjtidelig bankcafé, hvor du altid er velkommen 

Kontakt os
– og la’ os finde den bedste måde at komme videre på.

Solid bank 
med rødder 
tilbage til 1901,
der tænker 
samarbejde 
på en ny måde
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Max Bank A/S

Næstved:
Erhvervs- og Investeringscenter 55 78 01 11
Direkte-center 56 16 51 00
City 56 16 50 00
Stor-Center 55 78 25 50

Slagelse 58 56 05 58
Vordingborg 55 36 05 05
Haslev 56 36 57 00
Herlufmagle 55 50 54 00
Faxe 56 77 10 00

Århus:
Bank·Butik 56 16 51 00
Erhvervs- og Investeringscenter 56 16 53 00
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