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”Mit navn er Flemming Jørgensen. Jeg er ansvarlig for Max Banks
Investeringscenter. Her arbejder vi med formuepleje, rådgiver om
investeringer og handler med aktier, obligationer, valuta og finansielle instrumenter, fx swaps.
Vores kunder kan forvente en højt kvalificeret rådgivning og en
service ud over det almindelige. I Investeringscentret er ansat topprofessionelle rådgivere, som typisk har 15-20 års erfaring i markedet.
Ingen af vores medarbejdere er provisionslønnede, men er uvildige
rådgivere, som alene arbejder benhårdt for at skabe det bedst mulige
afkast til dig inden for aftalte risikorammer.
Vi er kendt for at skabe høje afkast af investeringerne, og flere og
flere investorer vælger at benytte os som deres sparringspartner og
samarbejdspartner. I dag har Max Bank adskillige milliarder kroner
under forvaltning.
På de følgende sider kan du få et indblik i de mange muligheder, vi
tilbyder, og jeg håber, at vi kan mødes til en uformel snak.”

Flemming Jørgensen
Investeringschef
3

Investeringscenter
med topprofessionelle
rådgivere

”Alle arbejder benhårdt for at skabe det højest mulige afkast
til dig inden for aftalte risikorammer”
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I Max Bank har investeringsområdet meget
høj fokus, og vi har for flere år siden valgt at
danne vores eget hold af investeringsspecialister. Specialuddannede medarbejdere, der
brænder for området og brænder for den
tætte, tillidsfulde kundekontakt. Vores handel
med aktier, obligationer og valuta er endvidere
så omfangsrig, at vi har de mest ajourførte
informationssystemer til rådighed og har
direkte kontakt til de enkelte markeder.
Selv om mange vurderer os som et af
Danmarks førende investeringscentre, er vi ikke
større, end du som kunde for alvor vil opleve,
hvad det vil sige at være et kendt ansigt.
Vi er altid klar til et møde, så du også kan
få det bedst mulige afkast...

5

Vi mestrer hele viften

Hos os møder du kun specialuddannede rådgivere med erfaring og dyb interesse for investering. Og derfor tør vi påstå, at vi mestrer
hele viften...

Aktie- og obligationshandel
Når du handler aktier og obligationer gennem
Max Bank, opnår du samme fordele som de
største aktører på markedet. Du handler direkte
på markedet og bliver serviceret af rådgivere
med opdateret markedsviden.

Garanterede produkter
Med disse særlige produkter kan du lave attraktive investeringer samtidig med, at din
risiko er yderst begrænset. Max Bank er en af
landets største formidlere af garanterede investeringsprodukter. Vi har været i markedet
siden introduktionen af det første produkt.
Fra 2001 udviklede området sig for alvor, og
afkastene har været meget attraktive.
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Valutaspekulation
Vi er med, både når du ønsker at afdække
kommercielle transaktioner eller ønsker at
foretage egentlig valutaspekulation. Der findes
utallige muligheder og kombinationer – fx
handle på spot, på termin og andre finansielle
instrumenter.

Investeringskreditter
Når du ønsker ekstra fart på dine investeringer
og afkast, tilbyder vi en decideret investeringskredit. Renten på kreditten er attraktiv, og din
risiko begrænses gennem vores særlige stoploss-systemer.

Swaps
Gennem swaps kan du omlægge dine realkreditlån til mere favorable vilkår, fx i fremmed
valuta. Din terminsbetaling kan evt. halveres
samtidig med, at du bevarer andre konverteringsmuligheder. Vi gennemgår gerne dine
muligheder og lægger løsninger meget overskueligt frem.
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Max Formuepleje
Professionel pleje af din fomue
baseret på individuelle aftaler og tillid
Max Formuepleje er udviklet med det klare sigte at skabe det højest mulige afkast
til vores kunder. Vel at mærke ud fra individuelle ønsker og krav.

I vores særlige form for formuepleje får du din
egen topprofessionelle investeringsrådgiver,
som er konstant opdateret med viden. Vi opbygger en tæt, personlig kontakt og rådgiver
dig om de mange muligheder i aktie-, obligations- og valutamarkedet.

Derfor skal du vælge Max Formuepleje:
 Du vil have højest muligt afkast
ud fra dine krav og ønsker.
 Du vil have en uafhængig rådgiver,
som alene er styret af at skabe højest
muligt afkast til dig som investor.
 Du vil have et samarbejde med en bank,
der er stor nok til at passe
din formue på en professionel måde,
men som ikke er større,
end at du bliver et kendt ansigt.
 Du vil have direkte adgang til markedet
og direkte kontakt til en investeringsrådgiver, som kender dig og dine ønsker.
 Du vil have åbenhed og et tillidsfuldt
samarbejde.
 Du vil have hurtig og aktuel information.
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Tæt kontakt og personlig investeringsrådgiver
Sammen med dig lægger vi en investeringsstrategi, som danner grundlag for
vores rådgivning. Og i kombination med vores tætte, personlige samarbejdsform kan du
forvente en pleje og forvaltning af din formue, som bygger på initiativ og tryghed.

Når vi ser muligheder i markedet, får du en
hurtig kontakt fra din personlige investeringsrådgiver. Tingene lægges overskueligt frem og
med klare anbefalinger, så du let kan træffe en
beslutning.
Du får løbende serveret information doseret efter dit behov og tilpasset dine investeringer. Det skal samtidig understreges, at vi i Max
Bank er uafhængige af særinteresser, og kan
derfor yde den mest optimale og nuancerede
rådgivning. Vi er alene styret af at skabe det
bedst mulige afkast til dig som investor. Vel at
mærke til lavest mulige omkostninger.

Koncept for Max Formuepleje
Årligt/halvårligt strategimøde

Løbende rådgivning og opfølgning
efter ønske og behov

Fast investeringsrådgiver
Risiko efter eget ønske
Hurtig og aktuel information
Direkte adgang til markedet
Afkastrapport hvert kvartal

Nye produkter hvert kvartal
Individuel kontakt efter ønske
Fuld åbenhed i samarbejdet

Invitationer til investormøder
 Økonomiske markedsorienteringsmøder
 Præsentationer af nye
investeringsprodukter

Løbende
anbefalinger
(telefon, sms-beskeder,
ugentlige mails med økonomisk overblik, månedsbrev m.m.)
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Du træffer
beslutningerne

Vores klare mål er at være de bedste til at give
idéer og information tilpasset dit behov, dine
investeringer og din risikoprofil. Men det er
vigtigt at slå fast – at det er dig, der træffer
beslutningerne. Det er jo dine penge, det
handler om.
Vi ønsker ikke at handle papirer, uden du
er enig i dispositionerne. Det betyder, at vi i
modsætning til mange andre aktører på
markedet normalt ikke handler på fuldmagt.
Med vores ultra tætte kontaktform viser
erfaringen, at mulighederne i markedet forøges, og afkastet optimeres.
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Attraktiv og
gennemsigtig prispolitik

N o c u r e n o pay p r i n c i p p e t

Vores prispolitik er på alle måder gennemsigtig, og på afregningsnotaen fremgår vores
handelsomkostninger specifikt.
Heller ikke i Max Bank er formuepleje gratis,
men hos os får du en særlig rabat, når du
gennemfører et vist antal handler om året.
Og faktisk skal der ikke særlig meget handel
til, før du helt undgår at betale for din Max
Formuepleje.
Samtidig arbejder vi efter princippet
”no cure no pay”. Det betyder, at du ikke skal
betale for Max Formuepleje, hvis dine investeringer ikke har givet tilstrækkeligt afkast.
Med det tilbud vil vi underbygge vores helhjertede mål om at skabe det bedst mulige
afkast til dig som investor. I banken kan du få
de aktuelle priser og rabatter.
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Månedsbrevet
FI NANSI ELLE MARKEDER
Bliv løbende opdateret og få gode anbefalinger
gennem ”Månedsbrevet Finansielle Markeder”.
Du kan få det i papirform eller i elektronisk udgave.

Max Bank A/S
Investeringscenter
Jernbanegade 9
4700 Næstved
Tlf. 55 78 01 11
Fax 55 78 01 22

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

www.maxbank.dk

– brænder for det ypperste
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Næstved:
City 56 16 50 00
Stor-Center 55 78 25 50
Erhvervscenter 55 78 01 11

