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Hej Leif og Team Copenhagens bestyrelse 

 

Som aftalt sender jeg her en forslag til dig og Team Copenhagens 

bestyrelse. Leig fortalte på mødet at egenkapitalen er fordelt således: 

- Sydbank: ca. 600.000 kr.  

- Danske Bank: ca. 1.800.000 kr.  

- Skjern Bank: ca. 800.000 

Leif fortalte at han var blevet bedt om at undersøge hvordan midlerne står 

bedst og mest sikkert.  

Vi blev enige om at det ikke var alle midlerne som skulle investeres, men at 

jeg skulle lave et udkast til et forslag.  

Jeg vil anbefale at I max. har 750.000 kr. i hver bank. Jeg forventer på ingen 

måde at vi står i en finansiel krise eller der er tegn på konkurs i bankerne – 

MEN der findes det som hedder indskyder garanti i Europa. Dette betyder at 

ens indlån er dækket for 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) i tilfælde af konkurs. 

Dette anbefaler jeg udfra at du fortalte at de skulle stå så sikkert som muligt. 

Alt herudover vil jeg anbefale at sætte i værdipapirer. Der er ingen garanti for 

afkast i en investering og der vil altid være dårlige år. Derfor anbefaler jeg 

ikke at I skal køre højeste risiko, men noget der som min. betyder I ikke 

betaler negativ rente. Jeg har vedhæftet historiske afkast i min mail hvor I 

kan se helt tilbage til finanskrisen. Jeg vil anbefale som min. at investere 1 

mio. kr. Her skal I selvfølgelig tænke over at driftkontoen også er tilknyttet i 

Sydbank. Så måske de 750.000 kr. skal bruges til driftmidlerne og der skal 

investeres 1.750.000 kr. i stedet.  

For at investere 1 mio. kr. i konservativ vil dette koste 0,95 % svarende til 

9467 kr. med et forventet afkast efter omkostninger på 0,96 % svarende til 

9576 kr. Så det er ikke fordi at investeringen vil vokse, men den vil gøre at I 

ikke mister negativ rente årligt.  



Muligheden ville også være at investere i næste risikoprofil. Dette ville koste 

1,35 % årligt i afkast men med et forventet afkast efter omkostninger på 2,32 

%.  

Det jeg vil anbefale jer at investere i kaldes Værdipapirfonden Sydinvest i 

konservativ risiko. Jeg har vedhæftet info blanket i mailen, så I kan læse 

mere omkring denne.  

 

Jeg står til fuld rådighed hvis Leif eller bestyrelsen skulle have nogle 

spørgsmål og kan kontaktes på mail camilla.andersen@sydbank.dk eller    tlf. 

74 37 69 06. 

Venlig hilsen 

Camilla Andersen  

Kunderådgiver - lokal erhverv  
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