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Nordeas eksperter i Corporate Investment &  Advisory 
giver jer individualiseret investeringsrådgivning, 
 tilpasset netop jeres virksomhedssituation og behov. 
Ved at kombinere en dyb forståelse af de globale 
finansielle markeder med indsigtsfulde analyser kan vi 
hjælpe jer med at realisere det fulde potentiale i jeres 
virksomheds  finansielle aktiver. 

Men det er blot udgangspunktet. 

Vores unikke, overordnede tilgang – som dækker både 
jeres aktiver og passiver – kan også være med til at 
forme jeres finansielle risikostyring. I samarbejde med 
jer kan vi analysere jeres rente- og valutakursrisiko og 
dermed understøtte jeres overordnede risikostyrings-
strategi.

Få mere ud af jeres 
investeringer. Gør 
risikoen overskuelig 

Vi er der for jer

Fra planlægning til beslutning og 
eksekvering, og videre endnu.

Info text is mainly used in this 
info column. As image text, to 
clearify infographicts, graphic 
elements and icons.

Vi hjælper jer hele vejen – både med at få jeres investe-
ringer til at vokse og med at styre markedsrisikoen.

At håndtere virksomhedens finansielle  muligheder 
under evigt omskiftelige markedsforhold er  udfordrende 
for selv den mest erfarne  beslutningstager, men med os 
står I aldrig alene. 

Vi er jeres betroede partner med en dyb forståelse 
af virksomheder og de finansielle markeder. Vi gør 
altid vores yderste for at matche jeres behov med de 
muligheder, som markedet byder på – uanset, om I 
vil have virksomhedens penge til at yngle, optimere 
likviditeten, eller sikre jer, at alle risici er afdækkede. 
Og fordi vi ved, at førsteklasses rapportering er vigtig 
for jer, sørger vi for, at I får netop det.

Det er grunden til, at vi arbejder hårdt for at give jer 
den bedste rådgivning – så I får frigjort ekstra tid, som 
I kan bruge på jeres kerneforretning. 

I tæt samarbejde med jer lærer vi jeres virksomheds-
situation og behov at kende.

Derpå benytter vi os af førende værktøjer til at analysere 
både risiko- og afkastkilder i jeres portefølje – og hvordan 
vi kan optimere den til jeres ønskede risikoprofil. 

Først når denne analyse er gennemført, kommer vi med 
konkrete anbefalinger, som I kan føre ud i livet. Eller vi kan 
– hvis I foretrækker det – tilbyde en diskretionær løsning, 
hvor vi træffer investeringsbeslutninger på jeres vegne, 
givet jeres mål og ønsker.

Vores letforståelige rapportering er højt værdsat af 
kunderne. Den gør det let for jer at følge op – ligesom det 
er let at præsentere udviklingen i jeres investeringer for 
jeres interessenter, for eksempel jeres bestyrelse.

Skarpe hjerner, dybe 
tanker. Til jeres tjeneste.
Et samarbejde med 
Nordea gør, at I både kan 
drage nytte af vores vel-
dokumenterede ekspertise 
i fordeling af aktiver og 
vores innovative produkt-
udvikling.
I får adgang til en lang 
række produkter og 
 markeder på vilkår, som 
kun den største aktør i 
Norden kan give jer.
Men først og fremmest 
sørger vi for at holde jer 
fuldt informerede på hvert 
trin i processen med let-
forståelig afkastrapporte-
ring på de tidspunkter, som 
passer jeres virksomhed 
bedst.
Få mere at vide om 
 investeringsrådgivning, 
der bringer jer videre, ved 
at ringe til din daglige 
rådgiver, eller skriv til 
 corporate.investments.dk 
@nordea.com

Når I har succes, 
har vi det også
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