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HVEM ER VINDERNE PÅ DE GLOBALE MARKEDER?
Den globale detailhandel er under kraftig forandring primært
som følge af et markant skifte mod onlinehandel samt den
voksende dominans af Amazon. Tallene taler for sig selv. I
2016 bidrog Amazon med hele 60 pct. af den samlede vækst i
det amerikanske detailsalg.
Temaspecialist Morten Springborg giver vores bud på
udviklingen og konsekvenserne for forbrugere og investorer.
Han vil bl.a. komme ind på spørgsmål som:
•
•
•

Hvilke selskaber vil være vinderne og taberne i e-handel?
Har traditionelle fysiske butikker overhovedet mulighed
for at overleve denne udvikling?
Hvilke karakteristika kendetegner de fremtidige selskaber
i detailhandlen?

Adm. direktør Bo Knudsen giver sit syn på de globale investe
ringsudsigter. Ét af Bo Knudsens budskaber er vigtigheden af
at have et klart og langsigtet perspektiv for at kunne navigere i
dagens komplekse og politisk drevne markeder.
Vi inviterer til formøder med fokus på udvalgte afdelinger fra
kl. 15.30, hvor forvalteren giver en kort s tatus på de vigtigste
emner for porteføljen. Herefter svares der på spørgsmål fra

salen. Vi har desuden inviteret Bodil Gantzel fra Millionær
klubben til at facilitere en debat om danske aktier i et internationalt perspektiv.
Investorkonferencerne afholdes torsdag den 8. marts i
Århus og tirsdag den 13. marts i København. Begge dage
med start kl. 17.30.
TILMELDING
Du kan tilmelde dig på www.cww.dk/tilmeld. Herefter
modtager du et adgangskort via e-mail. Adgangskortet skal
medbringes til investorkonferencen. Har du spørgsmål, kan du
ringe til os på tlf.: 35 46 35 46, så hjælper vi gerne.

Du er velkommen til at medbringe to ledsagere. Da vi har et
begrænset antal pladser, tilråder vi hurtig tilmelding.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en udbytterig aften.

Adm. direktør, Tim Kristiansen

PROGRAM FOR INVESTORKONFERENCE
Den 8. marts:
Den 13. marts:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C
Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

FORMØDER
Ved tilmelding kan du vælge to formøder af de tre nedenstående muligheder.
Første formøde kan vælges kl. 15.30 - 16.15 og andet formøde kan vælges kl. 16.30 - 17.15.
Danske aktier i et internationalt perspektiv
Danmark har verdensledende selskaber i nicher med globalt afsæt.

Kim Korsgaard Nielsen og Morten
Springborg samt vært Bodil Gantzel fra
Millionærklubben

Værdien af et stabilt afkast
Stabile aktier tilbyder en attraktiv kombination af gode afkast og lave Jakob Greisen
kursudsving.
Emerging Markets i medvind
Selskaber, som drager fordel af strukturel vækst og politisk medvind Aman Kalsi
kan skabe gode investeringsresultater på langt sigt.

INVESTORKONFERENCE
Kl. 17.30 – 17.45

Velkommen

Tim Kristiansen

Kl. 17.45 – 18.35

“Amazonification” af detailhandlen

Morten Springborg

PAUSE
Kl. 18.50 – 19.45

Investeringsmuligheder i politisk drevne markeder

Bo Knudsen

Kl. 19.45 – 21.00

Buffet og musikalsk underholdning

Steffen Brandt

Bo Knudsen er adm. direktør og porte
føljeforvalter i C WorldWide A
sset
Mana
ge
ment. Med mere end 25 års
erfaring i branchen har han et indgående
kendskab til aktiemarkederne.

Morten Springborg er temaspecialist i
C WorldWide Asset Management. Han
har dybdegående indsigt i bevægelserne
på aktiemarkederne, samt hvordan man
identificerer de langsigtede trends og
attraktive investeringstemaer.

Bodil Gantzel er journalist og vært på
radioprogrammet
Millionærklubben
på Radio24syv. Bodil har gennem 10 år
handlet pengemarkedsprodukter på de
finansielle markeder.

Kim Korsgaard Nielsen er porteføljeforvalter for afdeling Danmark.
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Jakob Greisen er porteføljeforvalter for
afdeling Stabile Aktier.

Aman Kalsi er porteføljeforvalter for
afdeling Emerging Markets.
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