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Ny hæder til investerings-guru
»Verdens bedste portfolio manager«. Den titel har indehaveren af Fundamental Invest i Vedbæk Michael Voss, som Frederiksborg Amts
Avis tidligere har skrevet om.

Nu har han modtaget ny hæder for sit arbejde. Denne gang er det Morningstars årlige pris for forvaltning af danske aktier samt »Lipper
Fund Award« fra Reuters Thomson, som er gået til Michael Voss.

Det er ikke første gang, Michael Voss modtager hædersbevisninger. Sidste år modtog han ligeledes Lipper Fund Awards pris som bedste forvalter af danske aktier, og han topper
over såvel en tre-årig horisont som en fem-årig horisont de mere end 13.000 konkurrenter i Morningstar's univers over »alle fonde« fra hele verden.

Michael Voss ikke råder over en flere hundrede mand stor analyseafdeling, men styrer sine investeringer fra en ganske lille organisation i Vedbæk.

- Mit speciale er danske aktier, og jeg har altid gjort meget ud af at komme helt til bunds i forståelsen af den enkelte virksomheds stærke og svage sider. Hvis der er noget, der ikke
fremstår klart, så kontakter jeg virksomheden for at få en uddybende forklaring. Og virksomhederne oplever det som positivt at få et modspil, fortæller Michael Voss.

Han slår fast, at de mange hædersbevisninger naturligvis får ham til at holde fast i sin vedholdende og grundige arbejdsform. Et afkast på 55 procent i 2016 er i sig selv
bemærkelsesværdigt, da det ligger 24,6 pct. højere end stigningen i Københavns Fondsbørs' aktieindeks.

Men at Fundamental Invest ikke er nogen døgnflue bevises af, at afkastet på tre års sigt har ligget hele 26,9 procent over det tilsvarende afkast af Københavns Fondsbørs'
aktieindeks. Til det siger Michael Voss:

- Det er en stor glæde, at vi har givet vore investorer en rigtig god oplevelse ved at være med i Fundamental Invest, og vi vil gøre vort ypperste for at succesen fortsætter, lover
han.
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Michael Voss har Vedbæk-virksomheden
Fundamental Invest, der år efter år leverer
bemærkelsesværdige resultater. Foto: Allan
Nørregaard
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Skuffet Tottenham-
manager er stolt over
sæsonen
Længe så Tottenham ud til at
forlænge spændingen i den
engelske mesterskabskamp, men
trods en...

I livsfare: Kvinde kørt
ned af bus
Mandag omkring klokken 15.24
rykkede politi, brandvæsen og
ambulancer ud til busterminalen
ved...

De syges tomme sko
trampede 1. maj
90 par slidte tomme sko var stillet
op rundt om i Næstved. De stod
ved 1. maj arrangementet i Gl....

Brand blev slukket
hurtigt
Der gik ikke lang tid fra
anmeldelsen om en brand i Store
Heddinge løb ind, til den igen var
under...

Fisk efter Rasmus
Klump med Dagplejen
Onsdag den 11. maj holder Høje-
Taastrup Kommunes dagplejere
åbent hus for alle interesserede.
Både...

- Det handler om
borgernes penge
Vallensbæk: En langstrakt strid om
regningen for en renovering af en
jernbanebro ved Vallensbæk...

Klaverfabrikken Live
fortsætter som regionalt
spillested
De har holdt vejret længe på
Klaverfabrikken Live, men tirsdag
aften kan de lade
champagnepropperne...
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