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Stjerneforvalter lukker for nye kunder: Nok er
nok - vi skal ikke være for store

Stjerneforvalteren Michael Voss lukker døren for nye kunder for at undgå, at hans Fundamental Invest-fonde bliver
for store.
Foto: Peter-Emil Witt
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Den danske stjerneforvalter Michael Voss vil simpelthen
ikke have ere kunder i butikken.
Derfor lukkes der for nye kunder onsdag 29. marts kl. 17
efter markedsluk, oplyser Voss, der har været verdens
bedste fondsforvalter over de seneste fem år med sine
investeringsforeninger under selskabet Fundamental
Invest.
"Nok er nok. Vi skal simpelthen ikke blive for store. Vi
investerer i mange typer aktier, og vi har 40 pct. i small- og
midcapaktier, og der vil det ikke give mening, hvis vi
pludselig har 10 mia. kr. under forvaltning," siger han, der i
sine to fonde Fundamental Invest Stock Pick I og II har
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henholdsvis godt 1,6 mia. og godt 700 mio. kr. under
forvaltning.
Helt konkret betyder det, at der ikke udstedes nye værdipapirer, og puljen forbliver dermed
samme størrelse. Man kan stadig handle med eksisterende papirer.
Lukningen sker for de eksisterende aktionærers skyld, men for at tage hensyn til
potentielle nye kunder forbliver vinduet altså lige åbent onsdag.
"Det er for at tage hensyn til de kunder, hvis penge vi allerede forvalter. Men så er der
måske nogle derude, der har gået og ventet på, at udbyttet eksempelvis gik fra og sådan, så
derfor giver vi en ekstra dag, så de sidste kan komme med. Men det er slut med emissioner
derfra," siger han.
Det er et lidt usædvanligt træk for en forvalter at lukke for tilgangen, og ifølge Michael
Voss selv var han "nok heller ikke blevet populær i en bank" for sit træk.
"Men nu skal vi altså koncentrere os om at forvalte de penge, vi har i fondene, og så er det
dét," siger han.
Michael Voss CV som investor er ganske stærkt, og ifølge analyseselskabet Morningstars
liste over investeringsfonde i hele verden, som i øvrigt rummer 15.000 fonde, er hans fond
Fundmental Invest Stock Pick verdens bedste med et gennemsnitligt afkast på 36 pct. om
året de sidste fem år.
I 2017 har Fundamental Invest Stock Pick I og II haft et afkast på godt 13 pct. hver, fremgår
det af Morningstars hjemmeside.
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