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Michael Voss er overvældet over interessen for Fundamental Invest, som har lukket for nye penge til sine to
investeringsfonde.
Foto: Peter-Emil Witt
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Eksklusivt for kunder

Det k i den grad investorerne ud af hullerne, da
Relateret indhold
stjerneforvalteren Michael Voss meddelte, at han ikke ville
være større og derfor ikke ville tage ere penge under
Tilføj søgeagent
forvaltning.
Michael Voss
Morningstar Danmark
Michael Voss gav investorer en
Morningstar
enkelt handelsdag til at beslutte,
om de ville investere hos ham, før
PENGE
døren for tilgang af nye penge blev
Artikler
smækket
onsdag
kl.
17.
Stjerneforvalter
lukker for nye
kunder: Nok er
"Der kom 354 mio. kr. ind onsdag.
nok - vi skal ikke
Det er overvældende.
være for store
Emissionsbanken solgte 2400 gange
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til investorer, der lå og købte," siger Michael Voss.
Samlet formue 2,6 mia kr
Dermed er den samlede formue ca. 2,6 mia. kr. i de to
investeringsfonde,som han driver under sin virksomhed
Fundamental Invest, og som udelukkende består af danske
aktier.

Organisationer
Personer
Donald Trump
Michael Voss

Den store interesse kan skyldes, at Michael Voss har en bemærkelsesværdig track record.
Ifølge analysehuset Morningstar har hans fond Stock Pick de seneste fem år givet et
gennemsnitligt årligt afkast på 34,9 pct. Det er det bedste afkast blandt over 15.000 fonde
globalt, som Morningstar overvåger.
Også på tre års sigt ligger han med bedste afkast, og her tager han også andenpladsen med
sin fond Stock Pick II, der endnu ikke har eksisteret i fem år.
Fremover kan man kun købe sig ind, hvis andre sætter deres andele til salg.
Den ene arm pillet af
"Man kan stadig handle, men kun med de andre medlemmer af foreningen. Det svarer til at
market-makeren har fået pillet den ene arm af. Normalt har han en venstre arm, hvor han
sidder og køber, hvis nogen ønsker at sælge, og en højre arm, hvor han leverer til dem, der
gerne vil købe. Nu mister han højre arm, for man kan ikke længere bare købe lige så meget
man vil, hvornår man vil," forklarer forvalteren.
Han fortalte om sin beslutning på generalforsamlingen tirsdag sidst på eftermiddagen,
men gav altså en ekstra dags frist for indbetalinger i et forsøg på at afværge sure miner.
"Det var for at undgå, at nogen ville blive vrede eller ærgerlige. Vi gjorde jo bestlutningen
of ciel på generalforsamlingen, og der er rigtig mange, som har solgt deres andele inden
generalforsamlingen - fordi de ikke ønsker at få udbytte og dermed betale udbytteskat –
for så at købe dem igen bagefter. De investorer ville med rette kunne sige, at det ikke er i
orden, at deres mulighed for at genkøbe andelene forsvinder," siger Michael Voss.
Med et afkast i år på ca. 14 pct. følte han, at det var et godt tidspunkt at lukke tilgangen.
Store beløb rykker kurserne
"Jeg har lovet mig selv, bestyrelsen i Investeringsforeningen og investorerne, at det ikke
må blive for stort. Jeg skal stadig kunne nde en vinder i small og mid cap-segmentet, men
hvis jeg skal investere meget store beløb, så ville det rykke kurserne for meget. Hvis jeg sad
med 10-15 mia. kr. kunne jeg hovedsagelig handle Mærsk, Novo Danske Bank og de andre
C-20 selskaber," siger han.
Lukke-manøvren var i forvejen afstemt med Finanstilsynet og fondsbørsen, der sætter
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fonden på observationslisten for at henlede opmærksomheden på
de nye vilkår.
FINANS
Efter brexit: Nu
begynder
nanskæmper
ud ytning fra
London

"Så vidt vi hører, er det ikke sket herhjemme før, at man lukker for
tilgangen af investorer. Så den skulle de lige tygge på," siger han .
Selv om Michael Voss har bevist, at han kan nde vindere på
aktiemarkedet, så er han ikke meget for at spå om, hvor aktierne
skal hen resten af året. Men han vil godt forudsige, at der kommer
bump på vejen i år - lige som i 2015 og 2016.

Du har ti sekunder
Det er nemlig meget svært at forudse, hvor markederne skal hen.
"Hvis man havde sagt til kapitalforvaltere i januar 2016, at der kommer en brexit, og at
Donald Trump bliver valgt i USA, og nu har du ti sekunder til at beslutte, om du vil sælge
alle dine aktier, så havde alle skreget ja, for man ville have forventet, at det ville falde 2030 pct. Det viser bare det underlige, at selv om der sker det, man frygter mest, så er det
ikke sikkert, at det rammer markedet," siger Michael Voss.
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