Invitation til investormøde
- med vinsmagning

Er du træt af høje omkostninger i
forbindelse med din formuepleje?
Medierne har på det seneste anskueliggjort de mange omkostninger, der er
forbundet med traditionel formuepleje/opsparingsprodukter.
Optimal Invest har sammen med Fondsmæglerselskabet CABA Capital lavet et nyt
aktie-produkt. Vi kan derfor tilbyde investeringsprodukter fra meget lav risiko til ren
aktie-risiko. Alle produkter er blandt markedets laveste omkostninger mens
afkastene ligger blandt de bedste.
Til dig som:

-

Der vil være bedre forberedt på et usikkert aktiemarked. Og ønsker at få
overblik og bedre indsigt i din porteføljes samlede risiko. Måske sænke risikoen
uden at miste afkastpotential.
Der ønsker indblik i at minimere/undgå virksomheds, branche og lande
specifikke risici. Og for dele af eller hele din portefølje ønske en bred og mere
global eksponering.
Der ønsker at få et bedre overblik over de 10.000’er af enkelt aktier der er i
verdenen, de over 4.000 ETF’er der alene er i EU eller de over 500
investeringsforeninger der er I DK.
Omkostningsbevidst og ønsker at undgå høje omkostninger?
Som er træt af negative renter på kontanter og som ønsker at få et simpelt
redskab som på en nem måde kan styre og skabe overblik over din samlede
risiko i din portefølje? Samt bedre at kunne tilpasse/ændre din porteføljes
samlede risiko.

Dato:
Sted:

Onsdag d. 30. oktober 2019, kl. 18.00
Harvarthivej 6, 2840 Holte.

Vi byder på et glas vin og italienske specialiteter efter mødet.
PROGRAM
Kl. 18:00 Velkomst
Kl. 18:35 Optimal Invest, medstifter Jesper Ihlemann.
Vi vil:

Kl. 19:30
Kl. 19:45

Synliggøre de mange høje omkostninger i traditionel formuepleje
(opsparingsprodukter).
”Gør det selv” - En simpel og professionel måde at sammensætte
og skabe overblik i din samlede din portefølje på. Med
udgangspunkt i at risiko-minimere uden at tabe afkastpotentiale.

-

Introduktion af CABA Optimal Plus.
Tid til spørgsmål
Vinsmagning og specialiteter
Networking og hygge!

Lyder det interessant?
Lyder det interessant for dig? Tilmeld dig arrangementet (begrænset antal
pladser) ved at sende en mail til ji@optimalinvest.dk – tilmelding senest den
28. oktober 2019. Invitér gerne en ven eller din nabo med.
Vi glæder os til at se dig til en spændende og hyggelig aften!
Med venlig hilsen

