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Gulddrop udløser g
(WIDOGS§22 pct. de seneste seks
P§QHGHUHUNXOPLQHUHWLGHWVWºUVWH
SULVGURSS§JXOGL§U'HWKDUVHQGW
JOREDOHLQYHVWRUHUS§WLOEXGVMDJW

Arkivfoto: Brian Bergmann/Scanpix

1RUZHJLDQˊ\YHUKºMHUHRJKºMHUH
'HWQRUVNHODYSULVˌ\VHOVNDENorwegian vokser sig større og
større. Selskabet har i første kvartal 2013 forbedret bundlinjen
PHGHQNYDUWPLDNU$OOLJHYHOHQGHUVHOVNDEHWS§PLQXV
mio. kr. før skat. Det er dog bedste resultat for første kvartal
LVHOVNDEHWVKLVWRULH2JGHWHUE§GHPHUHWUDˋNRJI¨UUHRP
NRVWQLQJHUGHUHUPHGWLODWI§UHVXOWDWHWWLODWV¨WWHUHNRUG
2PV¨WQLQJHQVWHJPHGSFWLIRUKROGWLONYDUWDOHW§UHW
IºURJ1RUZHJLDQˋNVDPOHWOLGWRYHUPLDNULNDVVHQ
Samlet købte 3,9 mio. passagerer en billet hos lavprisselskaEHWHQVWLJQLQJS§SFW
Samlet blev omkostningerne otte pct. mindre end første
kvartal 2012. Det er bl.a. nye europæiske baser og indfasning
DIVWDGLJˌHUHIDEULNVQ\H%RHLQJGHUEHW\GHUEHVSD
relser, oplyser selskabet, der er Skandinaviens næststørste
ˌ\VHOVNDERJGHWWUHGMHVWºUVWHODYSULVVHOVNDEL(XURSD
Ritzau

0RUJDQ6WDQOH\OHYHUHURYHUUDVNHOVH
Morgan Stanley leverer torsdag en positiv overraskelse fra
EDQNVHNWRUHQ'HQDPHULNDQVNHLQYHVWHULQJVEDQNˋNHWQHW
tooverskud opgjort eksklusive ekstraordinære nedskrivninger
S§GROODUKYLONHWYDUHQS¨QELGRYHUDQDO\WLNHUIRUYHQW
QLQJHUQHRPHWUHVXOWDWS§GROODULIºOJH%ORRPEHUJ1HZV
2QVGDJIDOGWˌHUHDIGHDPHULNDQVNHEDQNDNWLHULNºOYDQGHW
af et skuffende regnskab fra Bank of America, og Morgan
Stanley-regnskabet kan muligvis hjælpe til at vende stemninJHQ6HOYIDOGW0RUJDQ6WDQOH\RQVGDJPHGSFW
Ritzau Finans

1HVWO«YRNVHUPLQGUHHQGYHQWHW
Den gigantiske fødevarekoncern Nestlé voksede mindre end
YHQWHWRUJDQLVNLIºUVWHNYDUWDOVNULYHU%ORRPEHUJ1HZV
2PV¨WQLQJHQLNYDUWDOHWODQGHGHS§PLDVFKZHL]LVNH
IUDQFPRGYHQWHWPLDIUDQFLIºOJHHVWLPDWHULQGVDPOHW
DI%ORRPEHUJ5HJQVNDEHWYDUEHODVWHWDIQHJDWLYHYDOXWDHI
IHNWHUS§SFW
Ritzau Finans

■ 59$5(5
Af Jacob Klok, Bruxelles

H

ører man til blandt dem,
som altid har drømt om at
HMHHQJXOGEDUHOOHUP§VNHVLQ
egen guldmine, kan det meget
vel være nu, man
VNDOVO§WLO
Efter en lang
periode med den
ene højderekord
efter den anden,
er guldprisen de seneste seks
P§QHGHU QHPOLJ UDVOHW QHG
med 22 pct. Stærkest gik det
i fredags og mandags med et
GURS S§ RYHU  SFW KYLONHW
var det kraftigste fald siden

“Man har tidligere haft en
hel masse observationer, der
kunne have skabt en betydelig optur for guldprisen, men
som ikke gjorde det,” forklarer
U§YDUHFKHILGHQDPHULNDQVNH
storbank Goldman Sachs,
Jeffrey CurrieV WLO %ORRP
berg, om baggrunden for en
særdeles lukrativ anbefaling
RPDWȤJ§NRUWȥLJXOGVRPGHW
lykkedes ham at lave allerede
i onsdags.
$WȤJ§NRUWȥEHW\GHUDWPDQ
investerer i papirer, som stiger
LY¨UGLQ§UJXOGSULVHQIDOGHU
3DSLUHUVRPDOWV§HUVWUºJHWL
vejret med guldprisens drop.

Den konkrete udløser af det
kraftige fald var bl.a. frygt for,
at USA vil begynde at nedtrappe landets for tiden historisk
lempelige pengepolitik. En
mindre lempelig politik er
ensbetydende med færre dollar i omløb og dermed mindre

“Det er lidt som
en faldende kniv,
hvor det er svært
at sige præcis,
hvornår man skal
slå til”
3HU:LPPHUˉQDQVPDQG
VDQGV\QOLJKHG IRU GHQ LQˌD
tion, som traditionelt styrker
efterspørgslen efter guld.
Med til at forstærke udsalget af det gyldne metal var en
ny frygt for, at de gældsplaJHGH HXURODQGH NDQ ˋQGH S§
at følge et nyligt cypriotisk
eksempel og sælge ud af deres
store guldreserver.
Guldprisen er siden mandag
rettet lidt op igen – bl.a. som
IºOJHDIGHWGHULJ§UEUHGWEOHY

beskrevet som den helt store
jagt efter guld og minetilbud
blandt verdens investorer, ikke
PLQGVWIUD.LQD
Er der et sted i verden, hvor
denne tilbudsjagt i disse dage
IRUHJ§U S§ KºMWU\N HU GHW S§
det femstjernede luksushotel, Park Hyatt Hotel i Zürich,
6FKZHL]+RWHOOHWXGJºUQHP
lig rammen for Europas mest
eksklusive messe for guld og
ædle metaller, European Gold
Forum.

Fast tro på guld
%ODQGW VNDUHQ DI ULJP¨QG
minebosser, analytikere og
NDSLWDOIRUYDOWHUH ˋQGHU PDQ
KHU RJV§ GHQ GDQVNH ˋQDQV
mand og millionær Per Wimmer. Hans fundamentale tro
S§JXOGVRPVROLGWODQJVLJWHW
investeringsobjekt har længe
været en vigtig strømspil for
de investeringer, han gør for
sine velhavende kunder via
selskabet Wimmer Family
2IˋFHOg for at han ikke var
EODQGWGHPVRPWU\NNHGHS§
salgsknappen, da han læste
hans i øvrigt tidligere arbejdsgiver, Goldman Sachs, anbefaling i sidste uge.
“Det gjorde selvfølgelig lidt
RQGWPHGV§QHJDWLYHQRYHUUD
skelse i mandags. Der var trods
alt ingen, der havde forventet,
at der pludselig ville komme

Finansmand Per Wimmer har
en fundamental tro på guld
som investering. Arkivfoto:
Bjarke Bo Olesen/Scanpix
HQ V§ NUDIWLJ MXVWHULQJȥ VLJHU
Per Wimmer.
Den London-baserede kapitalforvalter trøster sig dog ved,
DWKDQVVWºUVWHVDWVQLQJHUS§
især guldminer skete tilbage
L  KYRU JXOGHW KDQGOHGH
L  GROODU SHU RXQFH 'HW
efterlader stadig en ret pæn
bid op til de næsten 1.400
dollar, som prisen hoppede

(XURS¨LVNEDQNWLOV\QHQGHOLJS§SODGV
(8ȢV  PHGOHPVODQGH JDY WRUVGDJ DIWHQ GHUHV HQGHOLJH
godkendelse til, at det nye fælleseuropæiske banktilsyn kan
begynde at arbejde fra juli 2014.
Det irske EU-formandskab oplyser i en pressemeddelelse,
DW(8ODQGHQHVDPEDVVDGºUHUL%UX[HOOHVKDUJRGNHQGWGHQ
SROLWLVNHDIWDOHGHUEOHYLQGJ§HWS§ºNRQRPLRJˋQDQVPL
nistrenes møde i Dublin i weekenden.
“Aftalen om det fælles banktilsyn er et stort skridt mod
EDQNXQLRQHQ'HWNRPPHUS§HWYLJWLJWWLGVSXQNWIRU(XURSD
ȥVLJHUGHQLUVNHˋQDQVPLQLVWHUMichael Noonan.
Ritzau

$PHULFDQ([SUHVVVO§UIRUYHQWQLQJHU
Den amerikanske kreditkortkoncern American Express kom
XGDIIºUVWHNYDUWDOPHGHQLQGWMHQLQJSHUDNWLH (36 S§
GROODU'HWYDUHQVPXOHRYHUDQDO\WLNHUQHVIRUYHQWQLQJ
GHULIºOJHHQLQGVDPOLQJIRUHWDJHWDI%ORRPEHUJ1HZVOºGS§
HQ(36S§GROODU
Omsætningen landede imidlertid en spids under det venWHGHPHGPLDGROODUKYLONHWVYDUHUWLOHQY¨NVWS§SFWL
IRUKROGWLOIºUVWHNYDUWDOVLGVWH§U'HWVNDOGRJKROGHVRSPRG
HQIRUYHQWQLQJLPDUNHGHWS§PLDGROODU1HWWRUHVXOWDWHW
HQGWHS§PLRGROODUȟHQY¨NVWS§SFWȟLIRUKROGWLO
VLGVWH§UVPLRGROODU
Ritzau Finans
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%LOOLJHSURGXNWHUJLYHUVP¨NW
■ 5(*16.$%
Af Louise With, New York

M

ed et skuffende kvartalsregnskab tog Nokia-akWLHQLJ§UHQGQXHWVWHMOWG\NRJ
O§YHGUHGDNWLRQHQVVOXWQLQJL
HWPLQXVS§RYHUSFW
Nokia præsenterede ellers
et regnskab med et bundlinjetab, der er svundet betydeligt
ind, samt opløftende salgstal
for smartphone-serien Lumia.
Men de gode nyheder blev

overskygget af en samlet omsætning, der faldt stejlt med
ca. 20 pct. fra samme kvartal
IRUHW§UVLGHQ1RNLDRPVDWWH
L NYDUWDOHW IRU  PLD HXUR
(ca. 43,9 mia. kr.) mens analytikernes forventning i snit lød
S§PLDHXUR
Den skuffende omsætning
skyldes især svigtende salg af
Nokias billige produkter, som
SULP¨UWHUUHWWHWPRG.LQDRJ
andre vækstmarkeder. Nokia
henter fortsat hovedparten af

“Fremover vil vi
fokusere på (...)
fortsat fornyelse
af vores
produkter”
Stephen Elop, CEO, Nokia

VLQRPV¨WQLQJS§GHELOOLJVWH
produktserier, der i kvartalet
P§WWHQRWHUHHQVDOJVQHGJDQJ
S§SFW0HQ1RNLDNRPPHU
tilbage, lovede CEO Stephen
ElopS§HQWHOHIRQEULHˋQJRP
regnskabet:
“Fremover vil vi fokusere
S§ ODJHUVW\ULQJ NRQNXUUHQ
cedygtige priser, marketing
og fortsat fornyelse af vores
portefølje,” sagde han.
Elop kom til den trængte
virksomhed i 2010 og er kom-
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global tilbudsjagt
WLOEDJH WLO L J§UVGDJHQV KDQ
del efter lavpunktet mandag
S§GROODU2JV§K\JJHU
Per Wimmer sig i øvrigt med
at studere de mange nye gode
WLOEXGS§PHVVHQXGIUDKDQV
IRUWVDW VW¨UNH WUR S§ JXOGHW
som en fundamental sikker
KDYQ IRU GHQ W§OPRGLJH RJ
langsigtede investor, som han
betegner sig selv som.
“Det er lige nu lidt som
en faldende kniv, hvor det er
VY¨UWDWVLJHSU¨FLVKYRUQ§U
PDQVNDOVO§WLO'HUHULQJHQ
tvivl om, at priserne er billige
nu, men der er heller ingen
tvivl om, at priserne sagtens
kan falde 10-20 pct. ekstra,”
lyder Per Wimmers vurdering
DIGHWV§NDOGWHȤEHDUPDUNHWȥ
VRP JXOGHW RIˋFLHOW WU§GWH
ind i, da det i mandags var
faldet mere end 20 pct. siden den seneste top i september 2012.

%ODQGW GH PLQHVHOVNDEHU GHU
KDUWDEWVWRUWS§GHQIDOGHQGH
JXOGSULV ˋQGHU PDQ GH WR
største Barrick Gold Corp.
og Newmont Mining Corp,
VRP LIºOJH %ORRPEHUJ KDU
tabt omkring 169 mia. dollar
i markedværdi siden den
historiske top i 2011, der
OºG S§ SU¨FLV 
dollar.
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• Virtuelt kontor
• Telefonpasning
• Bedste service

®

Ejendommen rummer 153 m2 beboelse og 160 m2 bortforpagtet
restaurant. Forpagtningsafgift for restauranten, Galionen i stueplan, udgør kr. 348.000 ex. moms pr. år. Lejligheden på 1. sal er
omgående ledig for køber. Lige uden for de store panoramaruder
vipper sejlbådenes master op og ned. Og fra a1tanerne til begge
sider kan man både se ud over Brejning Lystbådehavns elegante
runding og ind mod Vejle Fjords grønklædte bakkedrag. Her er
mulighed for at benytte Comwell Kellers Park Golfklub eller alle
faciliteter på hotel Comwell. Ingen bopælspligt. Mulighed for
bådsplads.
Henvendelse til tlf. 2158 5896
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Skuffende vækst i Kina
Frygt for eurobeslutninger om statsligt guldsalg
Negative guldsignaler fra Goldman Sachs og Société Générale

2011

EKSKLUSIV LEJLIGHED SAMT
RESTAURANT I BREJNING
LYSTBÅDEHAVN VED VEJLE FJORD

FORRETNINGS - KONTAKT
UDSTILLINGSVIRKSOMHED TIL SALG Som led i generationsskifte ønsker klient at sælge kendt udstillingsvirksomhed. Der er et
stort potentiale i virksomheden for den rette ejer. Branchekendskab
ikke nødvendigt. Prisniveau kr. 1,2 – 1,5 mio. Den nuværende ejer er
villig til at hjælpe en ny ejer i gang. Henvendelse kan ske til: TimeTax,
Falkoner Alle 1, 3, 2000 Frederiksberg, att. Thorbjørn Helmo Madsen

PARTNERSKAB SØGES !

Signaler fra amerikansk centralbank om mindre stimulus

2012

400

2013

Vi søger samarbejdspartnere til selskab der
udbyder KS projekter og ejendomsaktier.
Vi vil gerne med denne annonce henvende os til en potentiel
samarbejdspartner der har erfaring med udbydelse af KS
projekter, fortid eller virke i ejendomsbranchen, eller
en salgsorganisation der har erfaring med salg af KS
projekter eller ejendomsinvestering. Vores koncept er
baseret på de omkring 2.500 milliarder der er i private
pensionsordninger, hvor der årligt bliver indskudt over 20
mio. i u-noterede aktier.
Vi søger en investor/samarbejdspartner, der kan stille DKK
1 mio., pengene bliver indsat i et A/S selskab hvor der
bliver ført streng budgetkontrol, samt dokumenteret hvad
pengene skal bruges til. Pengene bliver stillet til rådighed
for udbyderselskabet samt at finansiere indskudskapitalen
i et A/S - mod betydelig ejerandel samt bestemmende
indflydelse efter nærmere forhandling. Konceptet har
et budgetteret overskud på DKK 6 mio. I 2013 (baseret
på 10 måneders drift) og bliver der ud over grundlagt
på langvarige uopsigelige administrationsaftaler, der
giver et attraktivt afkast i op til 15 år. Vi har en fortid i
ejendomsmæglerbranchen, samt et koncept der fungerer
og er dokumenteret og prøvet før.
Vi har i de seneste år arbejdet på et koncept der kort
fortalt, går ud på at indsamle risikovillig kapital til køb
af restejerlejlighedspuljer samt til brug for finansiering af
projekter i Københavnsområdet.

NWLO1RNLD
EUXJH S§ RPVWUXNWXUHULQJ
Lumia-serien, der kører med
Windows-software, indfriede
dog forventningerne i kvarWDOHW PHG HW VDOJ S§  PLR
HQKHGHURJHWSOXVS§SFW
fra forrige kvartal. Men hvis
salget af de billige telefoner
svigter, kan strategien om at
vinde markedsandele fra Apple og Samsung i den dyre ende komme under fornyet pres.
2JV§ KRV Apple kan det
kommende regnskab imidler-

• Adresseservice
• Kontor / Kontorer
• Mødelokaler

....................................................................................

Derfor falder guldet

PHW S§ HQ VROLG RSJDYH PHG
at forsøge at vende Nokia, der
engang havde en dominerenGHSRVLWLRQPHQLP§WWH
QºMHVPHGFDSFWDIGHWDW
traktive globale smartphonemarked.
Nokia-aktien, der i efter§UHW ˋN HW OºIW HU GH VHQHVWH
P§QHGHU LJHQ IDOGHW WLOEDJH
RJO§LDIWHVFDSFWXQGHU
slutkursen 11. januar. Samtidig
HUGHWR§UQXJ§HWVRP(ORS
oprindelig mente at skulle

Full service kontorer fra 0 til 8 medarbejdere, hvor du nemt kan udvide eller indskrænke når du vil.

tel 80 33 80 80 • www.city-office.dk

MDNO#ERUVHQGN
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Kongens Nytorv
Hellerup

sund fornuft

800
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Kontorfællesskab

city.office

$*!n
5. september 2011
$$+!% ! 
-26,5%

2008

EJENDOMME

WLG E\GH S§ RYHUUDVNHOVHU 'H
seneste dage har en bekymrende melding fra Apple-leverandøren Cirrus Logic sendt
aktien ned under kurs 400 for
første gang siden 2011, og den
O§LDIWHVLHWPLQXVS§RYHU
pct. fra 1. januar samt et minus
S§RYHUSFWIUDGHQKLGWL
dige rekord i september 2012.
Fra Cirrus Logic, der leverer
lydchips til Apples Iphone- og
Ipad-serier, blev der advaret
om en svagere omsætning

HQG YHQWHW L GHWWH NYDUWDO S§
grund af en “lavere prognose
for et høj-volumen-produkt”.
Selskabet nævnte ikke direkte
Apple, men tech-giganten
har ifølge Wall Street Journal WHJQHWVLJIRURYHUSFW
af Cirrus Logics omsætning i
UHJQVNDEV§UHWVIºUVWHWUHNYDU
taler.
Apple offentliggør dets
NYDUWDOVUHVXOWDWHU S§ WLUVGDJ
aften dansk tid.
ORZL#ERUVHQGN

Vi har i forvejen et setup hvor vi blandet andet
har entreprenør forretning og en ejendomsmægler
virksomhed der bevirker at vi både er i stand til at føde
vores nye koncept samt har en afsætningskanal. Der kan
for den rette investor, forventes et betydeligt afkast
og overvejende sandsynligt salg af aktier indenfor
de kommende 2-3 år. Skulle der være eventuelle
samarbejdspartnere omkring køb af ejendomme,
ejerlejligheder til udlejning eller K/S Projekter der
ønsker et samarbejde vil vi gerne høre fra Jer.
Kontakt os på annoncesalg@borsen.dk
HUSK BILLET MRK. 8279

