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Den første
million er sværest
at nå og nemmest
at miste
43-årige Per Wimmer er god for
mange millioner kr.
I bogen Wall Street
fortæller investeringseksperten og
eventyreren om
den internationale
finansverden og
dens grådighed. Til
Erhverv Sjælland
fortæller Slagelsedrengen blandt
andet, hvordan har
har skabt sin egen
formue.

Af Peter Glitten
Han skabte sin første million ved at hoppe på »dotcom«-boomet i begyndelsen
af 90’erne, og han beholdt
den ved at hoppe af, inden
it-boblen bristede. Han
mangedoblede
millionen
gennem aktieoptioner i sin
arbejdsplads, og brugte pengene til at etablere sin egen
investeringsbank. Her har
han fået dem til at yngle gennem det, en vis hr. Møller
ville betegne som »rettidig
omhu«, og ﬁnansmanden og
eventyreren Per Wimmer er
i dag god for et ukendt - også
for ham selv - stort antal
millioner kr.
- Jeg ved faktisk ikke,
hvor mange millioner jeg er
god for. Det afhænger jo af,
hvordan du værdisætter for
eksempel min investeringsbank, siger Per Wimmer til
Sjællandske.
Han har aldrig lagt skjul
på, at han er meget velhavende. Han ønsker heller
ikke at lægge skjul på, hvordan man kan blive det. Faktisk har han skrevet en hel
bog om emnet. Wall Street
hedder den, og den kom
netop tirsdag i denne uge i
handelen.
Her tager Wimmer læseren med ind bag facaden af
verdens største ﬁnanshuse,
hvor 30 milliarder dollars
hver time skifter hænder.

Jeg ved faktisk ikke, hvor mange millioner jeg
er god for. Det afhænger jo af, hvordan du værdisætter for eksempel min investeringsbank.
Per Wimmer, bankejer og eventyrer

Bogen giver også opskrifter på, hvordan man etablerer en succesfuld virksomhed.

Slagelse-dreng
Per Wimmer, der netop er
fyldt 43, stammer fra Slagelse, er søn af en autoforhandler og kom gennem skoletid
og gymnasietid med topkarakterer.
Den allerede dengang særdeles ambitiøse Per Wimmer nappede lige en fransk
studentereksamen i ﬁlosoﬁ
og fransk litteratur året efter, at han dimitterede fra
Slagelse Gymnasium med
topkarakterer og en ﬁnansiel pris i hånden.
Videre gik det til Universitetet, hvor han modtog
sin BA og MA grad i jura og
blev tildelt den akademiske
søvlmedalje. Siden tog han
MA i europæisk statskundskab ved College of Europe i
Brugge, Belgien.
I 1998 dimitterede Wimmer fra Harvard University
i USA som MPA-kandidat,
og så gik det ud i erhvervslivet. Først med investeringsrådgvning i New York og
London for Goldman Sachs
& Co., siden som aktierådgiver i Global/Man i London.

Det var gode tider ,og der
var krig på talent, så der var
rigtig store indtægtsmuligheder. Og så var jeg heldig.
Global/Man lod sig børsintroducere, hvilket gav de
ansatte både aktier og optioner. Det var virkelig en tid
med medvind, fortæller Per
Wimmer til Sjællandske.
4. oktober 2007 stiftede

Per Wimmer sin egen investeringsbank, Wimmer Financiel - bare et år inden de
internationale ﬁnansmarkeder kollapsede.

Flere millioner
- Er du blevet mere eller
mindre millionær siden ﬁnanskrisen?

- Jeg er blevet mere millionær. Vi led under en nedgang i seks-ni måneder, men
så var nedturen ovre for vores vedkommende. Og dermed var mulighederne jo
store. På sådan et tidspunkt
er aktiemarkedet helt forkert værdisat. Tør du løbe
en risiko, og har du et langtidsperspektiv, er der store

muligheder for gevinst.
Per Wimmer havde så meget is i maven, at han præcis
da krisen toppede, foretog
verdens første tandemspring med faldskærm over
Mount Everest.
- Jeg var da i tvivl. Skulle
jeg tage ud og »lege«, mens
hele branchen var i knæ.
Men det endte med, at jeg

Den første million
Det var i London, han tjente
sin første million.
- Det er den sværeste at
tjene - og den nemmeste at
miste, siger Per Wimmer.
Men han mistede den ikke.
Tværtimod.
- Allerede halvandet år efter min ansættelse hos Global/Man var den hjemme.

Finansmanden Per Wimmer ligner oftest en stor glad dreng. Også her på sit kontor i London, hvor han er omgivet af elektronik, som både
giver overblik over finanserne og den mere eventyrlige del af hans tilværelse i Wimmer Space.
Foto: Wimmerspace.com
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Mens aktiekurserne
var i frit fald i 2008,
valgte Per Wimmer et
frit fald over Mount
Everest og slap godt
fra både finanskrise
og faldskærmsudspring.
Foto:
Wimmerspace.com

- Det går galt igen men først om nogle år
Hovedparten af aktørerne
i den internationale ﬁnansverden har ikke lært en bønne af hverken dotcom boblens brist eller ﬁnanskrisens indtog. Derfor går det
galt igen.
- Der går seks-syv år, fra
vi er ude af en krise, til vi
har en ny, så om syv år har
vi samme ballade igen, siger
Per Wimmer til Sjællandske.
- Altså, da dotcom-boblen
brast, var medicinen »billige penge«, og når renten er
lav, er det ikke svært at lave
forretning. Men det skaber
en kredit-boble, og når den
brister, er der ikke længere
gratis penge. Så sker kollapset. Lige nu er vi i gang med
at reparere efter ﬁnanskrisen i 2008. Bankerne er ved
at komme sig, og der er store
selskaber, som er rigtig godt
i gang og investerer masser af penge. Kredittagning
foregår massivt i dag, siger
Per Wimmer.

- Det store antal it-selskaber fra dotcom-boblens tid
viste sig jo at være ude af
stand til at tjene penge. Derfor gik det galt.
- Lige nu er det alt det
»grønne«, vi satser på. Men
det har jo ikke været en særlig god investering, og når
det står klart, så trækkes
de »grønne« penge tilbage.
Derpå har du den store nedtur, lyder det fra ﬁnansmanden.

Vil du have den lange version af Per Wimmers analyse, så hedder bogen Wall
Street, er på 272 sider og
koster 299,95 kr. i boghandelen.

glitten

Kort hukommelse

 Tillad dig selv
at blive inspireret. Tænk »ud af
boksen«.

 Følg dit hjerte
og passion. Ha’
det sjovt.

 Fokus og udførelse.

 Tidsdisciplin:
Vær bevidst om
tidsforbrug.



Teamwork:
Summen af alle
dele er større
end de enkelte
dele.

 Tag kalkulerede risici: Beregn
risiko/gevinst.

 Inspirer andre, især børn,
og giv dem mod
til at udleve deres drømme.

En enkelt fiasko
- Du kan da ikke have haft
heldet med dig hele tiden.
Hvad er din største ﬁasko?
- Det var en investering i et
online auktionshus under
dotcom-bølgen. Jeg tjente
700 procent meget hurtigt,
men Global, som jeg var ansat i, blev involveret i det pågældende selskab. Det havde
den konsekvens, at jeg ikke
måtte sælge mine aktier i
auktionshuset, så jeg »måtte
nyde« hele nedturen, da boblen bristede. Det endte med,
at jeg mistede 85 procent af
den kapital, jeg havde investeret i auktionshuset.
Per Wimmer har fortsat
god tilknytning til Slagelse,
selv om han bor fast i London og bruges masser af tid
på at rejse rundt i hele verden.
- Jeg er jævnligt i Danmark på forretningsbesøg,
og så lægger jeg vejen forbi
mine forældre i byen. Så det
er ikke så sjældent.

Per Wimmer har netop
været hjemme i forbindelse
med introduktionen af sin
bog, og her både fået tid til at
signere bogen i boghandlen,
deltage i en familiefest og
holde foredrag for erhvervsfolk i Panorama biografen i
Slagelse.

gaffeltruck

De syv værdier

Per Wimmer bygger sin tilværelse
på følgende syv
grundlæggende
værdier:

nu forventer han, drømmen
virkeliggøres i 2012.
Wimmer Financiel i London sikrer ham stadig masser af penge, så han kan bruge sin tid, som han har lyst.
Hans ﬁ rma blev nemlig
heller ikke ramt synderligt
af aktiernes nye rutschetur,
der begyndte i august i år.
- Nej, situationen er nogenlunde uændret trods markedets turbulens. Jeg gik i høj
grad fra aktier til guld for
12-18 måneder siden, og det
har jo været en stor fordel,
fortæller Per Winner, der
for nylig vendte hjem efter
besøg i Australien, hvor han
har guld-investeringer.

ENOX

gennemførte eventyret. Verden var jo alligevel af lave.
Så kunne jeg lige så godt taget springet.
Sådan er Per Wimmer. Han
lader aldrig chancen for et
godt eventyr gå sin næse
forbi. Han forventer for eksempel fortsat at blive første
dansker i rummet. Billetten
til 800.000 kr. er købt, og lige

Elektrisk
gaffeltruck

- Problemet er, meget enkelt
sagt, at ﬁnanssektoren kun
kan huske én uge tilbage,
men ser seks måneder frem.
Med andre ord, så har vi
glemt kreditkrisen og er i
færd med en irrationel risikotagning. Præcis som i
2006-07.
- Derfor hejser jeg med
min bog et advarselssignal
om, at det går godt i tre-ﬁ re
år endnu, hvorefter tæppet
trækkes væk under os.
Per Wimmer vurderer, at
det sker, når vi opdager, vi
ikke har fået noget for vores
penge.

Håndløftevogn

Man skal ikke tage fejl af Per Wimmer. Han elsker udfordringer og
eventyr - men han har helt tjek på, hvad der sker på børserne verden
over.
Foto: Wimmerspace.com
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