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Grådige finansrådgivere for-
gjelder sine kunder og overøser 
dem med gebyrer. Flere store 
og kjente aktører er blant dem 
som har måtte tåle negativ 
presseomtale.

– Jeg vil ikke peke på en-
keltselskaper, men det man-
ge holder på med har ikke 
noe med investeringsrådgiv-
ning å gjøre. Den type råd-
givning er like troverdig som 
det er å spørre forsikringssel-
geren om du trenger forsik-
ring. Gebyrkåte «rådgivere», 

som selger dyre sparepro-
dukter under påskudd om 
rådgivning ødelegger for 
bransjen. Kundene bør kreve 
informasjon om hvordan de-
res rådgiver, både person og 
selskap, tjener sine penger. 
Først da kan kunder se ver-
den slik den virkelig er, me-
ner Mackrill.

Han anbefaler en av tidenes 
beste bøker om investeringer, 
«The intelligent investor» av 
Benjamin Graham som lister 
opp hvilke krav kunder bør 
stille til sin rådgiver.

NORCAP AS har siden 1993 
tilbudt investeringsrådgivning 
innen aktivaklassene aksjer, 
renter, eiendom, shipping/off-

shore og private equity til det 
norske markedet. 

– Vår godtgjørelse baseres 
utelukkende på størrelsen av 
kundenes totale investerin-
ger og avkastning. Vi ønsker 
å oppnå høyest mulig lang-
siktig avkastning innenfor 
kundenes risikorammer, sier 
Michael Mackrill.
 
SELSKAPETS MANN
– Investeringsrådgiving i 
Norge tilbys gjennom de 
største bankene og megler-
hus, samt gjennom en del 
større og mindre verdipa-
pirforetak. De aller fleste av 
disse aktørene har sin inn-
tekt ved å selge investerings-

produkter til kundene sine. 
Derfor handler dette om 
salg, ikke rådgivning. Pro-
blemet med en slik forret-
ningsmodell, er at jo høyere 
inntjening foretaket har fra 
et produkt, jo mer fristende 
er det å anbefale produktet. 
Når foretaket får fem ganger 
mer for å selge en eiendoms-
investering enn et aksjefond, 
hva tror du de selger mest av, 
spør Mackrill.

Gjennom Finanskrisen har 
denne åpenbare interessekon-
flikten mellom rådgiverforetak 
og kunder kommet til overfla-
ten. Investeringer til milliarder 
av kroner i eiendom, shipping 
og private equity ligger nede 
med brukket rygg. Kundene 
har opplevd store tap, mens 
rådgiverne har tjent gode pen-
ger på de samme investerin-
gene. 

– Vi har ingen tro på at 
en slik praksis er bærekraf-
tig. Trenden i andre land der 
bransjen er mer moden, vi-
ser at NORCAP-modellen og 
lignende modeller er i frem-
marsj. Ved å holde et edruelig 
kostnadsnivå og utelukkende 
representere kunden, blir fo-
kus rettet mot avkastning for 
kunden og det skapes lønn-
somhet for alle parter, sier 
Mackrill. 

BLANDER SEG I DEBATTEN
I løpet av det siste året har 
NORCAPs analysesjef Lars H. 
Mikelsen deltatt i samfunnsde-
batten i økonomiske spørsmål. 
Mikelsen var svært tidlig ute 
med å beskrive de dramatiske 
konsekvensene av den massive 
gjelden i land som Hellas, Ir-
land og Portugal. 

– I våre månedelige mar-
kedsrapporter legger vi stor 
vekt på å være helt uav-
hengige når vi analyserer 
og kommenterer fremtids-
utsiktene for norsk og in-
ternasjonal økonomi.  Våre 
synspunkter skal tross alt 
være en plattform for hvilke 
råd vi gir våre kunder. Selv 
om det finnes investeringer 
innenfor enhver sektor eller 
geografisk område som vil 
være gode, er oddsene for 
å treffe disse dårligere enn 
når man investerer innen-
for et område der verdsettel-
sen opplagt er lav. Vi søker 
å identifisere investeringer 
som er «ut» og holder oss 
langt unna moteinveste-
ringene, som ofte har høye 
gebyrer og er på toppen av 
prissyklusen.   Du får billi-
gere julepynt i januar enn i 
november, og sånn fungerer 
det også med investeringer, 
avslutter Mikelsen.

Sjekk gebyrene før du overlater sparepengene dine til banker 
og investeringsselskaper. Bæringer har mye å spare på å velge 
rett selskap og riktige spareprodukter, sier administrerende 
direktør Michael Mackrill i Bærum-selskapet NORCAP. 
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– Folk sløser med sparepengene
Sparing og investeringer:

VÆR PÅ VAKT: Mange er bare 
ute etter å selge deg et produkt, 
sier administrerende direktør 
Michael Mackrill.  Foto: Privat


