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�  Det er ligesom om,
at den ketchupflaske,
vi har slået på siden
starten, pludselig giver
efter nu.
LARS FETTERLEIN

Lars Fetterlein.Foto: PR

Der er tung, norsk pengeregn på vej. Men de ved det ikke endnu
hos den lille kapitalforvalter Advice Capital, der er startet af
finansmanden Lars Fetterlein. Indtil videre er det en tør og stille
tirsdag med spredt mumlen og knirkende kontorstole.

54-årige Lars Fetterlein har inviteret
FinansWatch hen på kontoret i en
stuelejlighed i centrum af
København, hvor han har sit firma og
et par ansatte. Han droppede for syv
år siden jobbet som manager i
Carnegie for at bygge sit eget fra
grunden.

"Du lever og ånder meget mere som
selvstændig. Du er dobbelt så ked af det, når det går skidt, og du er
dobbelt så glad, når det går godt. Og hele det spektrum gør det
bare anderledes end at være lønmodtager," siger Lars Fetterlein,
mens han viser sit følelsesspektrum ved at lave bølgebevægelser
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med sin ene arm.

Inden han om lidt får et gevaldigt udsving i sit spektrum, fortæller
han om sit hjertebarn.

Advice Capital fungerer som rådgiver for investeringsaktieselskabet
Advice Invest, som forvalter over 100 mio. kr. for investorerne.
Selskabet startede med at forvalte 5. mio. kr. i 2010, sidste år fik
Advice Invest 47 pct. flere midler at forvalte, og målet er 500 mio.
kr. inden for tre til fem år.

Ud over investeringsselskabet står Advice Capital bag
investeringsforeningen Advice Capital Globale, mens der også er et
par nye investeringsfonde i støbeskeen. Sidste år valgte den den
tyske storbank Commerzbank desuden Advice Capital som sin
danske partner.

"Det er ligesom om, at den ketchupflaske, vi har slået på siden
starten, pludselig giver efter nu. Både i forhold til vores
partneraftale med Commerzbank og i forhold til den interesse vi
mærker fra kunder. Så det er en rigtig spændende udvikling, vi er i,"
siger Lars Fetterlein.

Har selv investeret
Partnerskabet med Commerzbank går først og fremmest ud på, at
Advice Capital skal hjælpe med at udbrede Commerzbanks
investeringsprodukter på det danske marked.

"Jeg er vildt stolt af, at Commerzbank har valgt os. Vi er blevet målt
og vejet, og jeg synes virkelig, det bekræfter os i, at vi har gang i
noget godt," siger Lars Fetterlein, der ud over investorernes penge
også selv har investeret i Advice Invest. Ud af startkapitalen på 5
mio. kr. i 2010 havde Lars Fetterlein selv lagt 3 mio. kr.

"Jeg tror, det er vigtigt for kunderne at vide, at jeg er i samme båd
som dem," siger han.

For den aktive kapitalforvaltning tager Advice Kapital 1,2 pct. af
egenkapitalen i honorar plus 15 pct. af overskuddet. Det betyder, at
Lars Fetterlein ikke får ret meget smør på brødet, hvis han ikke
præsterer.

"Vi laver nok omkring 1 mio. kr. i overskud i år i Advice Capital, og
det bliver mere næste år. Jeg kan godt se, at når jeg kigger på
andre kollegaer i branchen, så tjener de tocifrede millionbeløb, og
det er jeg da meget imponeret over, men det er jo kunderne, der
har betalt det. Vi får måske lidt mindre ud af vore kunder, men jeg
synes, det er den rigtige forretningsmodel og aflønningsform, vi
har."

Over de seneste fire år har Advice Invest i gennemsnit kastet 16,9
pct. af sig til investorerne pr. år, efter Avice Capital har fået honorar
og succesfee. Målet er 10-15 pct. om året, hvilket ikke helt lykkedes
sidste år, hvor afkastet var 8,76 pct.

Inden Lars Fetterlein som 47-årig blev selvstændig, strøg den CBS-
uddannede finansmand af sted på en karrieresti, der blandt andet
har bragt ham fordi FDB’s koncernfinans, SEB og en stilling som
treasurychef i Lundbeck. Senest var han fra 2006 til 2010
porteføljemanager i Carnegie.

"Jeg er overhovedet ikke et politisk dyr, og det skal man helst være,
når man er i en større organisation. Så det passede mig i længden
ikke rigtig, fordi jeg er meget umiddelbar og har det med at sige,
hvad jeg mener," siger Lars Fetterlein.

Jubel over norske rygter
Ud over manglende politiske evner var det blandt andet
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arbejdsmængden, der fik Lars Fetterlein til at droppe livet som
lønslave. Ikke at han arbejder mindre nu, men nu gør han det for
sig selv, og så giver lange arbejdsuger pludselig mening på en helt
anden måde.

At jobbet fylder meget hos ham er tydeligt, og der flyder en
konstant talestrøm fra ham om alle de aktier, han synes, er
spændende, og hvorfor han lige netop har investeret i for eksempel
det danske biotekselskab Alk-Abelló eller den norske olieriggigant
Seadrill.

"Der er altid noget at komme efter i markedet. Og vi prøver at finde
aktier, som vores kunder ikke selv havde fundet. For eksempel er
Seadrill, som jeg ser det, prissat alt for lavt," forklarer han.

Han når kun lige at sige det, inden netop den investeringer med et
slag kaster over 1 mio. kr. af sig og sender fredagstemning ind over
tirsdagen.

Kl. 13.13 får rygter om, at den norske storaktionær i Seadrill John
Frederiksen vil skyde flere penge i selskabet, aktien til at
eksplodere. På få minutter stiger Seadrill over 30 pct. Og selvom
den hurtigt falder lidt tilbage, ender den dagen med at være 22 pct.
mere værd.

"Seadrill stiger kraftigt, så hvis jeg lige springer lidt rundt, er det
derfor," siger Lars Fetterlein uden på nogen måde at kunne skjule,
at han har et stort udsving i sit glædesspektrum.

Da han har løbet lidt rundt og lavet et par opkald, kommer han
tilbage. Advice Invest havde omkring 5 mio. kr. investeret i aktien,
så stigningen lægger godt 1 mio. kr. på afkastet.

"Det er virkelig dejligt, når det lykkes. Jeg elsker det," siger han.

Privat er han gift med Birgitte. De bor i Hellerup og har tre børn på
13, 15 og 17 år. Fritiden går med familien, al form for vandsport,
golf og jagt.

Skriv til navne@finanswatch.dk, hvis du har nyt om jobskift,
forfremmelser og jubilæer i finansbranchen.
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selvstændig
Der er mere på spil, og sorger og glæder
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meldt sig ud af samarbejdet. Arbejdernes
Landsbank bakker op. (opdateret) �
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