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FORLOD DANSKE...

Forlod Danske Bank - duo klar til
milliardjagt
AF MICHAEL DUELUND
Offentliggjort 17.05.17 kl. 07:10

To tidligere Danske Bank-chefer starter ny hedgefond kaldet Caba Capital.

Relaterede artikler
Danske Capital-chef:
Derfor går jeg efter 14
år som topchef
Topstrateg forlader
Carnegie

Foto: Danica

Efter 14 år som chef for Danske Capital slår Niels-Ulrik Mousten sig
sammen med Carsten Bach, som har været leder for en afdeling,
som investerede Danske Banks egne penge. De to starter nu
hedgefonden Caba Capital, hvor velhavende privatpersoner og
institutionelle investorer til en start vil placere 100 mio. kr. Det
skriver Børsen.
"Vi forventer et højt afkast på 8 pct. med små udsving, og det er en
aktivklasse, der ikke er korreleret med aktier og obligationer. I
Danske Bank leverede vi et højere afkast, men jeg vil ikke love
mere, end jeg føler mig overbevist om, jeg kan holde," siger
Carsten Bach til Børsen.

Seneste
Kapitalforvaltning
Minister vil hente
svensk børs til
Danmark
Goldman Sachs er den
dårligst sælgende
kapitalforvalter i 2017
Mifid II og kamp for
flere selskaber på
minibørs venter efter
ferien

På længere sigt forventer duoen, at forvaltningskapitalen kan
komme op på 3 mia. kr. Cabas faste gebyr ligger på 1 pct., mens
succeshonoraret lyder på 15 pct. En pris, som Niels-Ulrik Mousten
selv betegner som beskeden.

Kapitalforvaltning er en
kæmpe dansk
eksportsucces

Caba Capital skal investere i rentespændet mellem danske og
svenske realkredit- og statsobligationer, og hedgefonden vil blive
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Seneste nyt
Nordea: Nets-kurs falder næppe tilbage
selv om bud ikke bliver til noget (13:05)
Forsikringsbranchen kæmper med at
skaffe nytænkende arbejdskraft (12:01)
Nets overtager resten af finske Paytrail
(11:39)

Tilsyn til lille forsikringsfirma: Direktør har
tvivlsom dobbeltrolle (11:31)
Bagmandspolitiet tiltaler tidligere direktør
for OW-datter for mandatsvig (10:29)
Finanslobby: "Det er vigtigt, at der bliver
åbnet op for fri og lige konkurrence" (09:55)

administreret af Nykredit portefølje Administration.
Mindstetegningen er 750.000 kr.
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verdens største sol og
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Danske Capital-chef: Derfor går jeg efter 14 år som topchef
Carnegie henter ny
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Flere fonde har fået
rabat på statsups via
statslige lån

Kapitalforvalter råber politikere op:
Bekæmp amerikansk protektionisme
(09:55)

Italiensk bankredning dæmper svensk
appetit på bankunion (09:13)
Norsk forsikringskoncern landede bedre
end ventet i andet kvartal (07:59)
Revisor løfter pegefinger i flere OTCselskaber (07:39)
Danskernes pengeforbrug på nettet stiger
stadig (07:16)
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Saxo Bank-boss: Krisen er ikke ovre
endnu (12.07)

Mest læste Kapitalforvaltning

Tilsynet giver klø til herningensisk kapitalforvalter
Fondsmæglerselskabet
InvesteringsRådgivning A/S, der for nylig fik
ny topchef, får en stribe påbud af
Finanstilsynet. Blandt andet mener tilsynet,
at "selskabets compliancefunktion mangler
de nødvendige ressourcer." 

Mifid II og kamp for flere selskaber på minibørs
venter efter ferien
FERIE I FINANSLAND: Nikolaj
Kosakewitsch tiltrådte 1. maj som ny direktør
for Fondsbørsen i København. Det blev et
skifte væk fra en kendt verden. I
sommerferien gælder lidt det samme. For
første gang i 20 år går turen ikke til Mallorca. 

Mifid II-regler kan føre til kundeopbrud i
bankerne
Flere kunder vil blive bevidste om
omkostningerne ved deres bankaftaler og
kigge sig om efter bedre vilkår andre steder,
lyder vurderingen. Aktører vil bruge øget
gennemsigtighed som trækplaster.

Kapitalforvaltning er en kæmpe dansk
eksportsucces
Udenlandske kunder har lagt næsten 1100
mia. kr. hos danske kapitalforvaltere, hvilket
bringer Danmark i top fem i Europa.

USA's centralbankchef sparer økonomer
for store overraskelser (12.07)
Fokuseret strategi lokkede Nordeadirektør til MP Pension (12.07)
Britisk storbank indgår amerikansk forlig
og betaler 5,5 mia. dollar (12.07)
USA: Centralbankchef ser behov for flere
rentestigninger (12.07)
Analytiker om muligt Nets-salg: Ejere vil
tage sig godt betalt (12.07)
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Castellum Danmark søger Asset Manager til
Hovedstadsområdet

Client Service Assistant within Asset
Management - Capital Four

International rådgiver med interesse for den
europæiske energisektor - Energinet

Landbrugsrådgiver til erhvervscenter Kolding Nykredit

Trader til aktieteam - Sparinvest

Danske Bank fyrer 18 medarbejdere i Asset
Management
Danske Bank har i dag afskediget 18
medarbejdere som et led i Asset
Management-delens 2020-strategi. Det
erfarer FinansWatch. (opdateret) 

Europapolitisk Direktør til Finans Danmark

Valuta- og renterådgiver til Ringkøbing Ringkjøbing Landbobank

