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Du har solgt din gård og er nu optaget af din nye tilværelse 
som forhenværende landmand og nuværende livsnyder.

Hvordan sikrer du, at de penge, du har tjent ved et langt liv 
med landbrug, hjælper dig til et godt liv som pensionist?

Læs her 3 tips til, hvordan du strikker det hele sammen, så 
du får det bedst mulige fundament for næste etape i dit liv.



HAR DU ET SPØRGSMÅL? 

Kontakt Jens Tange Møllmann
Certificeret og uvildig investeringsrådgiver

96153562
30683371
jtm@fjordland.dk
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SEND EN MAIL TIL JENS

1.
Når du har fået et overblik, kan du gøre dit
kapitalbehov op her og nu, og på sigt.

Måske du har brug for nogle af pengene 
med det samme til f.eks at købe et hus eller
en lejlighed?

Måske dit behov er en løbende udbetaling,
eller måske du kan vente 5, 10 eller 20 år
med at hæve nogle af dem?

Alt efter din tidshorisont kan du 
disponere, så du til enhver tid har 
fri adgang til de penge, du skal 
bruge.

OVERBLIK OG
OVERSKUELIGHED

Du kan med fordel starte med at få overblik 
over dine penge;

Er salget af din ejendom din 
pensionsopsparing?
Har du pensionsmidler herudover?

Så kan du skabe overblik over dine
fremtidsplaner;

Skal du købe ny bolig?
Vil du købe sommerhus?
Har du en drømmerejse i tankerne?
Andet?
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HAR DU ET SPØRGSMÅL? 

Kontakt Jens Tange Møllmann
Certificeret og uvildig investeringsrådgiver

96153562
30683371
jtm@fjordland.dk

SEND EN MAIL TIL JENS

STYRING
SIKRER SØVN

Nogle mennesker er til sikre 
pengeanbringelser, som måske giver lidt 
mindre, men til gengæld mere sikkert 
afkast.

Andre er mere risikovillige, og interesserede
i muligheden for at opnå større gevinster.

Find ud af din risikoprofil og 
sammenhold den med din 
tidshorisont. 

Så har du en god indikation af, hvordan du 
vil kunne anbringe dine penge på den, for 
dig, rigtige måde.

2.
Du har gjort dit pengebehov op, og har
måske penge til overs, som du ikke har 
brug for her og nu.

Så handler det om at få dem anbragt, så de
giver dig mest mulig gevinst og samtidig er
tilgængelige, når du ønsker det.

Det første, du skal gøre op med dig selv, er
din tidshorisont. Kan du vente 5, 10 eller
måske 20 år med at bruge pengene?

Mere om det her.

Alt afhængig af dit svar er der flere
muligheder for at anbringe pengene.

Før du når dertil, er det vigtigt, at du gør op
med dig selv, hvor risikovillig du er.
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HAR DU ET SPØRGSMÅL? 

Kontakt Jens Tange Møllmann
Certificeret og uvildig investeringsrådgiver

96153562
30683371
jtm@fjordland.dk
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GÅ TIL
FAGMANDEN

Den uvildige rådgiver skal selvfølgelig have 
et honorar, men det er et engangsbeløb 
i tråd med det, du betaler for anden 
rådgivning.

Det er vigtigt, at du er tryg ved 
den uvildige rådgiver, du vælger 
at arbejde sammen med.

Derfor er det også helt i orden  at arrangere 
et uforpligtende møde for at snuse til, om
kemien mellem jer er på plads.

3.
Vi anbefaler, at du kontakter en fagmand
på investeringsområdet. 

Han kan give dig uvildig rådgivning, når du 
skal anbringe overskydende kapital.

En uvildig rådgiver er, som ordet fortæller, 
uafhængig af banker og andre, der tilbyder 
at hjælpe dig med at passe på og / eller 
investere dine penge.

Ofte er der ganske mange penge at spare 
på diverse gebyrer, ligesom en uvildig 
rådgiver ikke er bundet af at skulle henvise 
dig til bestemte investeringsmuligheder.

Investerings rådgiveren kan dermed gå 
efter dét, der med din risikoprofil vil give dig 
det største afkast. BOOK MØDE MED JENS
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HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

KONTAKT OS HER

Fjordland er en af Danmarks største
landboforeninger og 
rådgivningsvirksomheder.

Vi er førende med fagspecifik og højt
specialiseret rådgivning til dig som er
professionel landmand.

Økonomi, revision & skat

Jura

Ejendomshandel

Virksomhedsrådgivning

Miljø, ESG og naturrådgivning

Kvægrådgivning

Svinerådgivning

Planteavlsrådgivning

Bygningsrådgivning

Vi har rigtig mange kompetencer samlet, så
behøver du kun kontakten ét sted for at få 
den rigtige hjælp.

Vores eksperter er nemlig vant til at trække
på hinandens viden og dækker tilsammen
de allerfleste af vores kunders behov for
specialviden.

Hos os får du hjælp og rådgivning, der er 
nede på jorden og i øjenhøjde.

Størrelsen på din virksomhed er ikke
afgørende for os – vi yder eksperthjælp til 
alle.

Fjordland Skive
Resenvej 85
7800 Skive
Tlf.: 96 15 30 00

Fjordland Thisted
Silstrupparken 2
7700 Thisted
Tlf.: 96 18 57 00

Fjordland Lemvig
Industrivej 53
7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 05 44
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