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 Drømmen om at møde og opdage den næste 
Elon Musk med et brancheomstyrtende 
projekt under armen lever i bedste 
velgående. Den teknologiske udvikling 
går i dag så hurtigt, at du kan komme på 
speeddating med iværksættere, som søger 

kapital til lige netop deres potentielle erhvervseventyr. 
Blandt alle de kreative og hårdtarbejdende unge 

mennesker gemmer der sig desværre også mange 
nulboner. Så hvad enten du investerer i unoterede aktier, 
små, nynoterede vækstselskaber eller veletablerede 
virksomheder i højteknologiske brancher, gør du klogt i at 
se dig ekstraordinært godt for i disse år.  

For Michael Moesgaard Andersen hersker der dog ikke 
tvivl om, at mulighederne for det største afkast gemmer sig  
blandt de helt små og unoterede selskaber. Der, hvor der 
endnu ikke findes ret meget mere end en forretningsmodel, 
en strategi og så masser af gåpåmod.  

 Hvis du for alvor vil skabe afkast af dine investeringer, 
skal du ifølge ham selv gå ind med kapital i flere 
enkeltvirksomheder. Og den 58-årige CBS-professor, 
serieiværksætter og business angel har noget at have det 
i. Gennem årene har Michael Moesgaard Andersen både 
solgt egne, selvetablerede virksomheder og deltaget i hele 
eller delvise salg af virksomheder, som han har været 
involveret i med både kapital og rådgivning.

»Den største forrentning af dine investeringer får du ved at 
investere i kapitalfonde – altså direkte  investeringer i ikke-
børsnoterede selskaber,« siger han.

Han begrunder det med, at alle tilgængelige statistikker 
på området samt alle de investeringseksperter, han har 
diskuteret det med, støtter den opfattelse.

»En række formue- og kapitalforvaltere har gennem 
årene sagt til mig, at de aldrig nogensinde vil kunne opnå 
lige så stor forrentning ved at investere mine penge i børs-
noterede aktier, som den forrentning jeg selv vil kunne 
opnå ved at investere i kapitalfonde,« siger han.

Den i offentligheden mest kendte virksomhed, han var 
involveret i lige fra etableringen, er mobiltelefonselskabet 
CBB Mobil, som Michael Moesgaard Andersen stiftede i 
2000 sammen med erhvervsmanden og brancheeksperten 
Peer Kølendorf. CBB Mobil blev tre et halvt år senere solgt 
til Sonofon for omkring 150 mio. kr.

Men allerede inden etableringen af CBB Mobil havde Mi-
chael Moesgaard etableret og senere solgt konsulentvirk-
somheden Andersen Management International, der bl.a. 
var kendt for rådgivning om it og telekommunikation til et 
større antal regeringer. Denne virksomhed blev også solgt 
for et trecifret millionbeløb. 

I dag styrer Michael Moesgaard Andersen alle sine 
 investeringer fra sin virksomhed Andersen Advisory 
Group, der ligger på Østerbro i København. 

SÅDAN SPOTTER DU 
ÆGTE INNOVATION
Uanset hvordan investeringen er skruet sammen, satser Michael Moesgaard 
Andersen altid sine egne penge på forretningsmodeller, som er aktive i en 
transformering af samfundet. Han kender nemlige sine heste på travet. 
For den 58-årige CBS-professor og business angel har selv været med til 
at skabe mere end en håndfuld selskaber, der hver især siden er blevet 
værdiansat til – og solgt for – flere hundrede millioner kroner. 
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Uddannelse: Cand.scient.pol. 
fra Aarhus Universitet, HD 
fra Copenhagen Business 
School

Civilstand: Gift og har  
fire børn.

Bopæl: Søllerød

BLÅ BOG

»Jeg har forsøgt at dyrke investeringer i 
kapital fonde til perfektion ved at etab-
lere mit eget selskab, som er en kombina-
tion af et ventureselskab og min rolle som 
 business angel (investeringsengel, red.),« 
siger  Michael Moes gaard Andersen, der 
 dermed både medudvikler og investerer i de 
 selskaber, som han entrerer med. 

I alt er det ifølge ham blevet til syv gode 
og store exits. Her er hele eller dele af 
de  selskaber, han har været involveret i 
fra et tidligt stadie, blevet solgt med stor 
 fortjeneste til enten kapitalfonde eller større 
konkurrenter i sektoren.

Strategi gennemsyrer alt
Hvis Michael Moesgaard Andersen skal 
nævne en fællesnævner for sine direkte 
 investeringer i  virksom heder, er det  strategi. 
En velvalgt strategi er ifølge ham helt 
 afgørende for en  virksomheds levedygtighed 
og udvikling. Uden en strategi, der sætter 
en række pejlemærker for mål og midler 
– og som Michael Moesgaard Andersen 
vel at mærke finder interessant – skal 
 virksomheden i hvert fald ikke regne med 
ham som den næste risikovillige investor.

»Jeg benytter den filosofi, at jeg importerer 
min viden om strategi til udvælgelsen af de 
virksomheder og de aktier, jeg investerer i,« 
forklarer han.

Når Michael Moesgaard Andersen skal 
konkretisere sin holdning til strategien hos 
de virksomheder, han investerer i, drejer det 
sig i høj grad om at udnytte de muligheder, 
der ligger i transformationen af samfundet.

»Hvis du ser på den slags  virksomheder, 
som i stor udstrækning baserer sig på 
de nyeste,  tekno logiske muligheder, vil 
de  virksomheder typisk gøre mere ud af 
 innovation end dem, der stadig baserer sig 
på gammeldags proces ser,« siger han.

Han mener, at udstrakt anvendelse 
af digitalisering, kunstig intelligens 
og robotteknologi alt andet lige gør en 
virksomhed mere konkurrencedygtig og 
dermed til et mere oplagt investeringsemne.

»Det interessante ved en virksomheds 
 optimale strategi i dag er, at den hele 
tiden er under forandring. Det skal ses 
i  modsætning til for 20-30 år siden, 
hvor en virksomhed kunne bruge store 
ressourcer på at formulere en strategi, som 
så blev betragtet som endelig, når den var 
færdigformuleret og skrevet ned,« siger 
Michael Moesgaard Andersen om nutidens 
hurtige markedsudviklinger. 

Ud over sine omfattende investerings- og 
rådgivnings aktiviteter bruger Michael 
Moesgaard  Ander sen en stor del af sin tid 
på dels at skrive bøger om netop strategi, 
dels at fungere som adjungeret professor ved 
Copenhagen Business School (CBS).

»På CBS har jeg deltaget i et forsknings-
projekt, som viser, at de største værdier, der 
er blevet skabt i Nordamerika og Vesteuropa 
inden for det sidste par hundrede år, er 
blevet frembragt gennem innovation. Og 
innovation foregår i spring og kommer i 
epoker,« fortæller han.

Som eksempler nævner han et par af de 
største familieformuer i USA, hvilket vil 
sige  Rocke feller- og Vanderbilt-familiernes 
formuer, som begge blev grundlagt i sidste 
halvdel af 1800-tallet, med penge tjent på 
tidlige investeringer i olie og jernbaner.

»Det spring, der foregik dengang, kan vi 
trække frem til den bølge, der er i fuld gang 
for øjeblikket, med stigende anvendelse af 
digitalisering, kunstig intelligens, robotter 
og maskinlæring. Det er en bølge på linje 
med de samfundstransformationer, vi så 
med jernbanens og siden bilens fremkomst,« 
siger Michael Moesgaard Andersen.

For at understrege rationalet i den 
tankegang vurderer han, at hvis du gerne 
vil være mere velhavende, er det mere 
afgørende, at du er født på det rigtige 
tidspunkt, end så mange andre faktorer.

»Derfor investerer jeg ikke i noget, der 
hører den gamle økonomi til, og som ikke 
er digitalt. Jeg vil investere i robotteknologi, 
kunstig intelligens, maskinlæring og 
virksomheder, der går under begrebet 
digitale rebeller, og ikke i f.eks. gammeldags 
forsikringsselskaber,« siger han.

På den baggrund trækker Michael  
Moes gaard Andersen en lige linje fra den 
strategiforståelse, han skriver bøger om 
og underviser i på CBS, over de passive 
investeringer i digitalisering og teknologi, 
han foretager privat, til de virksomheder, 
han aktivt involverer sig i.

»Lad os tage eksemplet CBB Mobil. Det er 
i realiteten det første eksempel, vi har haft i 
Danmark – og måske endda globalt – på en 
digital rebel. Vi digitaliserede en hel række 
manuelle processer. Vi skulle ikke sende 
regninger ud, kunderne behøvede ikke at 
ringe til kundeservice om opkald, de ikke 
kunne kendes ved. Kunden kunne bare logge 
på hjemmesiden og her se oplysninger om 
hver enkelt samtale, og hvad den kostede,« 
mindes han.

JEG BENYTTER 
DEN FILOSOFI, AT 
JEG IMPORTERER 
MIN VIDEN OM 
STRATEGI TIL 
 UDVÆLGELSEN AF 
DE  VIRKSOMHEDER 
OG DE AKTIER, JEG 
INVESTERER I.
Michael Moesgaard 
Andersen, business 
angel og professor.
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HER ER MINE EXITS 
Hvor mange virksomhedsiværksættere 
kun oplever at sælge et enkelt eller to 
selskaber, hvor de har været involveret 
siden etableringen, har Michael Moesgaard 
Andersen indtil videre været gennem syv 
signifikante exits. Virksomhederne er enten 
blevet solgt til konkurrenter, aktører i 
branchen eller kapitalfonde.

ANDERSEN MANAGEMENT 
INTERNATIONAL
Rådgivningsvirksomhed, stiftet i 1991, med 
særlig styrke inden for liberaliseringen af 
telemarkedet og infrastrukturprojekter. 
Solgt til Merkantildata ASA i 2000 for ca. 220 
mio. kr.

»Det var drømmen om at starte egen 
virksomhed, der fik mig til at starte AMI.«

CBB MOBIL:
Lavprismobiltelefonselskab stiftet i 2000 
under navnet Club Blah Blah sammen med 
Peer Kølendorf. Det havde fokus på fuld 
digitalisering af alle processer. Ligesom 
Telmore direkte konkurrent til de »gamle« 
selskaber – TDC, Telia og Sonofon/Telenor. 
Solgt i 2004 til Norske Sonofon/Telenor for 
ca. 150 mio. kr.

»Helt fra start var det spørgsmålet om at 
disrupte/effektivisere markedet for prepaid-
løsninger. Efterfølgende investeringer kom til, 
fordi vi kunne se, at rollen som digital rebel 
gave pote.«

V2TEL:
Teleselskab baseret på IPtelefoni 
og stiftet i 2003. Michael Moesgaard 
Andersen investerede i 2006. Solgt til 
netværksselskabet Global Connect i 2008.

»Teknologiskiftet til IP vidste jeg ville 
komme på et tidspunkt, og pludselig opstod 
investeringsmuligheden.«

TELECOM SCANDINAVIA:
Oprindeligt et selskab med bl.a. voicemail 
og overtakserede sms'er til brug for bl.a. 
spil. Investeret i i 2005 og i 2011 solgt til 
Mobilepeople, som Michael Moesgaard 
Andersen senere har overtaget helejerskabet 
af. Leverer i dag digitale løsninger.

»Her kunne vi opnå nogle klare skalafordele 
ved at slå virksomheder sammen.«

MOBILETHINK:
Dette mobilselskab med systemer til 
opsætning og konfiguration af mobiltelefoner 
blev stiftet af Lars Houbak i 2000. Senere 
udviklet til bl.a. ydelser omkring brugen 
af smartphones og big data. Michael 
Moesgaard Andersen kom med ombord 
investeringsmæssigt fra 2004. Solgt i 2014 
til Spirent Communications, der er et 
amerikansk selskab, som er børsnoteret i 
London.

»Sammen med entreprenante Lars Houbak 
så vi et hul i markedet for at udnytte en ny 
teknologi til at styre mobiltelefoner.«

TWEAKKER:
Stiftet af Lars Houbak, Dennis Poulsen 
og Michael Moesgaard Andersen i 
2009/10 som et selskab til at hjælpe 
MVNOselskaber i gang med intelligent 
styring af mobiltelefoner og en række 
selvbetjeningsydelser, således at brugeren 
af smartphones selv kan løse en række 
udfordringer. Solgt i 2014 til Spirent 
Communications.

»Investeringerne i Tweakker blev især 
foretaget på grund af Dennis Poulsen, der selv 
besidder alt det gode i en entreprenør, og som 
virker nærmest prædestineret til at få succes.«

CONFIGIT:
Softwarevirksomhed stiftet i 2000 af 
professor Henrik Reif Andersen m.fl., alle 
tilknyttet ITHøjskolen (i dag ITUniversitetet) 
i København. Michael Moesgaard Andersen 
gik ind med kapital og rådgivning i 2008, blev 
formand i 2010 og deltog siden i salget af 65 
pct. af selskabet til kapitalfonden Polaris, 
hvilket skete i 2016.

»Investeringen blev foretaget, dels fordi de 
to founders fra universiteterne efterspurgte 
min strategividen, dels fordi de på en meget 
sympatisk måde åbnede øjnene for de store 
muligheder, der ligger i rejsen fra forskning til 
forretning.«

Michael Moesgaard Andersen er ikke 
kun aktiv i erhvervslivet. Han er også 
professor ved CBS og har sammen med 
sin kollega, professor Flemming Poulfelt 
(th.), skrevet syv bøger om strategi. 
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For at illustrere den hastige udvikling i 
 automatiseringen af alle processer  bemærker 
Michael Moesgaard Andersen, at den 
 udvikling, kombineret med den stigende 
 konkurrence, betød, at minutprisen for at 
ringe op fra en mobiltelefon i hans tid med 
CBB Mobil faldt fra 2,80 kr. til bare 36 øre 
pr. minut, samtidig med at CBB gav større og 
større overskud.

»Erfaringen med at digitalisere flest mulige 
processer har betydet, at de selskaber, jeg 
investerer i, også skal være nogle, som er med 
på den bølge af digitalisering, automatisering 
og kunstig intelligens, som bevæger sig hen 
over os for øjeblikket,« siger han.

Har ingen facitliste fra start
En del af processen ved direkte investeringer i 
virksomheder er dels at forsøge at identificere 
det mest optimale tidspunkt at foretage 
 investeringen på, dels eventuelt gå ind med 
 opfølgende investeringer. Senere skal du så 
være skarp på, hvornår du skal trække dig ud 
af en investering.

Michael Moesgaard oplyser, at han får en 
del henvendelser i kraft af kombinationen af, 

at han har de økonomiske ressourcer til at 
investere og den kendsgerning, at han skriver 
bøger og holder foredrag om strategi og derfor 
også kan hjælpe med den del.

»Men selv om jeg til dels kan sammenligne 
min virksomhed med et ventureselskab, har 
jeg ikke en formuleret målsætning om, at 
jeg kun skal være økonomisk involveret i en 
virksomhed i et fastlagt antal år,« siger han.

Michael Moesgaard Andersen betragter 
normalt sine investeringer som langsigtede, 
men han vil omvendt heller ikke afvise et 
salg, hvis der opstår interesse for at købe.

»Man skal sælge, når andre vil købe, og 
man skal købe, når andre vil sælge,« lyder 
Michael Moesgaards mantra, når talen drejer 
ind på timingen af et virksomhedssalg.

Alligevel kan han endnu ikke – i dag mere 
end 13 år efter salget – give helt slip på den 
tanke, at han og Peer Kølendorf i sin tid 
kunne have hentet en endnu større salgspris 
hjem for CBB Mobil, hvis de havde holdt fast i 
deres værk et par år mere.

 Her er vi tilbage til den strategi, Michael 
Moesgaard Andersen selv efterlyser, hver 
gang håbefulde iværksættere henvender 

MAN SKAL SÆLGE, 
NÅR ANDRE VIL 
KØBE, OG MAN 
SKAL KØBE, NÅR 
ANDRE VIL SÆLGE.
Michael Moesgaard 
Andersen, business 
angel og professor.

Michael Moesgaard Andersens 
tilknytning til det akademiske 
miljø bliver også brugt 
til at finde og dyrke nye 
investeringsmuligheder. 
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Majoritetsejerskab:

COZMOPHONE:
Har udviklet en intelligent app til roamingfri 
telefoni og samtidig bemandingsstyring, 
f.eks. i forbindelse med terror. Investe ringen 
er foretaget som et spinoff på eksisterende 
udviklingsaktiviteter.

DANSKE FÆRDIGHEDSSPIL:
Har udviklet en særlig form for spil, hvor 
det er færdighederne og ikke tilfældigheder, 
der afgør, om du vinder. Investeringen har 
kunnet foretages med få midler, fordi en 
lignende platform allerede er udviklet af 
søsterselskabet Mobilepeople.

EMPERION:
Teleselskab med globalt fokus på 
satellitkommunikation i øde egne og 
vanskeligt fremkommelige geografier. 
Investeringen blev i sin tid foretaget, fordi 
Emperion havde en god teknologi og en 
interessant kundeportefølje.

MOBILEPEOPLE:
Førende udbyder af internet of things (IoT)
ydelser, f.eks. til smart facility management, 
smart health care, smart city m.fl. for 
optimering af lys, vand, varme, el, osv. Valgt 
af IBM som strategisk partner i forbindelse 
med IoTløsninger på IBM's Watson
platform. Endvidere tilbydes løsninger, hvor 
betalinger, sms og anden kommunikation 
samt apps integreres.

Investeringen er især foretaget, fordi IoT
markedet er i voldsom vækst, samtidig med 
at Mobilepeople er én af de få virksomheder, 
der kan levere en samlet, komplet løsning.

QEMPLOY:
Qemploy har udviklet en portal, der gør 
det nemt for freelancekonsulenter og 
virksomheder at udveksle ydelser uden brug 
af mellemkomne udbydere, såsom brokere 
og bodyshopfirmaer. Der er således tale om 
et B2Bkoncept, der gennem digitalisering 
skaber gennemsigtighed.

Investeringen er her foretaget, fordi 
flere og flere mennesker ønsker en 
løsere tilknytning til arbejdsmarkedet 
som freelancere, og fordi de eksisterende 
udbydere på markedet ikke har en fuldt 
digitaliseret platform som Qemploys.

 

Minoritetsejerskab: 

CONFIGIT:
Softwarevirksomhed stiftet i 2000. Har 
udviklet konfigurationssoftware, der 
muliggør kombinationen af masseproduktion 
og kundetilpassede produkter. Anvendes 
f.eks. til digitalisering af biler fra vugge til 
grav, dvs. fra design, over produktion, til 
salg og efterfølgende til vedligeholdelse 
(Configuration Lifecycle Management). 

Gik ind med kapital i 2008 og deltog siden i 
salget af 65 pct. af selskabet til kapitalfonden 
Polaris i 2016. Har fastholdt en betydelig 
minoritetsandel, fordi Configit har et meget 
stort potentiale fremover.

KONSOLIDATOR:
Konsolidator er en cloudbaseret løsning, 
der muliggør softwarebaseret (automatisk) 
finansiel rapportering og konsolidering. 
Hermed strømlines og digitaliseres 
betydningsfulde dele af diverse revisor og 
CFOopgaver. Er udover Danmark til stede i 
bl.a. Polen, Schweiz, Irland/Storbritannien. 
Foretog investeringen i 2016.

Investeringen er foretaget, fordi der her 
igen er tale om, at processer, der i dag er 
overvejende manuelle, kan digitaliseres.

SANDERMAP:
SanderMap arbejder med cloudbaserede 
softwareløsninger inden for f.eks. 
performance management, workforce 
planning, talentidentifikation og –udvikling, 
rekruttering og kompetenceprofiler og 
udviklingsplaner.

Investeringen blev foretaget, fordi 
SanderMap er meget anerkendt på 
universiteter/vindencentre, såsom INSEAD, 
IMD og Harvard.

VALUER.AI:
Valuer.AI har opbygget ekspertise til 
at kuratere talent og innovationskraft 
i startupvirksomheder. Herudover kan 
Valuer.AI med kunstig intelligens og 
algoritmer foretage matchmaking mellem 
startupvirksomheder og f.eks. investorer, 
kapitalfonde, banker, m.fl.

 Foretog investeringen i 2017 sammen 
med bl.a. Morten Lund. Investeringen er 
foretaget, fordi der er et stort behov for at 
hjælpe startups, investorer og rådgivere  
med at finde sammen på en mere 
gennemsigtig måde.

Andre investeringer: 

BYFOUNDERS:
Venturekapitalfond stiftet af 30, primært 
danske, iværksættere, som hver især har 
hentet økonomiske gevinster hjem på 
salg af hele eller dele af deres respektive 
virksomheder.

Investeringen er en konsolidering af det 
samarbejde, Michael Moesgaard Andersen 
i forvejen har med en række iværksættere i 
det netværk, som udgør kernen i Byfounders.

NORDIC SOLAR ENERGY:
Investeringsselskab med fokus på solenergi. 
Investerer i en række forskellige selskaber 
i forskellige lande og spreder dermed 
risikoen. Investeringen er især foretaget på 
grund af teknologien og så det koncept for 
risikospredning, som Nordic Solar Energy 
anvender.

MINE NUVÆRENDE INVESTERINGER

•  Sparring til udarbejdelse af strategi 
eller strategifacilitering.

• Rekruttering af topledelsen.

• Talentudvikling.

• Academy med intern lederudvikling.

•  Kan stille CFO-ekspertise til 
rådighed.

•  Lokaler: Kristianiagade 7 på 
Østerbro og kontorbygning i Herlev.

•  Kontakt til rådgivere og koordinering 
mht. revision, bankforhold, juridisk 
rådgivning samt patentering.

• Løbende sparring.

•  Tålmodig kapital og finansiel 
ekspertise.

•  Passion og dedikation. Betragter 
ikke virksomheder/ansatte som 
lodsedler.

• Netværk, kontakter og kundesalg.

•  Opbygning af dokumentation til brug 
for efterfølgende transaktion/exit.

•  Initiativtager og tovholder i forhold 
til en exit.

PROFESSORENS   
VÆRKTØJSKASSE
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Michael Moesgaard Andersen har udarbejdet en matrix, som han benytter som rettesnor, når 
han med jævne mellemrum modtager henvendelser fra iværksættere, der søger ny kapital.

FORSKELLIGE TYPER TALENT OG INVESTERING I IVÆRKSÆTTERI:

TYPE AF TALENT KENDETEGN UDVIKLING RISK/REWARD

Den vilde 
entreprenør

•  Kæmper indædt for sin virksomhed
•  Er rigtig god til at designe/udvikle.

•  Objektivt behov for adgang til  
værk tøjskassen, men efterspørger 
det ikke nødvendigvis.

HIGH RISK

HIGH REWARD

Idémageren til et 
nyt produkt/en ny 
tjeneste

•  Vil gå igennem ild og vand for at 
realisere selve idéen.

•  Idéen betyder mere end 
virksomheden.

•  Er rigtig god til at sælge.

•  Er normalt interesseret i at få hele 
værktøjskassen stillet til rådighed.

•  Efterspørger selv »hjælp« i nogle 
tilfælde. Ellers kan du »bosse« dig 
igennem i nogle tilfælde.

MEDIUM RISK

MEDIUM REWARD

Den gennemsnitlige, 
superintelligente 
leder

•  Er blevet »ansat« til sin jobrolle 
og fungerer nærmest som normal 
direktør.

•  Kan udvikles til superboss.

•  Accepterer fuldt ud sædvanlige 
mekanismer i samspillet mellem 
investorer, bestyrelsen og ledelsen.

• Håndplukker fra værktøjskassen. 

LOW RISK

MEDIUM REWARD

Den ideologiske 
evangelist

•  Vil frelse verden på sin helt egen 
måde.

•  Nærmest umulig at have med at 
gøre.

•  Værktøjskassen ikke i spil. 

HIGH RISK

LOW REWARD
→ UNDLAD INVESTERING!

SÅDAN INVESTERER JEG

sig til ham for at skaffe en kapitaltilførsel. 
Fornemmelsen for endnu mere potentiale 
hænger eksempelvis fortsat fast i baghovedet 
på Michael Moesgaard Andersen, når det 
drejer sig om software virksomheden Configit, 
som blev etableret i 2000. 

Virksomhedens stiftere og daværende ejere 
kontaktede ham i 2008, efter at omsætningen 
i flere år stort set havde været uændret. 
Men ved hjælp af bl.a. kapital og strategisk 
rådgivning fra Michael Moesgaard Andersen 
begyndte omsætningskurven at flytte sig 
opad. 

I begyndelsen af 2016 dukkede kapital-
fonden Polaris op med et købstilbud, som var 
så godt, at han og de øvrige medejere slog til.

Efter at Polaris betalte et ikke nærmere op-
lyst, trecifret millionbeløb for 65 pct. af Con-
figit, har Michael Moesgaard Andersen holdt 
fast i en ejerandel på omkring 20 pct.

Blandt de nyere investeringseventyr er den 
kuldsejlede danske mobiltelefonproducent 
Lumigon, som han skød kapital i i slutningen 
af 2015. Halvandet år senere i august 2017 
deltog han i en konkursbegæring af selskabet.

»Jeg gik ind med kapital, fordi jeg kunne se 
et meget stort potentiale, som jeg kunne være 
med i for en relativt lille investering,« siger 
Michael Moesgaard Andersen og trækker den 
nyeste version af luksustelefonen med guld-
knapper op af lommen.

Han understreger, at han ikke har fortrudt 
sin investering, som betyder, at han i dag 
sidder med alle aktiver til brug, den dag 
potentialet måtte være til stede.

Også når det handler om investeringer, 
hvor Michael Moesgaard Andersen ikke har 
direkte berøring med de enkelte selskaber, 
er han tro mod sit fokus på digitalisering, 
automatisering og kunstig intelligens.

»Jeg går efter ETF'er (exchange traded 
funds, red.), som hver især kan betragtes som 
en kurv af virksomheder. Her findes en del, 
især i udlandet, som fokuserer på robotter og 
kunstig intelligens mv. Her har jeg investeret 
temmelig massivt i sådan en ETF,« fortæller 
han og løfter samtidig en pegefinger:

»Hvis du vil investere inden for dette felt, 
er det altid farligt at fokusere på en enkelt 
 virksomhed,« tilføjer han.
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Tiderne skifter, og det fungerer denne mosaik i 
huset på Østerbro i København, hvor Andersen 
Advisory Group har hjemme, som en påmindelse 
om. Den blev i mange år dækket til med plader, 
fordi den blev opfattet som pornografisk.
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Som investor kan du med fordel følge 
med i de akademiske miljøer, så du er 
opdateret på den absolut nyeste viden. 
Det gør Michael Moesgaard Andersen 
bl.a. gennem sit virke som professor på 
Copenhagen Business School.  
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Som et supplement til investeringen i ETF'en, 
der spejler et bestemt aktieindeks med fokus 
på digitalisering og automatisering, får Michael 
Moesgaard Andersen sin bank til at analysere 
nogle af de mest interessante aktier i det 
pågældende indeks.

»Jyske Bank har et analyseværktøj, der hedder 
kvantanalyse. Det bliver i mit tilfælde brugt til at 
analysere de selskaber, der indgår i ETF'en. Hvis 
nogle af selskaberne så falder ud på en bestemt, 
positiv måde i den analyse, og jeg selv finder deres 
strategi attraktiv, kan jeg godt finde på at investere 
i enkeltselskaber. Men det vil så også være mere 
risikofyldt end at købe ETF'en,« siger han.

Sideløbende med de digitaliserings- og 
automatiseringsfokuserede investeringer har 
Michael Moesgaard Andersen også investeret i 
solenergi, da han mener, at den energiform vil 
vinde langt større udbredelse end hidtil.

»Også på energiområdet står vi over for en 
samfundstransformation, hvor vi bliver nødt til 
at vende os mod alternative energiformer og nye 
teknologier til erstatning for olie og andre fossile 
brændstoffer,« siger Michael Moesgaard Andersen.

Han tilføjer, at hans forventning er, at solenergi 
i løbet af nogle år vil udvikle sig til at være 
en primær energiform i samfundet fra dens 
nuværende status som alternativ.

»Selv om der her ikke er tale om en ETF, har 
f.eks. Nordic Solar Energy investeret i et antal 
solcelleparker i et antal forskellige lande, så jeg på 
den måde får en risikospredning gennem dem, lidt 
svarende til princippet i en ETF,« siger han.

I modsætning til vindenergimarkedet, som for 
nylig var præget af en styrtdykkende aktiekurs 
for Vestas, fyringen af 6000 medarbejdere fra 
Siemens/Gamesa samt fyringer hos General 
Electrics' vinddivision, mener han, at potentialet 
på solenergiområdet er langt fra at være udtømt.

Michael Moesgaard Andersen er sig udmærket 
bevidst, at han ikke kan nå de højest mulige afkast 
ved at investere i en ETF, som afspejler et sammen-
sat aktieindeks, eller et selskab, som spreder sine 
solinvesteringer på mange aktiviteter.

»Du får kun den gennemsnitlige forrentning på 
området. Til gengæld er du sikker på at få den  
gennemsnitlige forrentning,« siger han. 

OGSÅ PÅ ENERGI-
OMRÅDET STÅR VI 
OVER FOR STORE 
ÆNDRINGER, 
HVOR VI BLIVER 
NØDT TIL AT 
VENDE OS MOD 
 ALTERNATIVER. 
Michael Moesgaard 
Andersen, business 
angel og professor.




