
Vi skaber tryghed 
gennem økonomisk 
bevidsthed

Vi tilbyder analyser og  
anbefalinger om råvare- 
og finansmarkeder.

Se mere på
www.agrocura.dk

 

Hvad kan Agrocura?

Kontakt os

Agrocura yder 100% individuel og uvil-
dig rådgivning om råvarer- og finans-
markeder.

Vi optimerer din økonomi og vi udar-
bejder individuelle analyser indenfor 
finansiering, råvarer og værdipapirer. 
Vi tager fat på de aktuelle tal på bedrif-
ten og giver gode råd, der kan spare 
omkostninger eller øge indtjeningen. 

I kraft af vores autorisation som 
Fondsmæglerselskab har vi Finan-
stilsynets stærkeste godkendelse til 
at rådgive om investeringer, råvarer, 
futures, optioner, swaps og lignende 
finansielle aktiviteter. 

Vore medarbejdere har dermed også 
den lovpligtige røde certificering* ved 
Finanstilsynet.

I Fondsmæglerselskabet Agrocura 
er vi Danmarks stærkeste uvildige 
rådgiver om konjunkturer, råvarer og 
investeringer.

Vi er et team bestående af 9 dygtige 
ansatte med stor viden inden for råvar-
er, finans og investering. Vi er plac-
eret rundt i hele Danmark, og i vores 
kundekartotek har vi 600 bedrifter 
med fast abonnement og 1200 bedrift-
er, der bruger os ad-hoc.

Vi er vore kunders øjne på konjunktur-
er og markeder – og med den viden, 
støtter vi vore kunder i arbejdet med 
forretnings-, finansierings-, invester-
ings- og råvare strategier.

www.agrocura.dk
info@agrocura.dk
+45 7436 5150

Jens Terp-Nielsens Vej 13
6200 Aabenraaa
CVR nr. 33 05 76 28

Team Agrocura



Vi tilbyder Vores analyser Abonnementstyper

Finans
• Rentestrategi
• Valutakursudvikling
• Analyse af bidragssatser
• Analyser af bankrenter
• Konjunkturudvikling
• Analyser af jordpriser
• Forhandling og dialog

VaR risikoanalyse
Analysen giver dig overblik over din 
virksomheds risici, og følsomhed om-
kring det forventede resultat. Vi giver 
konkrete forslag til, hvordan resultatet 
sikres bedst muligt via en handleplan. 
VaR-Risikoanalysen viser sandsyn-
lighed og konsekvens på de enkelte ri-
sici, og er god at fremlægge i banken.

Råvarer
• Råvarestrategier
• Analyser af råvaremarkedet
• Timing ved fysisk køb og salg
• Anvendelse af futures og optioner
• Proaktiv overvågning

Bidragsanalyse
Udarbejdet på baggrund af 500 land-
brugsbedrifters årsrapporter. Dokumen-
terer sammenhæng mellem bidragssat-
ser og soliditet, belåningsgrad samt 
indtjeningsnøgletal.

Investering
• Investeringsstrategi
• Rådgivining omkring placering
• Analyser af obligationsudvikling
• Analyser af aktiekursudvikling
• Analyser af afkast i forhold til risiko

Strategi og Governance
Bankerne efterspørger strategisk materi-
ale, der fortæller dem hvor din virksom-
hed skal hen i fremtiden. Vi hjælper dig 
med at udarbejde et godt og skrædder-
syet materiale, som du kan bruge i dine 
forhandlinger med banken. 

Kapital og strategi
• Tiltrækning af kapital
• Investorrådgivning
• Match making
• Strategisk udvikling
• Deltagelse i bestyrelser/gårdråd

Investering
Vores stærke og objektive konjunktur-
model danner et solidt fundament for at 
vurdere investeringsmiljøet. Vi hjælper 
dig med at lægge en investeringsstrate-
gi, ud fra din risikoprofil og tidshorisont.

Focus 

• Ugentlige analyser indenfor råvar-
er, finans og investering. 

• Alle nyheder, anbefalinger og ana-
lyser pr. mail. 

• SMS ved konkrete handelsanbe-
falinger. 

• Adgang til lukkede nyheder og 
analyser på www.agrocura.dk

Focus+ 

• Samme som Focus abonnement 
plus; 

• Ubegrænset individuel rådgiving 
hos alle i Agrocura teamet pr. mail, 
telefon eller ved besøg på vores 
kontor.

• Deltagelse i vores konference og 
infomøder, som vi holder rundt i 
hele Danmark.

FocusPro

• Samme som Focus+ abonnement 
plus;

• Vi kontakter dig proaktivt ve-
drørende forhold, der har indfly-
delse på dit resultat.

• 2-3 årlige møder hos dig.


