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Grundet COVID-19 er vores normale konference erstattet af en virtuel konference.

Årets konference markerer også ti-året for Agrocura. Konferencen vil i år basere sig på 
skarpe og aktuelle indlæg fra Agrocuras egne eksperter, som vil give deres vurdering af 
markedet samt fremtidige forventninger. Konferencen vil desuden fokusere på professionel 
virksomhedsledelse og fremtidens fødevareproduktion. 

Verden er foranderlig, og det stiller stadig større krav til driften af landbrugsvirksomheder. 
Nye teknologier står på spring til at revolutionere fødevareproduktionen, og det skal vi som 
beslutningstagere forholde os til. Derfor har vi valgt at sætte fokus på dette til årets konfe-
rence ved, at invitere førende eksperter på området til dels at fortælle mere om teknologi-
erne, og dels hvordan vi bedst ruster vores virksomheder til fremtiden. 

Kulminationen på vores virtuelle konference bliver indlægget med serieiværksætter Lars 
Tvede, der vil give indlæg/fortælle om disruption af fødevareproduktion samt hans tilgang 
til investering i det nuværende marked. 

Velkommen til
Agrocuras Virtuelle Konference 2020 
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Kæmpe udsving på aktiemarkederne, negative oliepriser og 
markante stigninger i ædelmetaller. Der er næppe nogen tvivl 
om at 2020 får sin helt egen plads i de finansielle markeders 
historie. Trods et finansielt marked der pga. Corona har været 
på relativt uprøvet grund, har Lars Tvede med stor præcision 
navigeret effektivt rundt i markedet. Samtidig har Lars Tvede i 
de seneste par år udvist stor interesse for den fremtidige føde-
vareproduktion, og har i bogen ”Supertrends” beskrevet hvor-
dan landbruget står overfor en stor revolution i det kommende 
årti. I dette indlæg vil han komme med hans nuværende syn 
og forventninger til markedet fremadrettet, herunder sit bud på 
hvordan fremtidens fødevareproduktion bliver. 
Der vil undervejs være muligt at stille spørgsmål i indlægget.

Lars Tvedes syn på fremtidige investeringer og alternative fødevarer

Lars Tvede
Serieiværksætter,

 finansmand og forfatter



3

Program

Torsdag den 5. november 2020 kl. 19:00 - 20:15
• Investering generelt samt Disruption                                                                     

v/ Lars Tvede, Serieiværksætter, finansmand og forfatter via “live-stream”

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

• Konjunktur                                                                                                        
Næste højkonjunktur                                                                                     
v/ Jens Schjerning, Agrocura

• Værdipapir                                                                                               
Kaos på aktiemarkederne og ”dødstød” til obligationerne                                                                                                                          
v/ Jens Kornbeck, Agrocura

• Bakterier er fremtidens afgrøde                                                                                               
Nye (bio)teknologiske fødevarer                                                                                                                                        
v/ Poul Erik Jensen, Professor i plantebaserede fødevare biokemi

• Råvarer                                                                                                     
Overblik og status på råvaremarkederne                                                                            
v/ Anders Mortensen & Henrik Andresen, Agrocura

• Generationsskifte                                                                                                   
Vejen til succes                                                                                                                                        
v/ Finn & Jacob Sørensen, Kalbygaard Agro I/S &                                        
Rasmus Haun Hansen, Agrocura

Nedenstående indlæg kan ses i perioden 
den 5.- 22. november 2020
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Jens Kornbeck
Analytiker, Agrocura

Værdipapir
- Kaos på aktiemarkederne og ”dødsstød” til obligationerne

Verdens centralbanker, med FED i spidsen, har skubbet 
til risikobilledet som vi kender det og samtidig givet os de 
perfekte argumenter for at bibeholde variabel rente som 
finansieringskilde. 

Fra et investerings synspunkt efterlader det et marked 
der i perioder har nogle andre drivkrafter end dem vi tra-
ditionelt kender. Så skal vi blot ligge os i slipstrømmen 
af centralbankerne eller kan de ”gamle” modeller stadig 
hjælpe os på vej når vi vurderer de finansielle markeder?

Jens Schjerning
Cheføkonom, Agrocura

Konjunktur
- Næste højkonjunktur  

Den økonomiske recession indtraf før end ventet i for-
hold til vores modeller. Men, vi får i skrivende stund 
trukket en tand ud og når det er overstået venter der 
igen en periode med højkonjunktur på ca. 10 år. Måske 
endda en højkonjunktur, der bliver endnu bedre end de 
foregående 10 år - specielt hjulpet af på ny friværdistig-
ning på ejendomsmarkedet. 

Vi går formentligt en tid i møde, hvor investeringer i ob-
ligationer udfordres af lave og negative renter, hvorved 
risiko øges i de øvrige segmenter. Hertil formentligt en 
ny risikoaversion fra vores centralbanker. Det medfører 
måske på sigt andre problematikker omkring statsgæld 
mv. Sluttelig kan den traditionelle fødevareproduktion få 
konkurrencen af teknologiske produktionsformer, som 
måske kan få betydning for jordprisen.
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Bakterier er fremtidens afgrøde
- Nye (bio)teknologiske fødevarer  

 ”Koen er færdig om ti år” var en dyster avisoverskrift i 
Politiken tilbage i september 2019. Fra køer får vi mas-
ser af godt protein; det er i mælken, og dermed i vores 
mejeriprodukter, og så selvfølgelig i kødet. Vi får i frem-
tiden brug for rigtig meget protein til at mætte den vok-
sende verdensbefolkning, og med de miljøbelastninger, 
der følger med kvægproduktion, er vi tvunget til at se på 
nye kilder til protein. 

Vi kan i dag fremstille mange af de produkter, vi får fra 
mælk og kød fra ikke-animalske kilder. Bakterier og 
svampe, kan manipuleres til at producere de proteiner 
vi eksempelvis finder i mælk. På den måde kan man 
fremstille protein med den samme struktur og de sam-
me egenskaber som mælkeprotein og dermed fremstil-
les ost og andre mælke-lignende produkter.

Poul Erik Jensen
Professor i plantebaserede 

fødevare biokemi

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S
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Generationsskifte
- Vejen til succes
Runde 3
Et rettidigt generationsskifte er forudsætningen 
for at videreføre en virksomhed, og det gælder 
også i landbruget. Alligevel oplever vi ofte, at 
generationsskiftet er blevet udsat for længe og 
at forventningerne ikke er blevet klarlagt. Det er 
problematisk, særligt med de balancer som mo-
derne landbrug ligger inde med. 
I dette indlæg vil vi krydre praktiske erfaringer 
fra det generationsskifte som Finn og Jacob fra 
Kalbygaard Agro I/S har gennemført, samt give 
inspiration til hvordan man sikrer et rettidigt og 
professionelt generationsskifte. 

Finn & Jacob 
Sørensen

Kalbygaard Agro I/S

Rasmus Haun Hansen 
Finans & Strategi, Agrocura

Råvarer
- Overblik og status på råvaremarkederne
Runde 1 
Vi gør et år op, som i den grad har været 
præget af Corona, hvilket har haft konsekven-
ser for flere af råvarerne, samt de animalske 
priser. Globalt var der udsigt til en alt rigelig 
forsyning, men hvordan gik det for prisen her-
hjemme i Danmark og Europa, og kan vi lære 
noget fra det? Vi kommer selvfølgelig også 
med vores forventninger til den generelle pris-
udvikling fremadrettet.

Anders Mortensen
Råvareanalytiker, Agrocura

Henrik Andresen
Kundechef, Agrocura
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Pris for konferencen
Prisen for at deltage ved konferencen er 
kr. 750.
For vores kunder med et Focus abonne-
ment koster det kr. 475. 
Det er gratis for vores kunder med Focus+ 
aftale (fastprisaftale).
Priserne er oplyst ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Seneste tilmelding er den 5. november 
2020 kl. 17:00. 
Se mere på bagsiden af invitationen.

Bekræftelse og betaling
Når du tilmelder dig, får du en bekræftelse  
samt faktura på din tilmelding.

Alt det 
praktiske

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Hele Agrocura teamet



Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | Tlf. 7436 5150www.agrocura.dk

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Tilmelding skal ske via https://crm.agrocura.dk/webinar/5f76f6764bea1800176cd2e2
Du skal oplyse følgende: 
• Deltagernavn
• Deltagers e-mail
• Deltagers mobil nr.

Der tages forbehold for evt. programændringer.
Tilmeldingen er bindende og ændringer mv. kan ikke ske senere end fredag den 6. nov. 2020 kl. 13:00.

Tilmelding og betaling

Det er vigtigt at der skrives den mailadresse, som du modtager denne invitation på ellers 
fratrækkes evt. rabat ikke. 
Er prisen ikke korrekt i forhold til det oplyste på side 7, så kontakt os venligst på tlf. 7436 
5150 eller info@agrocura.dk
Betaling kan ske med dankort eller MobilePay direkte ved tilmelding.

Tilmelding kan ske helt frem til torsdag den 5. november 2020 kl. 17:00.

Hvis du ikke er kunde ved os HUSK at oplyse din postadresse på mail info@agrocura.dk, 
så vi kan sende din GRATIS gave til dig.

Yderligere info kan ses på vores hjemmeside www.agrocura.dk 

Sådan ser du vores virtuelle konference 
Torsdag den 5. november 2020 kl. 18:00 modtager du en mail - på den mailadresse du har 
oplyst ved din tilmelding - med link til “live-streaming” indlægget med Lars Tvede samt de 5 
øvrige indlæg, som er oplyst på side 3.

Du har mulighed for at se alle indlæggende lige så tit du vil i perioden torsdag den 
5. november - søndag den 22. november 2020. 

Eventuelle spørgsmål til: 
Jette Hedegaard
Tlf.: 7436 5150
info@agrocura.dk


