
-  Det amerikanske aktiemarked har ved indgangen til 2022 været præget af markante  
 udsving, afledt ikke mindst af forventningerne til stigende amerikanske renter
-  Store udsving betyder imidlertid ikke blot øget risiko, men også øgede muligheder
-  Brugen af AI (kunstig intelligens) kan understøtte investeringsstrategier 

INVITATION TIL SEMINAR

Velkommen til seminar med fokus på det amerikanske aktiemarked samt hvordan nye teknologier som kunstig 
intelligens med fordel kan benyttes til at navigere optimalt på aktiemarkedet og hjælpe investorer med at skabe 
mere stabile afkast over tid. 

Vi har indbudt

Thomas Zheng fra San Diego, USA til med sin specialistviden inden for machine learning, big data mv. at give 
et indblik i brugen af kunstig intelligens (AI) ved sammensætning af investeringsporteføljer.

Kim Asger Olsen fra Luxembourg vil med sin specialistviden inden for investering i forhold til risiko give et 
indblik i, hvordan en diversificeret investeringsportefølje kan opbygges på tværs af aktivklasser. Hvilke typer af 
aktiver skal overvejes ved tilrettelæggelse en større portefølje og hvordan kan AidanN indgå?

Der afholdes to seminarer: 

 - Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 9.00
 - Onsdag den 9. marts 2022 kl. 16.00

Begge seminarer afholdes i Bredgade 30, 1260 København K. 
Indgang via Receptionen i gården. Seminaret forventes at vare ca. 1,5 time. 

Program

 - Velkomst og introduktion ved Thorleif Krarup
 - Udviklingen i kunstig intelligens (AI) og anvendelsen investeringsmæssigt ved Thomas Zheng
 - Hvordan kan en diversificeret investeringsportefølje opbygges ved Kim Asger Olsen
 - AidanN fondens performance siden etablering i juli 2020 ved Nicolai Winding
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Fonden AidanN US Equities ESG
AidanN US Equities ESG A/S er en long/short investeringsfond fokuseret på at skabe absolut afkast via investering i de største børs- 
noterede amerikanske aktier indeholdt i indekset Standard & Poor’s 500 (S&P 500) med en bæredygtig ESG-profil. Hovedstrategien er 
at generere positive årlige afkast, selv hvis det generelle aktiemarked måtte falde samt at yde beskyttelse i et stærkt faldende marked. 
Fonden forvaltes af AidanN, som har udviklet og benytter en sofistikeret investeringsstrategi med kvantitative analyser, der er baseret på 
kunstig intelligens (AI) og machine learning.

Udvikling i USD afkast for AidanN sammenlignet med S&P 500-indekset og L/S-hedgefond-indeks
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INDLÆGSHOLDERE
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Tilmelding
Tilmelding efter først til mølle-princippet, da vi har et begrænset antal pladser.

Send venligst mail til khn@aidann.dk eller info@cocofi.dk med ønsket dato for din deltagelse.

Yderligere information

Seminaret afholdes med begrænset deltagelse for at sikre tid til spørgsmål til indlægsholderne samt dialog. 
Præsentationerne vil foregå på dansk og engelsk. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen til seminaret den 8. eller 9. marts 2022.

Thorleif Krarup, Bestyrelsesformand for AidanN ApS

Thorleif Krarup er Senior Advisor og FinTech-investor. Thorleif har en tung finansiel 
baggrund og har bl.a. været CEO i Nordea, Unibank og Nykredit.

Nicolai Winding, Co-founder og CEO for AidanN ApS

Nicolai Winding er forretningsudvikler og medstifter af ZGene A/S, SD Venture A/S. 
Endvidere er Nicolai CEO for AidanN. 

Kim Asger Olsen, Founder og CEO for Origo Consulting

Kim Asger Olsen har arbejdet i den finansielle sektor siden 1987, blandt andet som 
chef for Nordea’s fond-business i Luxembourg, for et distributionsselskab og som 
medejer af et formueforvaltningsselskab. 
Kim har et bredt overblik over den europæiske fondsindustri samt de forskellige 
fondes performance og deres centrale nøgletal. I dag er Kim indehaver af kon-
sulentfirmaet Origo Consulting i Luxembourg. Selskabet beskæftiger sig med  
rådgivning af fonde og forvaltningsselskaber omkring etablering, registrering,  
distribution og optimal indretning af fondene til de nye ESG krav inden for EU.

Thomas Zheng, Co-founder og CEO for Luddite Labs, CTO for AidanN ApS

Thomas Zheng er Co-founder og CEO for Luddite Labs Inc, en virksomhed specia-
liseret i automated software development. Endvidere er Thomas CTO i den danske 
FinTech virksomhed AidanN, hvor han bl.a. har stået for udviklingen af AidanN’s 
propritære investeringssystemer.
Thomas har en M.Sc. i Computer Engineering fra University of California San Diego 
og er ekspert i AI, med et særligt fokus på investering. Han har arbejdet med soft-
ware udvikling og AI for Qualcomm i 16 år som Research Scientist, samt ageret 
Principal Manager for Fractal Market Fund Mangement, LLC. Thomas er bosat i San 
Diego, hvor han har sit team af udviklere.


