Ved overrækkelsen af Hædersprisen på Finansforeningens Jubilæumskonference den 6. november
2014:

Professor Søren Hvidkjærs (CBS, Institut for Finansiering) tale ved prisoverrækkelsen:
Finansforeningen har i anledningen af jubilæet indstiftet en Hæderspris. Den gives til
en person, der har ydet bidrag af varig betydning som har højnet det faglige niveau i
dansk finansanalyse. Der lægges altså vægt på praktisk relevans: at det har kunnet
implementeres i finansanalytikernes arbejde. Personen kan også have bygget bro
mellem teori og praksis eller formidlet omkring finansanalyse til gavn for samfundet.
En komite bestående af professor Ken L. Bechmann (CBS, Institut for Finansiering) som
formand, direktør Keld L. Holm (Finansforeningen/CFA Society Denmark) og Chef for
Fixed Income Erling Skorstad (Nordea Investment Management) har forestået
udvælgelsen.
Finansforeningens Hæderspris tildeles denne første gang til 3 personer, der igennem
flere årtier har haft stor betydning for det finansielle miljø i Danmark.
Alle 3 har bidraget til at få teori indført i praksis og deres arbejde har ikke alene
påvirket anvendelsen af nøgletal, men også haft reel påvirkning af prisdannelsen og
signifikant betydning for værdifastsættelsen af danske realkreditobligationer og
pensionsforpligtelser.
Det drejer sig selvfølgelig om Anders Grosen (Aarhus Universitet), Henrik Dahl
(Nykredit Asset Management) og Svend Jakobsen (Scanrate Financial Systems A/S).
Anders får prisen for sit mangeårige virke indenfor specielt pensionsproblematikker.
Endvidere har bogen ”Måling af afkast og risiko for fastforrentede fordringer” givet
mange obligationsanalytikere deres første bekendtskab medbegreber som nulkupon og
varighed. Anders har også gennem en imponerende vedholdende indsats sikret at vi
med Finans/Invest har et fremragende finansieringstidsskrift i Danmark.
Svend og Henrik får prisen for deres individuelle, men stort set samtidige arbejde med
prisfastsættelsen af danske konverterbare obligationer. Der er vist ikke nogen model i
det danske marked i dag, som ikke et eller andet sted bygger på Svends PhD-afhandling

og Henriks artikler i Finans/Invest. Det også særdeles prisværdigt, at de begge stadig
bidrager til faglige diskussioner i blandt andet Finans/Invest.
Hædersprisen består af et diplom og en mundblæst glaskugle med sandblæste motiver
og inskriptionen ”Finansforeningens Hæderspris” i bunden. Spejlvendt, så man kan se
det igennem glasset. Hver glaskugle er et unika-kunstværk.
Der findes mange associationer om glas- og krystalkugler. Jeg skal nok undlade selv at
filosofere over det, men i stedet slutte af med et par citater.
Først, fra glaskunstneren, Pia Rakel Sverrisdóttir. Citat: ”Det var spændende at vise, at
en glaskugle kunne spejle dekorationen på ydersiden i flere lag indeni. Omgivelserne
bliver dermed også inddraget i oplevelsen. Det kan minde os om, at virkeligheden kan
anskues fra flere vinkler og lag. Fuglene i luften symboliserer ”den frie tanke”; de flyver
over det store ocean og symboliserer følelser, og som en god analytiker skal man kunne
tænke klart, men også have følelserne med.” Citat slut.
Til sidst, et citat fra Christian Clausen, som jo åbner konferencen i morgen. Han sagde
engang, om at kigge ind i sin krystalkugle på skrivebordet.
Citat: ”Det er utroligt afslappende at kigge ind i den, og jeg gør det, når jeg skal
spekulere over noget. Man kan ikke se fremtiden, men den hjælper én til at tænke sig
om - og det er næsten lige så godt”. Citat slut. Og dermed med håb om at den kan være
med til at inspirere jer til også at komme med bidrag i fremtiden vil jeg hermed ønske
hjertelig tillykke til jer alle tre.

