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Finn Nørbygaard aamma Sparinvest 
peqatigalugit unnussiuaarneq
Immikkuullarissumik ilinnut periarfissaq pingasunngorneq 22. januar 2020. Grønlands-
BANKEN aamma Sparinvest-imiit aaqqissugaq.

Aaqqissuussamut ilikkagaqarfiulluartumut quiasaartartoq Finn Nørbygaard saqqummii-
nissaanut maanna tusarnaarnissaanut nalunaarsinnaavutit. Unnuk taanna quianartumik 
aningaasaliinissaq pillugu paasisaqarsinnaavutit. 
Finn Nørbygaard ukiut arlallit nalaani isertitaqarluarsimavoq, ullorlu ataaseq tamaasa an-
naallugit. Isertitaqarluarnermini aningaasaliissutini isumatusaarnani inissittarsimavai, ta-
mannalu kinguneralugu illuni, biilinilu annaallugit. Pisuussutini millionerpassuarnik nalil-
lit tamaasa annaasimavai. 

Finn-ip Sparinvest peqatigalugu nammineq misigisani pillugu oqaluttuassaaq, assingusu-
mik allat taamak aqqusaagaqannginnerussammata, taavalu qanoq pitsaasumik aningaasa-
liisoqarsinnaasoq siunnersuuteqassalluni.

Peqataaniaruit/aappallu peqataaniarussi kingusinnerpaamik sisamanngorneq 21. januar 
nalunaariissaatit. Nalunaartut siulliit taamaallaat inissaqarput, taakkulu akornaniikkuit 
peqataanissamut nalunaarnerup kingorna mail-imik uppernarsaammik tigusaqassaatit. 

Finn Nørbygaard ilikkagaqarfiulluartumi saqqumiinissaanut neriuppugut takujumaarlutit. 

Peqataanissaq uunga nalunaarutigineqassaaq: finn@banken.gl
Eqqaamallugu nalunaarutiginissaa inuk ataaseq, marlulluunniit peqataassanersut. 

Saqqummiisoqareerpat piuminartunik sassaalliuteqarumaarpoq, iggisigassaqarlunilu.

Sumi: GrønlandsBANKEN-ip kantiinaani, imaneq 33

Program

Kl. 18.00
Kl. 18.05  

Kl. 18.30 

Kl. 19.30 

Kl. 20.30

 

Velkomst ved GrønlandsBANKEN
Jesper Lundager, Sparinvest kundechef: 
’Hvordan du kan få mere ud af din opsparing’

Finn Nørbygaard: ”Rejs dig og kom igen, stærkere”

Let anretning/buffet

Farvel og tak!
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En aften med Finn Nørbygaard og Sparinvest
 
En eksklusiv mulighed for dig, onsdag d. 22. januar 2020. Arrangeret af GrønlandsBANKEN og Sparinvest. 

Nu har du mulighed for at tilmelde dig et inspirerende arrangement med en af vor tids største danske komikere, 
Finn Nørbygaard. På denne aften vil du, på en lidt sjovere måde, få ny viden om dine investeringsmuligheder.

Finn Nørbygaard tjente i en periode rigtig mange penge, indtil en dag, hvor det hele forsvandt. Han havde i op-
gangstider været ufornuftig med sine investeringer og endte med at miste både hus og bil. Han mistede kort sagt 
hele sin formue på mange millioner kroner. 

Finn er efterfølgende gået sammen med Sparinvest for at dele ud af sine erfaringer og komme med gode forslag til 
investeringer, så andre ikke laver de samme fejl som han begik.
 
Så tilmeld dig og eventuelt samlever/ægtefælle inden torsdag 21. januar. Kun de første tilmeldinger får en plads, 
og er du blandt disse, vil du modtage en bekræftelsesmail snarest efter din tilmelding.

Vi håber at se dig/jer til en lærerig aften i selskab med Finn Nørbygaard.

Tilmelding sker til: finn@banken.gl
Husk at angive om man kommer en eller to personer.

Efter arrangementet vil der blive serveret en let anretning med øl, vin og vand.

Sted: GrønlandsBANKENs kantine, imaneq 33

Program

Kl. 18.00

Kl. 18.05  

Kl. 18.30 

Kl. 19.30 

Kl. 20.30

 
Velkomst ved GrønlandsBANKEN

Jesper Lundager, Sparinvest kundechef: ’Hvordan du kan få mere 
ud af din opsparing’

Finn Nørbygaard: 
”Rejs dig og kom igen, stærkere”

Let anretning/buffet

Farvel og tak!


