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Villicore – Et family office community

Vi er en netværksplatform, der er skabt ud fra et 

ønske om at etablere et privat peer-to-peer og ikke-

salgsdrevet samarbejds- og co-investment

community.

Navnet VILLICORE er en sammentrækning af 

ordene villico, som betyder stewardship på latin, 

og core, som er en betegnelse for investeringer, der 

leverer stabile langsigtede afkast.



Vores nysgerrighed….

• Eksisterende private banking løsninger en slags commodity

• Flere PB kunder har kompleks økonomi og typisk flere banker og rådgivere 

• En stærk DIY kultur blandt NxG - flere ønsker selv at være aktive

• Begrænset viden om sammensætning af blandet aktivportefølje, herunder direkte investering i 
fast ejendom

• Family Offices er et af de hurtigst voksende investment vehicles

• Voksende behov for Family Office blødere content (vidensdeling, netværk, rådgivning etc.)

• Behov for peer-to-peer samtaler i et fortroligt rum



Inspiration, 

aspiration

Investeringer og 

aktivallokering

Familien, 

virksomheden og 

NxG

Fokusområder

I Villicore har vi særligt fokus på 4 områder:

COMMUNITY

Viden om forskellige aktivklasser 

risikojusteret 

afkast af EK

(ROE)

Følelsesmæssig 

forståelse 

(EQ)

En meningsfuld hverdag

(MQ)

Risikovillighed, 

forretnings-

udvikling

Entrepreneuriel

Orientering 

(EO)



INDSIGT

Bliv inspireret af 

personlige historier 

og erfaringer peer-

to-peer

ERFARINGER M. 

INVESTERINGER

På tværs af 

aktivklasser

RESSOURCER

Opnå adgang til 

vidensdeling, et 

fagligt netværk og 

specialister

DISKRETION

Vi vægter diskretion 

højt for at 

skabe gensidig tillid

SOCIALE 

RELATIONER

Det at opbygge 

sociale relationer i 

netværket er noget vi 

dyrker

REDSKABER

Opnå redskaber til at 

gøre en forskel

Værdier



Erhvervsaktive professionelle, investeringsansvarlige eller repræsentanter for 

familieejede virksomheder eller family holdings. Kendetegnende for vores 

medlemmer er, at de alle har en stor interesse for forhold, vedrørende driften af 

et family office og investeringsvirksomhed. Alle medlemmer er velkomne til at 

komme med input og ideer til løbende udvikling af netværket. 

Medlemskab



Service udbydere/underlev.

Teknologi: IT, screening, 
netværk, bogføring, 
baggrundsanalyse, 

compliance 

Skatterådgivning

Juridisk rådgivning

Revisor

Forvaltning/Lovgivning

Familier Family Office

Fastlægge behov:
Proces & Samtale

Afkast & Risiko
Guide & Livsstil

Allokering

Direkte 
Investeringer
(Alternativer)

”The only agenda is yours”
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Family Office Community 

”Market insights ”

Håndtering af 
investerings-

portefølje

Portefølje 
styring

Bank
platform

”Brokers”

Relations-banker

Privat Banking

Forvaltere

Asset Managere

PE



Hvordan?
Årsplan

Market insights

Faglige arrangementer

Temadage/Workshops

The only agenda is yours…

Uformelle medlemsstyret møder



Market Insights
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