Onsdag 12. november 2008

KU-studerende vinder 1. præmien i Sparinvest Prisopgave
Det blev makkerparret Laust Johan Johnsen og Nicolai Troels Møllgaard Lassesen fra
Københavns Universitet, der løb med førstepræmien på 50.000 kr., da Sparinvest for tredje år i
træk uddelte priser for i alt 85.000 kr. til fem nyudklækkede kandidater
Sparinvest har netop uddelt priserne på i alt 85.000 kr. til fem unge studerende, der har skrevet
speciale inden for kapitalforvaltning. Det er tredje år, at Sparinvest udskriver Prisopgaven, hvor i
alt 26 studerende fra Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i
Aarhus, Syddansk Universitet og Århus Universitet havde indsendt deres specialer.
I år blev det makkerparret Laust Johan Johnsen og Nicolai Troels Møllgaard Lassesen fra Københavns
Universitet, der løb med førstepræmien på 50.000 kr. for deres yderst aktuelle speciale om
kreditderivater, der har været en vigtig faktor i den nuværende finanskrise. Makkerparret har
fortsat samarbejdet efter studiet og arbejder i dag begge for Capital Four Management, hvor deres
primære fokusområde er europæiske high yield-obligationer.
Bro mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
I Sparinvest er kerneforretningen udelukkende baseret på at udnytte og videreudvikle viden. For at
være på forkant med udviklingen etablerede investeringsforeningen allerede for nogle år siden et
forskningsmiljø, hvor flere Ph.d.er i dag er ansat til at forske og videreudvikle nye investerings
produkter.
”Det har været naturligt at udnytte virksomhedens kontakter på de akademiske institutioner til at
stifte en prisopgave og fortsat være dialog med de dygtigste kloge hoveder inden for
kapitalforvaltning”, fortæller direktør for Sparinvest Fondsmæglerselskab, Michael Albrechtslund.

Høj faglighed kombineret med praktisk relevans
Tanken bag Sparinvest Prisopgave er at præmiere de specialestuderende, som skriver nytænkende
opgaver med praktisk relevans – og ikke kun opgaver med det højeste faglige niveau. Derfor er det
Sparinvests egne fageksperter, som først har bedømt opgaverne, hvorefter de fem bedste er sendt
videre til et eksternt dommerpanel, som har foretaget den endelige udvælgelse af vinderne.
Dommerpanelet har hvert år bestået af de tre professorer: Carsten Sørensen fra Copenhagen
Business School; Carsten Tanggaard fra Aarhus Handelshøjskole og Claus Munk fra Syddansk
Universitet. Professor Carsten Tanggaard fortæller, at han er stor tilhænger af initiativer som
Sparinvest Prisopgave.
”Vi er glade for, at det private erhvervsliv er med til at sætte mere fokus på de områder, vi
forsker indenfor, og Prisopgaven her er et meget vellykket forsøg på at forstærke samspillet
mellem uddannelsesinstitutioner og finanssektoren”, fortæller Professor Carsten Tanggaard. Han
understreger i øvrigt, at deltagerne i Prisopgaven har indsendt opgaver på et imponerende højt
niveau – faktisk er det akademiske niveau så højt, at det første år lykkedes Tanggaard at rekruttere
en ny Ph.D. til Økonomisk Institut på Århus Universitet blandt deltagerne i Sparinvests Prisopgave.

Vinderne af Sparinvest Prisopgave 2008
1. præmie (50.000 kr.)
Laust Johan Johnsen og Nicolai Troels Møllgaard Lassesen fra Københavns Universitet for ”Models of
Credit Derivatives”.
2. præmie (25.000 kr.)
Morten Agdrup fra Århus Universitet for ” Kreditrisikomodeller og prisfastsættelse af aktier”.
3. præmie (10.000 kr.)
Daniel Stefanac og Rasmus Møller Schophuss fra Copenhagen Business School for ”Valuation of
Biotech R&D Projects - A Real Option Approach”.
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