
Vores vision er at understøtte en bæredygtig og værdiskabende vækst i samfundet ved at
sikre kvalitet af investering og drift af anlæg hos private og offentlige anlægsejere. Vores
mission er, at få asset management i fokus hos alle danske virksomheder og indtage en
position i samfundet som eksperter indenfor området. Asset Management Danmark har store
ambitioner, og vi har et mål om at få alle brancher og beslutningstagere til at få øjnene op for
asset management.

VIS ION &  MISSION

Asset Management er afgørende i nogle af de helt store samfundstendenser omkring
bæredygtighed, grøn omstilling og klimatilpasning, samtidig med at sikre en økonomisk
effektiv udnyttelse af vores fælles aktiver. Det er derfor afgørende, at vi har en fælles
platform, hvor virksomheder kan mødes og sparre omkring den nødvendige viden og erfaring
indenfor asset management.

Asset Management Danmark er en forening, der er blevet startet af nogle af de største
anlægsejere i Danmark. I foreningen, har vi en professionel bestyrelse, der til daglig sidder
som topledere i store danske virksomheder, der har en udstrakt erfaring med asset
management. Vi fungerer som en platform for netværk, sparring og erfaringsudveksling for
vores brede udvalg af medlemmer, som består af både små og store virksomheder, der alle
har det til fælles at de arbejder med asset management. 

DANMARKS FÆLLES PLATFORM FOR ANLÆGSEJERE

Asset Management har i mange år eksisteret i udlandet, hvor store virksomheder i bl.a.
England og Australien har udviklet en enorm viden inden for feltet. Der opleves nu hastig
fremgang i mange danske virksomheder, hvorfor der er stort behov for både viden og
inspiration inden for området. Foreningen eksisterer for at bistå de danske virksomheder i
deres asset management rejse ved at bidrage med indsigt og erfaring fra vores medlemmer
for at skabe mest værdi for virksomhed, samfund og omverden.

VÆRDISKABELSE FOR VIRKSOMHED,  SAMFUND OG
OMVERDEN

ASSET MANAGEMENT DANMARKS
KERNEFORTÆLLING

En erhvervsforening, et netværk og din sparringspartner inden for asset management



Asset Management Danmark engagerer og forbinder Danmarks bedste asset management
kompetencer ved at udbrede og promovere viden og best-practice, samt forstærke
professionelle evner. Vi arrangerer værdiskabende aktiviteter, der bidrager til udviklingen af
kendskab, viden og erfaring inden for asset management i danske virksomheder. Vi afholder
netværksaktiviteter, uddannelse og vidensdeling for vores medlemmer, med målet om at
udvikle og dele viden og erfaringer på tværs af sektorer, virksomheder og
uddannelsesinstitutioner.

Som medlem af Asset Management Danmark får du eller din organisation adgang til et
udstrakt netværk, der drager på viden og erfaringer fra virksomheder, der har fingeren på
pulsen og arbejder med de mest aktuelle asset management temaer. 

ET UDSTRAKT NETVÆRK MED F INGEREN PÅ PULSEN

Vi har et mål om, at vi på sigt skal påvirke myndigheder, beslutningstagere og politikere, så
asset management kommer på dagsordenen hos såvel private som offentlige virksomheder.
Ligeledes skal vi styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, så vi kan uddanne en
langt mere kvalificeret arbejdsstyrke i Danmark. Yderligere skal vores gennemslagskraft
styrkes gennem internationale samarbejder med de mest indflydelsesrige asset management
organisationer i verden.

STOR GENNEMSLAGSKRAFT GENNEM SAMARBEJDE
MED MYNDIGHEDER,  UDDANNELSESINSTITUTIONER
OG INTERNATIONALE ORGANISATIONER


