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Innhold i tillegg til Sport & Style:
• R-Line eksteriørpakke med 19” Mallory felger
• Skinninteriør Vienna sportsseter
• Adaptive bi-xenonlys med LED kjørelys
• Media-IN med iPod tilkobling
• Tilhengerfeste
• Parkeringsassistent
• Cruise control
• Elektrisk innklappbare utvendige speil
• Ambientepakke (belyste make-up speil, belyste
døråpningshendler foran og ekstra kupélys)

• Radio RCD510
• Telefonforberedelse
• Parkeringsvarmer
• Metallic lakk

Tiguan Exclusive R 2,0 140hk
TDI 4MOTION DSG

Kampanjepris Kr. 499.000,-

Kundebesparelse Kr. 31.800,-
Setesdalsveien 90 - Kristiansand - tlf. 24 03 48 00 - gav.no

Et nytt meglerbord tar 
opp konkurransen med 
Nordea og DNB i Kristi-
ansand. Og tilbyr alt!

KRISTIANSAND

I en tid med nettbaserte løsnin-
ger og sentralisering, går Multi 
Markets andre veien. De etable-
rer kontor i Kvadraturen med 
lokal kompetanse. 

– Vi skiller oss ut fra andre lo-
kale meglerhus fordi vi dekker 
hele spekteret på et og samme 
sted; privatkunder, bedrifter, rå-
vare, aksje, valuta – ja, alt gjen-
nom samme meglerhus, sier 
Mats Sandvik, senior valuta- og 
aksjemegler i Multi Markets.

Meglerhusets hovedkontor 
ligger i Sandnes, mens Sandvik 
og Even Hardeland blir Multi 
Markets’ lokale seniormeglere, 
plassert i det såkalte Frontier 
House i Østre Strandgate. 

– Totalt blir vi i underkant av 
ti meglere, alle med god kom-
petanse og høy utdanning. Alle 
medarbeiderne er håndplukket 
fra de store meglerhusene, sier 
Sandvik, som selv har seks års 
erfaring fra Nordea Markets og 
PricewaterhouseCoopers, hvor 
han var konsulent. 

– Flere bein å stå på
Sandvik er overbevist om at me-
glerhuset vil ta markedsandeler 
fra de mer etablerte aktørene.

– Og det har vi vel allerede 
gjort, sier han fornøyd til.

– Med vårt konsept har vi, 
sammen med kundene, flere 
bein å stå på. Vi kan søke de 
markedene vi til enhver tid me-

ner har størst potensial. De fles-
te lokale meglerkontorene fo-
kuserer på ett produkt. Her tror 
jeg vi har en fordel, både når det 
kommer til produktet i seg selv, 
men også pris og kompetanse. 
Markedet tar oss seriøst, og alt 
ligger til rette for å ta markeds-
andeler, sier Sandvik. 

Han er ikke overrasket over at 
nettopp Kristiansand ble valgt 
som lokalkontor.

Offshore
– Det er mye trading i Kristian-
sand, og mange bedrifter med 
behov for kompetanse vedrø-
rende valuta. Blant annet er 
offshoremiljøet stort. Det er få 
uavhengige aktører på marke-
det med vår kompetanse, og det 
er på høy tid at dette monopolet 
blir utfordret. Spesielt gjelder 
dette valutastrategier og rente-
sikringer for bedriftsmarkedet, 
sier Sandvik.

Plattformen Multi Markets 
opererer på, tror han også vil 
bety mye for mange.

– Saxobanks plattform er kå-
ret til verdens beste og er ut-
viklet spesielt med tanke på 
trading de siste ti årene, sier 
Sandvik. 

Multi Markets fikk konsesjon 
like før nyttår, etter en krevende 
prosess som varte i nesten seks 
måneder.

– Det er lagt ned store ressur-
ser på etableringen. Det stilles 
enda strengere krav nå enn før 
finanskrisen. Mange andre har 
måttet gi seg før de har kom-
met i gang, men vi er kommet 
for å bli, og jeg er imponert over 
arbeidet som er gjort av grün-
derne i Sandnes, sier Sandvik. 

Sven Arthur LjoSLAnd

UTFORDRER: Se-
niormegler Mads 
Sandvik i Multi 
Markets utfordrer 
de etablerte 
meglerbordene i 
Kristiansand fra 
lokalene i Østre 
Strandgate. 1. 
februar flytter 
kollega Even Har-
deland også inn.   
Foto: Kjartan 
Bjelland

Liten nykommer satser bredt

Regionbanksjef i DNB, Helge 
Hammersbøen, frykter ikke 
konkurransen fra Multi Mar-
kets, men tar den på alvor.

– At det blir økt fokus og opp-
merksomhet rundt tjenestene et 
meglerbord leverer, er bare po-
sitivt, både for oss og kundene. 

Og skjerpet konkurranse er noe 
vi hilser velkommen. Når det er 
sagt, kan vi som Sørlandets le-
dende meglerbord tilby en helt 
annen bredde enn våre konkur-
renter, sier Hammersbøen.

– Frykter du konkurransen fra 
Multi Markets?

– Man skal alltid ta konkur-
rentene på alvor, men jeg tror 
nye utfordringer bare vil gjøre 
oss bedre. Vi har et regionalt 
meglerbord med seks personer 
og landets ledende analysemiljø, 
noe ingen andre har i ryggen, 
sier Hammersbøen.

Hilser konkurransen velkommen

Økte strømpriser:  Det kalde været fører til økt strømforbruk, og prisene går opp så lenge kulda varer. Onsdag kom 
spotrisen på strøm opp i rundt 47-48 øre per kilowattime (kWh) i hele landet unntatt i Nord-Norge. Der ligger den rundt 10 øre 
lavere. I løpet av en ukes tid har prisen gått opp med rundt 10 øre. I tillegg til strømpris betaler forbrukerne også rundt 40 øre i 
nettleie. ©ntB 


