Axcelfuture: ”Farvel til Otto og Marina” – 17.08.18

FARVEL TIL OTTO OG MARINA
Et års arbejde som student assistants hos Axcelfuture er vel overstået for Marina WedellWedellsborg og Otto Moltke, der nu rejser videre ud i verden. Her fortæller de om deres
arbejdsopgaver, og om hvad de har opnået ved at kombinere arbejde og studier.
”På min første arbejdsdag mødte jeg vores chef Joachim og min studenterkollega Marina i døren
på vej mod Børsbygningen, hvor Axcelfuture skulle afholde en konference for erhvervsfolk og
politikere om betydningen af ”det gode ejerskifte”. Jeg fik stukket en roll-up og en talerliste i
hånden, og dermed var jeg i gang”, fortæller Otto Moltke, der læser International Business (IB) på
CBS.
”Det føltes overvældende til at starte med, men ”umulige opgaver”, som alligevel bliver løst gør
arbejdet meget udviklende”, fortæller Marina Wedell-Wedellsborg, der læser International Business
and Politics (IBP) på CBS. ”Måske fordi Axcelfuture er en mindre organisation med tre
fuldtidsansatte og tre studenter, har det givet mange spændende opgaver. Jeg har lagt mange
timer i jobbet, men når det samtidig udvikler dig, er det ikke et problem”, fortsætter hun.

Fra bestyrelsesmøde til CSR-rapport
Marina var blandt andet sekretær for Axcelfutures bestyrelse. Hun var med til at udsende
nyhedsbrev, lægge møder fast, og stod også for at skrive referater fra møderne. Derudover fik hun
et projekt, der krævede en ekstra indsats:

”Axcelfuture bistår kapitalfonden Axcel med CSR og kommunikationsopgaver som
pressemeddelelser samt opdatering af hjemmeside og sociale medier. Jeg skulle sammen med
Joachim og Axcels CFO Peter Nygaard stå for en hel del af arbejdet. Det var bl.a. dialog med
investorer og Axcels virksomheder og derudover også koordination med Axcels investeringsteam
om mål og midler i forbindelse med CSR-indsatsen. Investorer i kapitalfonde, som ofte er
pensionskasser, interesserer sig i stigende grad for CSR, hvilket gør det nødvendigt for Axcel også
at steppe op. Det har været udfordrende at ramme den rette balance i forhold til, hvad vi kan
kræve af vores virksomheder, som har vidt forskellige udgangspunkter i forhold til at arbejde med
CSR. Lige før sommeren fik vi besked fra GES, der vurderer mange forskellige fondes CSRindsats, om at Axcel vurderes til at være ”ESG-leader” blandt kapitalfonde i sin størrelseskategori.
Det er naturligvis meget motiverende at være en del af.”

På job i ind- og udland
”Men det vildeste var Axcelfutures tur til London”, fortæller Marina. ”Axcelfuture havde samlet en
række topfolk fra den finansielle sektor, der skulle vise, hvad Danmark kan tilbyde i håb om at
kunne tiltrække nogle arbejdspladser, når nu briterne forlader EU. Blandt deltagerne på
Londonturen var daværende Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Nationalbankdirektør Lars Rohde,
Christian Hyldahl fra ATP, Allan Polack fra PFA og Christian Frigast fra Axcel. De to sidstnævnte
sidder også i Axcelfutures bestyrelse. Otto og jeg havde ansvaret for alt det praktiske, og vi hørte
om, hvordan man beslutter hvor arbejdspladser skal være placeret, og hvad det betyder for
Danmark at have styrkepositioner inden for eksempelvis kapitalforvaltning og Fintech. På trods af
det tætpakkede program, havde vi også tid til at nyde London og se nogle spændende steder –
herunder The Royal Automobile Club, hvor et af arrangementerne fandt sted” fortæller Marina.

Vidtfavnende opgaver for kapitalfonden Axcel
”Men der er også dag til dag opgaver”, siger Otto: ” Selvom Axcel og Axcelfuture er to adskilte
organisationer, sidder Axcelfuture under samme tag som folkene fra Axcel, og det har givet os et
eksklusivt indblik i en verden, hvor man køber, udvikler og sælger virksomheder. Andre ad hocopgaver i løbet af året har været fondsansøgninger, research, præsentationer, skrivning af referat
til bestyrelsesmøder mv. Det smitter af på ens eget engagement, når kollegaerne er dygtige og
engageret og det gør, at man altid gerne vil levere et gennemarbejdet og fyldestgørende produkt.”
”En af mine store opgaver var at være projektleder på Axcels årsskrift”, fortsætter Otto. ”Jeg fik råd
og dåd hos Joachim, der har lavet den slags mange gange, og nu skulle jeg have ansvaret for at
køre det sikkert i havn. Jeg skulle indhente bidrag fra skribenter, indsamle data på
porteføljevirksomheder, udvælge billeder med vores fotograf, holde møder med vores grafiske
samarbejdspartner Kontrapunkt og styre korrespondancen med vores korrekturlæser og
oversætter, Christina Borella. Arbejdet har lært mig betydningen af deadlines og hvad det kræver
at koordinere mange menneskers arbejde så gnidningsfrit som muligt.”
Ud over årsskriftet fik Otto også til opgave at hjælpe med Axcel Company Day: ”Joachim og vores
seniorøkonom Jens havde styr på location og talere, men når gæsterne er 400 topledere og talere
fra alle dele af verden er der mange bolde i luften. Joachim overbeviste mig om, at jeg ville kunne
klare meget af det tekniske med afvikling af præsentationer, interaktive spørgsmål og afstemninger
under arrangementet. Det var virkelig motiverende at få det ansvar, og en kæmpe oplevelse at
være med til.
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På dybt vand er indlæringskurven stejl
Både Marina og jeg har gennem det seneste år beskæftiget os med ting, man normalt kun kan
drømme om som studerende. Vi har mødt erhvervsfolk, folk fra brancheorganisationer, politikere
og professorer. Vi er også blevet hardcore event planners og har fået værdifuld erfaring med
projektledelse. Det kan vi tage med os nu”, siger Otto.
”Nå ja – vi havde nærmest glemt det vigtigste,” griner de. ”Vores studie er jo indrettet sådan at vi
skal ud og læse i den store verden, og derfor var vores sidste opgave at finde vores afløsere. Det
blev Mads Immerkær, der læser IBP og Mathias Kjeldsen, der læser IB og som begge starter på 2.
år i august. Dermed er ringen sluttet, for vi blev nemlig også selv udvalgt af vores forgængere i
jobbet, som var Emilie Tuxen og Frands Brockenhuus-Schack.” Sidstnævnte arbejder i dag som
Analyst på fuld tid hos Axcel.

Otto Moltke, der nu starter på 2. år skal næste semester til University of North Carolina i USA som
en del af CBS’ GLOBE-program. Marina, der nu er på 3. år skal på udveksling til University of
British Columbia i Vancouver, Canada
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