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Jo savner et større miljø: – Det er ingen i
Hamar som driver med det samme som meg

SAMARBEID: – Jeg har ikke noe ønske å om drive med dette alene på Hamar, for jeg tror at flere hoder gir bedre
forutsetninger for gode tanker. Jeg håper flere tørr å gjøre det samme som meg. Det kan være bra for Hamar
også, sier gründer og finansrådgiver Jo Helgestad. FOTO: Sverre Stenseng

Jo Helgestad er gründer og finansrådgiver på Hamar. Han mener
byen vil vokse på et større og mer levende finansmiljø utenfor
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bankene. Han tror også folk vil ha glede av å la økonomi bli en
større del av hverdagen sin.
– Jeg har bodd på Hamar i 30 år og ønsker ikke å bo noen andre steder. Jeg fant ikke arbeidsplasser
her som tilbyr det jeg virkelig liker å drive med, så jeg startet noe selv, sier finansrådgiver Jo
Helgestad. 

Siden starten av 2000 tallet har han jobbet som bedriftsrådgiver i Nordea og vært forvalter i
Formuesforvaltning, som nå heter Formue. Høsten 2014 startet han selskapet Pensjon & Pengeråd
med en aksjekapital på 46.000 kroner. Helgestad er utdannet siviløkonom og autorisert
finansrådgiver.

Artikkelen fortsetter under annonsen

LES OGSÅ: Slik blir 2022: Lånerentene kan stige og det blir dyrere å leve, men det ventes også
noen lyspunkter

Tjener penger
I dag, snart åtte år senere, heter selskapet Pengeråd, og aksjekapitalen har steget til 1,8 millioner
kroner. Verdiene kommer mer fra fondene han har investert i enn fra omsetningen i selskapet.
Finansinntektene alene var på over 1 million kroner i 2020.

– Det er klart man må ofre noen ting når man starter for seg selv, men jeg har klart meg ganske bra
gjennom de siste syv årene som har gått siden jeg begynte, sier Helgestad.
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GRÜNDERHUS: For å ha muligheter for nettverk og sosialt miljø leier Jo Helgestad kontorplass i PARK Gründer- og
næringshus i Hamar sentrum. FOTO: Sverre Stenseng

Ifølge ham koster det å utsette seg for den risikoen det er å ikke være ansatt i et selskap hvor det er
mange ansatte.

– Det tar mye tid, og det koster noe å leve med usikkerheten.

Miljø for inspirasjon
Det Helgestad synes er synd, er at det ikke er noe finansmiljø på Hamar utenfor bankene og
Formue. Han tenker spesielt på investormiljøer som kunne inspirere hverandre til både kunnskap og
utvikling.

– Det som mangler er et miljø der man skape seg et nettverk og ha faglige diskusjoner. Hadde jeg
bodd i Oslo hadde jeg enten vært ansatt et sted, eller startet opp sammen med noen andre, sier
han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det jeg driver med er krevende og markedene sover aldri. Men det er bedre å gjøre denne jobben
fra Hamar enn det er å bruke tre timer hver dag på å reise til og fra Oslo. Jeg har skaffet meg
kontorplass i PARK gründer- og næringshus, og der får jeg mulighet til noe nettverk. Men det er
ingen i Hamar som driver med det samme som jeg.

LES OGSÅ: Dette vil renteøkning bety for din økonomi: – Er ikke veldig bekymret

Sitter i samme båt
Det han driver med er å være en uavhengig finansrådrådgiver der han gir folk råd om hvordan de
sparer i fond, hvilke fond de bør satse på, og hvordan man bør legge opp sparingen. Fondsrådene
blir tilpasset endringer som prisøkninger, økt behov for energi og råvarer. Dessuten blir krig og
pandemi en del av miksen bak rådene som gis.

– Jeg har 35 kunder, der noen er store og noen er små. Mine inntekter fra kundene kommer fra at
en fast sats basert på det beløpet de lar meg gi råd på. I noen tilfeller betaler de delvis avhengig av
hvordan utviklingen går i fondene. Går fondene bra får jeg mer enn om fondene går dårlig, sier
Helgestad.

– Det er viktig for meg å si at jeg investerer egne penger i de samme fondene jeg gir råd til
kundene om å investere i. På den måten sitter vi i samme båt, og det gir meg en egeninteresse i å
gi gode råd, legger han til.
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ELDREBØLGE: – Det å spare i fond eller aksjer er en fin måte å bruke det man kan avse til å spare. Og i en framtid med store
kostnader til det grønne skiftet, eldrebølgen, og økt behov for beredskap, vil penger i enda større grad blir en mangelvare. Det

må vi alle være bevisste på, sier gründer og finansrådgiver Jo Helgestad. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Mye uro i verden
For tiden er det krevende å operere i finansmarkedene, ettersom det er flere usikkerhetsmomenter
ute i verden enn på mange tiår.

– Starten på det jeg vil kalle en deglobalisering av økonomien begynte med at Trump åpnet
handelskrig mot Kina, sier han, som en innledning til sin vurdering av den internasjonale
markedssituasjonen.

– Deretter kom pandemien med ulike utfordringer som isolasjon, nedstengning og etter hvert
påvirket det leveranser av varer og råvarer. Særlig ble det utfordringer for litium, som brukes i
mellomledere, biler, batterier, solceller og vindmøller. Dette har skapt mange utfordringer.

– Utover høsten i fjor tok det helt av med prisene på olje, gass og strøm. Selv om prisene har
stabilisert seg noe, er ikke usikkerheten blitt noe mindre etter at Russland gikk til krig mot Ukraina,
fastslår Helgestad.

Selv har han lagt seg på en linje der fondene han gir råd om akkurat nå retter seg mot Sverige,
Midtøsten og bærekraft, mest det siste.

– Sverige har hatt en veldig nedtur en stund, men jeg tror de er på vei opp igjen, så jeg satser på
fond innenfor svensk eiendom. Midtøsten høres kanskje litt rart ut, men de har for tiden en
utvikling som går litt i motsatt retning av vesten. Innenfor bærekraft skjer det mye hele tiden, men
det er store muligheter, sier rådgiveren.

Krevende tider på vei?
Hans oppfatning er at folk flest på Hamar ikke er så opptatt av hvordan de håndterer pengene sine.

– I løpet av pandemien har det blitt litt «kult» å spare i aksjer og fond blant et yngre publikum.
Mange tenker nok at man klarer seg bra som det er her i området, som i Norge ellers. Åtte av ti er
investert i eiendom, og de fleste bruker penger de ellers kunne spare på å nedbetale lån eller å
kjøpe eiendom de kan leie ut eller gi til barna.

– Men det å spare i fond eller aksjer er en fin måte å bruke det man kan avse til å spare. Og i en
framtid med store kostnader til det grønne skiftet, eldrebølgen, og økt behov for beredskap, vil
penger i enda større grad blir en mangelvare. Det må vi alle være bevisste på, sier han.

Alt i alt ønsker Helgestad seg et større miljø innenfor finans på Hamar.
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– Jeg har ikke noe ønske å om drive med dette alene på Hamar, for jeg tror at flere hoder gir bedre
forutsetninger for gode tanker. Jeg håper flere tørr å gjøre det samme som meg. Det kan være bra
for Hamar også, sier Helgestad.

Pengeråd AS (https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-
pengeraad-as-104013946S1?utm_source=www.h-
a.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Link&utm_content=H
Org nr 914 450 519
Se kontaktinformasjon fra 1881.no (https://www.1881.no/finansiering/finansiering-innlandet/finansiering-
hamar/pensjon-og-pengeraad-as_104013946S1/?utm_source=www.h-
a.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Link&utm_content=ContactInfo)
Last ned firmarapport for Pengeråd AS (https://www.regnskapstall.no/vis-firmarapport-for-pengeraad-as-
104013946S1?utm_source=www.h-a.no&utm_campaign=Widget&utm_medium=Link&utm_content=Last ned
rapport)
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Resultatregnskap 2021

Sum driftsinntekter 578 000

Driftsresultat 273 000

R lt t f k tt 698 000
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