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Koncernöversikt
Carnegie Fonder AB, som är ett dotterföretag till Caram, står under tillsyn av Finansinspektio-
nen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Värdepappersfonder (2004:46).

Förvaltat kapital per den 31december 2017 uppgick till cirka 71 miljarder kronor fördelat 
på ungefär 15 000 direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 16 värdepap-
persfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB, fyra via SEB Fund Services S.A. Luxemburg och 
en via Carnegie Fund Services i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 29 personer.

Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med 
verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor 
erfarenhet.

Förvaltningen är i huvudsak inriktad på aktier och räntepapper i Sverige, Norden och på 
världens tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och 
stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental 
analys.

Mer information om våra fonder
På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informationsbroschyr, fakta- 
och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade 
fondkurser, nyhetsbrev och månadsrapporter. Du kan även följa oss på LinkedIn och Twitter.

Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis
Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post. Anmäl dig på carnegiefonder. se 
eller mejla till spara@carnegiefonder.se. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestäm-
melser, informationsbroschyr, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon 08-121 550 00.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder 
kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet.
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VD-ord

Bästa fondandelsägare,
Den goda utvecklingen på värdepap-
persmarknaderna som vi upplevt sedan 
2010, dock med några hack i kurvan, fort-
satte under 2017. Detta bidrog till att i stort 
sett alla våra fonder steg i värde. Återhämt-
ningen i världsekonomin efter finanskrisen, 
som till en början var svag och ojämn, har 
under det senaste året varit tydlig i världens 
alla större ekonomier. Bolagens vinster har 
också stigit, inte bara på grund av lägre kost-
nader, utan även högre försäljning. Samtidigt 
har räntorna varit fortsatt låga då inflationen 
inte tagit någon ordentlig fart. Sammantaget 
har detta inneburit bra förutsättningar för en 
positiv utveckling för främst aktier, men även 
företagsobligationer.

När nu året summeras kan konstateras 
att våra tre fonder som stigit mest alla inves-
terar på tillväxtmarknaderna. Indienfonden 
steg med 33 procent. Reformer har lett till 
att inhemskt kapital har letat sig till aktie-
marknaden i större omfattning än tidigare. 
Asia, som stigit med 32 procent, är ett tydligt 
exempel på hur utvecklingen i världseko-
nomin gynnat aktieinvesteringar. Mot slutet 
av året fick också Afrikafonden fart, vilket 
ledde till en uppgång om 16 procent för 
året. Viktigaste förklaringen är troligen det 
framtidshopp som nytt ledarskap i Sydafrikas 
styrande parti ANC ger.

Våra fonder som investerar på den 
svenska aktiemarknaden steg också i värde 
med Sverigefonden i topp. När världsekono-
min är stark brukar den svenska aktiemark-
naden tillhöra de starkaste, dock inte denna 
gång. Flera av innehaven i verkstads- och 
skogssektorerna har utvecklats väl, men 
oron för den inhemska bostadsmarknaden 
resulterade i svagare utveckling för bygg- och 
fastighetsrelaterade aktier. Även bankaktierna 
smittades av oron. Misstron mot H&M’s 
förmåga att möta konsumenternas allt större 
önskan att köpa via internet har också bidra-
git negativt. Vår största räntefond, Corporate 
Bond, har fortsatt att leverera en mycket 
konkurrenskraftig avkastning, +4 procent. 
Kreditspreadarna har fortsatt att krympa.

Under 2017 lanserade vi två nya fonder. 
Micro Cap som investerar i svenska bo-
lag med ett börsvärde under 6 miljarder 
kronor. Dessa bolag är ofta relativt unga som 
börsbolag och dessutom inte så välanalyse-

rade. High Yield Select investerar i nordiska 
företagskrediter med hög ränta. Den höga 
räntan förklaras ofta av hög belåning snarare 
än hög rörelserisk. Båda fonderna innebär 
således möjligheter till hög avkastning, men 
risken är relativt hög.

2018 fyller vi 30 år. Det är inte utan viss 
stolthet som vi konstaterar att flertalet av 
våra fonder belönat trogna andelsägare med 
en mycket konkurrenskraftig avkastning. Det 
illustreras bland annat genom att våra po-
puläraste fonder, Sverigefonden, Corporate 
Bond och Strategifonden, alla belönas med 
högsta betyg av de ledande fondutvärdera-
ren Morningstar. Vi kan nu räkna in ett par 
hundratusen andelsägare och 70 miljarder 
kronor i förvaltat kapital. Det är ett stort 
förtroende vi fått tack vare att vår fokuse-

rade värdeförvaltning fungerar, både i olika 
marknadsklimat och under lång tid. Ända 
sedan starten 1988 har vi arbetat med aktiv 
förvaltning och levererat slagkraftig avkast-
ning. Det avser vi att fortsätta med.

Avslutningsvis hoppas jag att du hittat till 
vår hemsida, carnegiefonder.se. Där finns nyt-
tig information om sparande och våra fonder. 
Som andelsägare kan du också därifrån logga 
in på vår onlinetjänst. Ring oss gärna på  
08-12 15 50 00 om du har frågor. 

Med hopp om fortsatt förtroende och ett 
riktigt bra 2018!

Hans Hedström
Verkställande direktör

Aktiv förvaltning i 30 år
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Utveckling fonder och marknader

Attraktiva värdebolag

Flertalet aktiemarknader har under 2017 
fortsatt i positiv riktning och även placeringar 
i företagskrediter har givit en bra avkastning. 
Säkrare statspapper har däremot givit mager 
utdelning. På aktiesidan är teknologiaktier 
den sektor som haft starkast utveckling, med-
an energiaktier uppvisar nedgångar. Noter-
bart är att politiska händelser som fått stora 
rubriker inte påverkat marknaderna i någon 
större utsträckning.

Året präglades av högre förväntningar på 
världskonjunkturen. Alla de större ekono-
miska regionerna utvecklades positivt för 
första gången sedan finanskrisen för nära tio 
år sedan. Blickarna riktades initialt mest mot 
USA där den tillträdande presidenten, Donald 
Trump, förväntades komma att elda på eko-
nomin med skattesänkningar och infrastruk-
turinvesteringar. Äntligen skulle den expansiva 
penningpolitiken som centralbankerna tvingats 
bedriva ersättas av en expansiv finanspo-
litik. Den amerikanska dollarn stärktes och 
långräntorna steg som en omedelbar reaktion 
på den amerikanska valutgången. 

Även om företagens vinstutveckling har 
varit positiv i flera år så har den utvecklingen 
främst drivits av kostnadsrationaliseringar. Nu 
har dessutom efterfrågan tagit fart. Trots de 
starka konjunktursignalerna har inte inflatio-
nen tagit fart. Visserligen har den amerikanska 
centralbanken fortsatt att höja styrräntan, 

men långräntornas uppgång har kommit av 
sig. President Trump har heller inte lyckats 
genomföra speciellt mycket av de tillväxtfräm-
jande reformer han utlovat även om nödvän-
diga politiska beslut om stora skattesänkningar 
fattades under årets sista dagar. Dollarn har 
därför också börjat tappa i värde. Följdriktigt 
har också intresset för i synnerhet konjunktur-
känsliga aktier svalnat.

En stark utveckling för amerikanska aktier 
under flera år har lett till att investerare börjat 
söka sig till lägre värderade tillgångar. Intresset 
för europeiska aktier har ökat i takt med att 
tillväxten börjar komma tillbaka. I goda tider 
brukar den svenska aktiemarknaden tillhöra 
de starkare. Dock inte under 2017 då oron 
för den svenska bostadsmarknaden kom att 
få stor påverkan. Lägre bostadspriser under 
hösten fick börsens bostadsutvecklare att 
vackla, men även byggbolag och banker kom 
att påverkas negativt. 

Stora flöden har också gått till tillväxt-
marknaderna och då främst till de asiatiska 
marknaderna som också haft den bästa 
utvecklingen. I Kina har ökad kreditgivning 
stimulerat tillväxten, vilket har haft en positiv 
effekt på hela regionen. Den svagare dollarn 
har också varit positivt för tillväxtmarknaderna. 

Den starkare konjunkturen har också 
bidragit till en bra utveckling för företagskre-
diter. Risken upplevs som lägre och kredit-

spreadarna har därför krympt. Den svagare 
utvecklingen för statspapper har också gjort 
att investerare tvingats söka sig till mer riskfyll-
da alternativ.

Fondernas utveckling
Av våra sexton fonder kunde fjorton uppvisa 
positiv avkastning under året. Störst uppgångar 
kunde noteras för Indienfonden och Asia, 
33,0 respektive 31,6 procent, och i synner-
het Indienfonden kunde dessutom uppvisa 
en stark utveckling i jämförelse med andra 
fonder med liknande placeringsinriktning. 
Båda dessa fonder investerar på marknader 
som kan uppvisa en hög ekonomisk tillväxt. I 
Indien fortsätter president Modi att genom-
föra reformer som främjar aktieinvesteringar. 
Även Kina och andra exportinriktade ekono-
mier i Asien har lyckats uppvisa fortsatt hög 
tillväxt. De asiatiska marknaderna har också 
haft en god draghjälp av sina teknologiaktier. 
Afrikafonden avslutade året starkt efter att 
det styrande partiet i Sydafrika, ANC, valt 
en ny ledare som kan förväntas ta över som 
landets president efter Zuma. Fonden steg 
med 16,0 procent under året. Rysslandsfon-
den tappade däremot i värde, –4,8 procent. 
En orsak torde vara att lättnader av de 
ekonomiska sanktionerna, som marknaden 
hade hoppats på med Donald Trump som 
president, uteblev.
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Utveckling fonder och marknader

Alla våra svenska aktiefonder steg i värde. 
Sverigefonden steg med 10,2 procent. Under 
2017 tenderade större bolag att utvecklas 
starkare än mindre. Det är en viktig förklaring 
till att Småbolagsfonden inte riktigt  nådde 
samma avkastning, +8,7 procent. Micro Cap 
startade i månadsskiftet januari/februari och 
investerar i de mindre svenska börsbolagen, 
det vill säga de med ett börsvärde som 
understiger ungefär fem miljarder kronor. 
Eftersom risken är högre att investera i 
mindre bolag ska rimligen fonden över tiden 
skapa en högre avkastning än såväl en vanlig 
Sverigefond som en småbolagsfond. Sedan 
starten hann Micro Cap stiga 6,4 procent.

Blandfonderna Strategifonden och 
 Strategy Fund som båda är inriktade på 
investeringar i nordiska bolag ökade i värde 
med 7,0 respektive 7,2 procent. Eftersom 
fonderna investerar i både aktier och före-
tagskrediter är risken lägre än i de renodlade 
aktiefonderna. Fond-i-fonden Total som har 
en global placeringsinriktning inom både 
aktier och räntor steg med 7,2 procent. 
Dessa tre fonder hade samtliga en mycket 
god utveckling i jämförelse med flertalet 
konkurrerande fonder. 

Corporate Bond utvecklades bäst av 
ränte fonderna med en uppgång på 3,9 
procent, vilket också är en mycket kon-
kurrenskraftig avkastning. Även Emerging 
Markets Corporate Bond steg, +1,8 procent. 

Båda dessa fonder har gynnats av att kredit-
spreadarna har krympt rejält. Obligations-
fonden är mest känslig för utvecklingen för 
de svenska långräntorna. Följdriktigt sjönk 
också fonden något. Med negativa räntor 
är det också svårt för Likviditetsfonden 
att skapa något annat än marginellt positiv 
avkastning. Uppgången stannade vid 0,2 pro-
cent. High Yield Select startade i början av 
november och steg med 0,9 procent fram till 
årsskiftet. Fonden investerar i nordiska före-
tagskrediter med högre risk i en jämförelse 
med Corporate Bond. Möjligheten till högre 
avkastning är därför också större. 

En framåtblick
Den ekonomiska tillväxten förväntas fort-
sätta att vara god åtminstone under 2018, 
men den kan nog komma att avta under 
2019. Inflationen har som nämnts inte tagit 
fart, varför räntorna fortfarande är på låga 
nivåer. Den amerikanska centralbanken har 
börjat höja sin styrränta och har därutöver 
börjat banta sin balansräkning. Detsamma 
kan komma att ske i Europa och Sverige  
under 2018, vilket kan bli negativt för 
marknaderna. I USA har dock marknaderna 
hittills bortsett från den nya och åtstramande 
inriktningen i centralbankens agerande.

Vi tror alltjämt att ett sparande i stabila 
aktier med hög direktavkastning är svårslaget 
på längre sikt. Förutsatt att företagen lever 

  USA 7,3%

  Latinamerika 8,6%

  Sverige 3,9%

  Europa 8,4%

  Ryssland –10,0%

  Östeuropa 1,4%

  Asien 25,9%

  Japan 11,2%

  Sydafrika 19,4%   Australien 5,0%

AKTIEMARKNADERNAS UTVECKLING HELA ÅRET 2017

Källa: Bloomberg

(källa: Bloomberg)

Land
Kurs, kr 

16-12-31
Kurs, kr 

17-12-31 Jmf %

Argentina ARS  0,5737  0,4402 –23,3%

Australien AUD  6,5605  6,3903 –2,6%

Brasilien BRL  2,7990  2,4680 –11,8%

Danmark DKK  1,2884  1,3190 2,4%

EMU EUR  9,5751  9,8342 2,7%

Filippinerna PHP  0,1830  0,1640 –10,4%

Hongkong HKD  1,1738  1,0471 –10,8%

Indien INR  0,1340  0,1280 –4,5%

Indonesien IDR  0,0670  0,0600 –10,4%

Japan JPY  7,7809  7,2641 –6,6%

Kanada CAD  6,7773  6,5192 –3,8%

Kenya KES  102,4700  103,1800 0,7%

Malaysia MYR  2,0290  2,0220 –0,3%

Mexiko MXN  0,4392  0,4162 –5,2%

Nigeria NGN  0,0289  0,0228 –21,1%

Norge NOK  1,0540  0,9972 –5,4%

Schweiz CHF  8,9280  8,3956 –6,0%

Storbritannien GBP  11,2754  11,0445 –2,0%

Sydafrika ZAR  0,6623  0,6611 –0,2%

Sydkorea KRW  0,0075  0,0077 2,7%

Taiwan TWD  0,2812  0,2760 –1,8%

Thailand THB  0,2541  0,2511 –1,2%

USA USD  9,1061  8,1833 –10,1%

VALUTAKURSER
Valutor mot svenska kronan
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Utveckling fonder och marknader

upp till vinstförväntningarna så framstår 
aktier fortfarande som attraktiva. En svagare 
dollar är dock negativt för exportoriente-
rade bolag här i Norden, men rimligtvis är 
det redan inprisat. En ytterligare markant 
försvagning kan däremot få en påtaglig 
negativ effekt. 

Efter en stark utveckling så framstår inte 
de asiatiska marknaderna som lika uppenbart 
köpvärda längre även om en svagare dollar 
är gynnsam i många fall. Den ekonomiska 
tillväxten är dock fortfarande överlägsen den 
i västvärlden. Den ryska ekonomin kan kom-
ma att förbättras, vilket ger bättre förutsätt-

ningar för ryska aktier igen. Det högre  
oljepriset hjälper till. Även i Afrika börjar det 
se bättre ut på de viktigare marknaderna, 
både politiskt och ekonomiskt. Tillväxt-
marknader har en plats i ett väldiversifierat 
sparande, men i en måttlig omfattning.

Som nämnts har företagskrediter ut-
vecklats starkt, medan statsobligationer haft 
det motigt. Det är vår bedömning att denna 
trend kommer att fortsätta. Utvecklingen för 
företagskrediter kan dock inte förväntas vara 
lika stark som den var under 2017. Avkast-
ningen från kuponger kommer nog överstiga 
den från prisutvecklingen på krediterna.

Land/område Index % SEK

Australien ASE All Ordinaries Index 5,0%

Kanada S&P/TSX Composite Index 2,0%

Danmark OMX Copenhagen 20 Index 18,6%

Europa STOXX Europe 50 8,4%

Finland OMX Helsinki Index 9,3%

Frankrike CAC 40 Index 12,2%

Japan Nikkei 225 11,2%

Norge OBX Index 13,8%

Storbritannien FTSE 100 Index 5,4%

Sverige OMX Stockholm 30 Index 3,9%

Tyskland DAX Index 15,6%

USA NASDAQ Composite Index 15,2%

USA S&P 500 Index 7,3%

UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER  
Förändring i % under 2017

Källa: Bloomberg

Land/område Index % SEK

Argentina Buenos Aires Stock Exchange 36,4%

Brasilien Ibovespa Brasil Sao Paulo 11,9%

Chile Santiago Stock Exchange IPSA 31,5%

Filippinerna Philippines Stock Exchange PSE 11,8%
Indonesien Jakarta Stock Exchange 7,5%

Kenya Nairobi Securities Exchange 17,3%

Kina FTSE China 50 Index 18,6%

Malaysia FTSE Bursa Malaysia KLCI Index 9,1%
Mexiko Mexican Stock Exchange 2,5%

Nigeria Nigerian Stock Exchange 12,3%

Polen WIG Index 33,0%

Ryssland RTS Index –10,0%

Sydafrika FTSE/JSE Africa Top40 19,4%

Sydkorea KOSPI Index 25,0%

Taiwan Taiwan Stock Exchange 12,9%

Thailand Stock Exchange of Thailand SET 12,3%

UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER
Förändring i % under 2017

Källa: Bloomberg
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Våra fondförvaltare

Våra 
fondförvaltare

Viktor Henriksson förvaltar 
Carnegie Micro Cap och  
Carnegie Småbolagsfond.  
Viktor har varit branschen sedan 
1997 och anställdes på Carnegie 
Fonder 2005.

Mona Stenmark förvaltar Carnegie 
Emerging Markets Corporate Bond. 
Mona har varit i branschen sedan 2003 
och anställdes på Carnegie Fonder 
2008.

Karin Fries förvaltar Carnegie 
Afrikafond och Carnegie  
Rysslandsfond. Karin har varit i  
branschen sedan 2004 och  
anställdes på Carnegie Fonder 
2004.

Gunnar Påhlson förvaltar  
Carnegie Asia och Carnegie 
Indienfond. Gunnar har varit 
i branschen sedan 1981 och 
anställdes på Carnegie Fonder 
2006.

Fredrik Colliander förvaltar  
Carnegie Afrikafond och 
 Carnegie Rysslandsfond. Fredrik 
har varit i branschen sedan 
1990 och anställdes på Carnegie 
Fonder 2000.

John Strömgren förvaltar 
Carnegie Strategifond och  
Carnegie Strategy Fund. John 
har varit i branschen sedan 
1984 och anställdes på  
Carnegie Fonder 1996.

Simon Blecher förvaltar 
Carnegie Sverigfond och  
Carnegie Sverige Select. Simon 
har varit i branschen sedan 
2000 och anställdes på  
Carnegie Fonder 2006.

Niklas Edman förvaltar Carnegie 
Corporate Bond, Carnegie High Yield 
och Carnegie Obligationsfond. Niklas 
har varit i branschen sedan 2007 och 
anställdes på Carnegie Fonder 2013.

Mikael Engvall förvaltar Carnegie 
Emerging Markets Corporate Bond, 
Carnegie Likviditetsfond och Carnegie 
Obligationsfond. Mikael är sedan 2014 
en del av Carnegie Fonders Ränteteam. 
Mikael har varit i branschen sedan 1996 
och anställdes på Carnegie Fonder 2012.

Magnus Gustafsson
Förvaltar Carnegie Total. 
Magnus har varit i branschen 
sedan 1996 och anställdes på 
Carnegie Fonder 2014.

Maria Andersson förvaltar  
Carnegie Corporate Bond och 
Carnegie High Yield Select.  
Maria har varit i branschen 
sedan 2006 och anställdes på 
Carnegie Fonder 2016. 
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Översikt

Översikt

Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag

Aktiefonder

Carnegie Afrikafond 2006-05-29 5868-3947 184 291 Nej Karin Fries/Fredrik Colliander Carnegie Fonder AB

Carnegie Asia 2004-04-06 5729-9091 838 383 Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB

Carnegie Indienfond 2004-08-30 5812-8125 505 586 Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB

Carnegie Micro Cap 2017-01-31 5176-8331 – Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB

Carnegie Rysslandsfond 1997-10-27 5206-4656 249 995 Nej Fredrik Colliander/ Karin Fries Carnegie Fonder AB

Carnegie Småbolagsfond 2012-01-31 8280-638 584 912 Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB

Carnegie Sverigefond 1987-01-08 5614-6863 393 314 Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB

Carnegie Sverige Select 2007-09-28 5432-6442 – Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB

Räntefonder

Carnegie Corporate Bond 1990-10-01 5001-9496 537 639 Ja, D-andelar Niklas Edman/Maria Andersson SEB Fund Services S.A.

Carnegie Emerging Market Corporate Bond 2015-11-16 5047-7579 106 906 Nej Mikael Engvall/Mona Stenmark Carnegie Fund Service

Carnegie High Yield Select 2017-11-02 5217-5312 – Ja, D- och X-andelar Niklas Edman/Maria Andersson SEB Fund Services S.A.

Carnegie Likviditetsfond 1990-07-02 5787-9660 214 163 Nej Mikael Engvall/Niklas Edman Carnegie Fonder AB

Carnegie Obligationsfond 1985-11-01 606-9876 178 335 Nej Niklas Edman/Mikael Engvall Carnegie Fonder AB

Blandfonder
Carnegie Strategifond 1988-08-11 5402-9681 357 483 Ja, G-andelar John Strömgren Carnegie Fonder AB

Carnegie Strategy Fund 1994-01-01 5394-3965 – Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A.

Carnegie Total 2016-08-30 701-8088 – Nej Magnus Gustafsson SEB Fund Services S.A.

FONDFAKTA I SAMMANDRAG 2017-12-31

Fondens avkastning, %

Fond 10 år 5 år 3 år 1 år

Svenska aktiefonder

Carnegie Micro Cap1) – – – –

Carnegie Småbolagsfond – 193,3 52,7 6,6

Carnegie Sverigefond 157,6 110,7 33,5 10,2

Carnegie Sverige Select 180,2 93,5 25,4 8,4

Tillväxtmarknadsfonder

Carnegie Afrikafond –9,3 8,0 –0,7 16,0

Carnegie Asia 21,6 92,9 45,0 31,6

Carnegie Indienfond 53,0 135,9 45,4 33,0

Carnegie Rysslandsfond –10,0 19,6 61,0 –4,8

Carnegie Rysslandsfond 10,3 37,2 20,9 46,2

Räntefonder

Carnegie Corporate Bond 67,7 17,9 8,5 3,9

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond – – – 1,8

Carnegie High Yield Select2) – – – –

Carnegie Likviditetsfond 19,9 4,0 0,3 0,2

Carnegie Obligationsfond 45,2 7,7 1,5 –0,4

Blandfonder

Carnegie Strategifond 96,0 77,3 26,4 7,0

Carnegie Strategy Fund 97,8 85,3 27,8 7,2

Carnegie Total – – – 7,3

FONDERNAS AVKASTNING 

1) Carnegie Micro Cap startade 20170131
2) Carnegie High Yield Select startade 20171102
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Översikt

VÄRDEUTVECKLING 10 ÅR, %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt/år

Svenska aktiefonder

Carnegie Micro Cap1) – – – – – – – – – 6,3 –

Carnegie Småbolagsfond – – – – 3,4 40,8 36,4 34,2 6,8 6,6 –

Carnegie Sverigefond –33,3 49,9 20,8 –12,4 15,6 30,4 21,1 7,0 13,2 10,2 9,9

Carnegie Sverige Select –30,4 49,0 28,0 –8,3 18,3 31,2 17,6 4,4 10,7 8,4 10,9

Tillväxtmarknadsfonder

Carnegie Afrikafond –40,1 28,9 16,2 –18,8 15,6 0,1 8,6 –24,3 13,1 16,0 –1,0

Carnegie Asia –42,4 34,3 –7,1 –20,1 9,6 8,4 22,8 1,8 8,3 31,6 2,0

Carnegie Indienfond –54,3 60,8 17,3 –35,0 15,6 –7,1 74,6 5,0 4,0 33,0 4,3

Carnegie Rysslandsfond –66,2 126,6 11,3 –19,2 9,2 3,9 –28,5 15,7 46,2 –4,8 –1,0

Räntefonder

Carnegie Corporate Bond 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,6 3,0 1,0 3,4 3,9 5,3

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond – – – – – – – –1,0 2,0 1,8 –

Carnegie High Yield Select2) – – – – – – – – – 0,9 –

Carnegie Likviditetsfond 4,3 2,5 1,1 3,0 3,5 2,3 1,4 –0,3 0,5 0,2 1,8

Carnegie Obligationsfond 14,0 –0,1 2,8 11,0 3,8 –1,9 8,1 0,2 1,8 –0,4 3,8

Blandfonder

Carnegie Strategifond –34,2 48,9 13,3 –12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 12,7 7,0 7,0

Carnegie Strategy Fund –34,1 50,2 11,6 –14,0 12,3 26,9 14,4 5,4 13,1 7,2 7,1

Carnegie Total – – – – – – – – 3,1 7,3 –

1) Carnegie Micro Cap startade 20170131.
2) Carnegie High Yield Select startade 20171102.

Andelsvärde, kr Fondför mögenhet, Tkr Andelar, st Andels ägare, st Normanbelopp, SEK1)

Svenska aktiefonder

Carnegie Micro Cap 106,42 678 035 6 371 605 33 16 838

Carnegie Småbolagsfond 303,25 4 007 446 13 215 045 930 14 138

Carnegie Sverige Select 25,79 2 809 583 108 953 781 55 21 661

Carnegie Sverigefond 2 570,96 19 274 246 7 496 905 3 044 12 438

Tillväxtmarknadsfonder

Carnegie Afrikafond 10,75 381 380 35 478 780 934 20 922

Carnegie Asia 243,69 1 568 957 6 438 446 2 279 16 994

Carnegie Indienfond 524,51 2 608 731 4 973 607 1 138 18 783

Carnegie Rysslandsfond 59,31 3 566 342 60 130 267 2 642 20 998

Räntefonder

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond A 102,75 246 572 2 399 739 88 11 719

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond B 103,12 14 143 3 11 719

Carnegie Likviditetsfond A 1 213,54 2 886 347 2 378 446 460 2 054

Carnegie Likviditetsfond B 100,69 3 009 190 29 885 258 13 895

Carnegie High Yield Select A 100,92 148 623 1 472 686 17 –

Carnegie High Yield Select B 101,26 2 025 20 000 1 –

Carnegie High Yield Select D 100,59 503 5 000 1 –

Carnegie High Yield Select X 100,00 24 999 250 000 1 –

Carnegie Obligationsfond 1 157,03 140 616 121 532 165 2 729

Carnegie Corporate Bond A 418,34 13 583 566 32 469 863 658 7 458

Carnegie Corporate Bond B 126,10 319 237 2 531 613 11 7 458

Carnegie Corporate Bond C 1 116,22 32 275 28 915 5 7 458

Carnegie Corporate Bond D 108,14 953 070 8 813 083 12 5 188

Carnegie Corporate Bond I 110,52 124 690 1 128 225 1 –

Carnegie Corporate Bond Q 100,01 126 892 1 268 770 1 –

Blandfonder

Carnegie Strategifond A 1 263,9966 13 255 145 10 486 694 7 847 11 543

Carnegie Strategifond G 133,47 596 154 4 466 693 11 7 265

Carnegie Strategy Fund A 5 127,15 527 208 102 827 871 11 472

Carnegie Strategy Fund B 98,40 912 9 267 2 11 472

Carnegie Total 110,58 691 375 6 252 023 88 14 417

ANDELSVÄRDE MED MERA PER 2017-12-31

1) Källa: Morningstar
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Vår historia

Carnegie Fonders historia –  
30 år av aktiv förvaltning

1990
Namnbyte till Hagströmer 
& Qviberg Fonder. Samtidigt 
startar Likviditetsfonden, en 
penningmarknadsfond som 
ska vara ett alternativ till ett 
vanligt bankkonto.

1996
Emerging Markets- 
fonden startar, vilket gör 
oss till en av Sveriges 
pionjärer inom fonder 
inriktade mot världens 
tillväxtmarknader. Fonden 
stängs 2017.

2000
HQ.SE, inklusive 
HQ.SE Fonder, 
knoppas av från 
Hagströmer & Qvi-
berg. Namnbyte till  
HQ.SE Fonder.  
Hans Hedström 
tillträder som vd.

2001
HQ.SE Fonder knoppas av 
från HQ.SE och noteras på 
Stockholmsbörsen.

1997
Rysslandsfonden startar, bara  
några månader innan Moskva-
börsen kraschar …  
Men återhämtningen kommer 
med råvarurallyt i början av 
2000-talet.

2004
Tillväxten finns i Asien! Vi startar Kinafonden, som tio år 
senare ska bredda sitt fokus, samt Indienfonden startar.

2004 är också året då vi börjar med ”normbaserad 
screening” för att kontrollera att våra bolag inte bryter 
mot FN Global Compacts principer om miljöhänsyn, 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption.

2005
Hagströmer & Qviberg 
köper tillbaka HQ.SE 
Fonder, som bytt namn till 
HQ Fonder.

2006
Afrikafonden 
startar.

1988
Sven Hagströmer Kapitalförvaltning grundas, med 
aktiv förvaltning som genomgripande filosofi. Med 
från start är två fonder som än i dag är våra allra 
mest populära: Strategifonden och Sverigefonden. 
Även Obligationsfonden är med från start.
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2009
I finanskrisens spår ökar betydelsen av 
företags obligationer och vi startar Carnegie 
Corporate Bond. Det gör oss till en av 
pionjärerna inom nordiska krediter.

2010
HQ Bank får stora problem och  
HQ Fonder säljs till Öresund som  
säljer oss vidare till Carnegie Holding,  
en koncern där även Carnegie Investment Bank ingår. 
Namnbyte till Carnegie Fonder, och namnbyte för 
samtliga fonder. Till exempel HQ Strategifond blir 
Carnegie Strategifond. Investeringsfilosofin och  
förvaltningsorganisationen är dock intakta.

2014
Carnegie Kinafond 
byter inriktning – och 
namn: Carnegie Asia.

2015
Räntan är rekordlåg, men i tillväxtmarknaderna 
finns det möjligheter att hitta ”yield” i bra före-
tag med attraktiva obligationer. Därför startar vi 
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond.

Vi skriver under UNPRI, Förenta Nationernas 
sex principer om ansvarsfulla investeringar.

2012
Carnegie Små-
bolagsfond startar, ett 
givet komplement till 
Carnegie Sverigefond 
som med sin storlek 
har fått det allt 
svårare att investera i  
mindre bolag.

2016
Carnegie Holding säljer Carnegie Fonder 
som blir ett helt fristående fondbolag. 
Nya ägare är Caram AB, som i sin tur 
ägs av Altor Fund III.

På sensommaren är det premiär för  
Carnegie Total, en fond-i-fond som  
investerar i våra bästa fonder.

2017
Carnegie Fonder går med i Förenta Nationernas Global 
Compact, världens ledande organisation som verkar för 
medborgar ansvar hos företag. Vi ansluter oss också till CDP, 
en internationell organisation som verkar för att företag 
ska mäta och redovisa sin klimatpåverkan.

Under året startar vi också fonderna Carnegie Micro Cap 
och Carnegie High Yield Select.

2007
Vi startar Carnegie Sverige 
Select, en specialfond med en  
mycket koncentrerad portfölj 
bestående av svenska värdebolag.

2018
Carnegie Fonder 
– 30 år av aktiv 

förvaltning!
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Vår investeringsfilosofi

Vi köper bra bolag
Vi är värdeinvesterare. Uttrycket är lite mer 
känt i den anglosaxiska världen, där ”value in-
vesting” är ett begrepp som förknippas med 
ett antal riktigt duktiga och kända investerare, 
till exempel Warren Buffett och hans mentor 
Benjamin Graham.

Vi vet och erkänner att vi står långt ifrån 
dessa legender, men törs ändå påstå att 
vi har en del gemensamt med dem. Som 
värdeinvesterare gillar vi nämligen välskötta 
företag som redan har bevisat sig, snarare 
än förhoppningsbolag som eventuellt kan få 
ett genombrott någon gång i framtiden. Alla 
företag påverkas av sin omvärld och av den 
ekonomiska konjunkturen, men riktiga värde-
bolag har bättre förutsättningar än många 
andra att vara sin egen lyckas smed. 

I stället för att investera i nästa framgångs-
saga letar vi befintliga framgångssagor. Förvisso 
gillar vi både tillväxt och en bra direktavkast-
ning, men om vi tvingas välja tar vi direktav-
kastningen. Gärna bra fart, men först stabilitet.

Vi köper få bolag
Vi har arbetat i den här branschen sedan 
1988 och sett många konstigheter komma 
och gå, och ärligt talat har vi själva också 
gjort några snedtramp. En sak som vi dock 
aldrig har förstått är att investera för brett.

För oss är det rätt enkelt: varför ska 
vi investera i så många bolag att vi knappt 
kan hålla koll på dem när vi kan välja ut ett 
fokuserat antal som vi verkligen tror på? 
Det handlar om riskhantering, och för stor 
diversifiering ökar risken. 

Vi ställer stora krav på de företag vi 
investerar i och långt ifrån alla tar sig igenom 
nålsögat. Men de som gör det är vi säkra 
på och vi är därför beredda att investera 
ganska mycket i dem, vilket betyder att våra 
aktiefonder oftast består av endast 25-30 
innehav. Det är klart färre än hos de flesta av 
våra konkurrenter, som i många fall är rena 
indexfonder, vad de än kallar sig.

Vi köper prisvärda bolag
En självklarhet? Det tycker vi också, men 
tro oss, många agerar precis tvärtom. Inte 
minst en del indexfonder, som per definition 
köper det som redan har gått upp i pris 
och säljer det som redan har gått ned i pris. 
Ett rätt märkligt beteende, om du frågar 
oss. Det finns många börsbolag, men alla är 
inte värde bolag och ännu färre är attraktivt 
värderade. Vi försöker hitta dem, och en 
checklista för vårt drömbolag ser ut ungefär 
så här :

 » Lågt p/e-tal. Att aktien är billig i förhållande 
till företagets vinst.

 » Hög utdelning. Det ger löpande intäkter 
till fonden och signalerar att företaget 
går bra.

 » Rabatt på eget kapital. Att värdet på 
netto tillgångarna överstiger börsvärdet.

 » Dolda eller undervärderade tillgångar.  
Till exempel verksamheter som kan säljas 
eller knoppas av utan att kärnverksam-
heten påverkas.

 » Stark balansräkning. Stor kassa och låg 
skuldsättning ger stabilitet.

 » Bra ledning. Företag ska ha en bra vd  
och en rekorderlig styrelse.

När förvaltarna väl hittar ett bolag som 
uppfyller helst alla dessa kriterier är det ”köp 
och behåll” som gäller. Värdebolaget Skanska 
har varit ett innehav i Carnegie Sverigefond 
i över tio år, och Surgutneftegaz högutdelande 
preferensaktie har varit med i Carnegie 
Rysslandsfond lika länge. 

Vi lånar ut pengar – dyrt
Vi har inte bara aktiefonder, utan också 
räntefonder och blandfonder. I de två sist-
nämnda investerar vi gärna i krediter, eller 
företagsobligationer, vilket innebär att du som 
andelsägare lånar ut dina pengar till företag. 
När man lånar ut sina pengar vill man ha så 

bra ränta som möjligt och så småningom vill 
man ha tillbaka det utlånade beloppet. Där-
för lånar man inte ut till vem som helst.
Precis som när vi investerar i aktier ser vi 
därför till att göra en ordentlig analys av 
de företag vi lånar ut pengar till. De vi gillar 
brukar ha:

 » Bra kassaflöde. Företaget ska ha en lång-
siktigt god återbetalningsförmåga.

 » Beprövad affärsmodell. Företag som har 
tagit sig igenom svåra perioder brukar stå 
väl rustade för nya orostider.

 » God likviditet. De krediter vi investerar  
i ska gå att handla med.

 » Tydliga villkor. De företag vi lånar ut till ska 
inte kunna förändra sin skuldsättning eller 
struktur hur som helst.

 » Välskötta skulder. Ordning och reda, och 
en tydlig plan för skuldernas användning 
och återbetalning.

 » Rimlig nivå på debt/ebitda, alltså skuldsätt-
ningens storlek i relation till resultatet. Vad 
som är rimligt skiljer sig från bransch till 
bransch.

 » Bra ledning. Företag ska ha en bra  
vd och en rekorderlig styrelse.

Företag vi lånar ut till ska alltså vara värde-
bolag, men eftersom krediter generellt sett 
har högre säkerhet än aktier kan vi ibland 
låna ut pengar också till företag vars aktier vi 
undviker. Det kan till exempel vara rederier, 
vars osäkerhet i intjäningen kan göra aktierna 
lite väl spännande för vår del. Men så länge vi 
bedömer att osäkerheten inte innebär att det 
finns risk för att företagen inte kan leva upp till 
sina åtaganden gentemot oss så kan vi alltså 
via krediten investera i bolag med högre risk. 
Som kompensation erhåller vi en högre ränta. 

Krediter möjliggör även investeringar 
utanför aktiebörsen. Alla företag är ju inte 
noterade där, men de flesta behöver från tid 
till annan låna pengar. I blandfonden Carnegie 

Vår investeringsfilosofi

Målet för alla våra fonder är att skapa en positiv och stabil avkastning. Den metod vi 
använder är fokuserad värdeförvaltning. Det innebär att vi investerar långsiktigt i ett 
mindre antal attraktivt värderade tillgångar som vi verkligen tror på.
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Strategifond finns till exempel krediter i  
onoterade Bergvik Skog, en av Sveriges 
största skogsägare.

Våra räntefonder har en lägre risknivå än 
våra aktiefonder, men det är ändå viktigt att 
du som andelsägare förstår vikten av lång-
siktighet också här. Företagsobligationer är 
nämligen värdepapper som handlas dagligen, 
vilket innebär att de utsätts för marknadens 
nycker, flöden och rykten. Det innebär att 
även om krediter ger sin utlovade ränta så 
kan obligationspriset kortsiktigt fluktuera. Vi 
såg det hösten 2011, då USA blev nedgra-
derat från sin AAA-rating, och vi såg det 
vintern 2015/16 med den då utbredda oron 
för världens tillväxt och centralbankernas 
agerande. I sådana lägen vräks det mesta ut 
till försäljning, inklusive krediter i de välskötta 
företag som vi investerar i. Men när priserna 
sjunker så stiger direktavkastningen, allt annat 
lika. Historiskt sett har dylik oro alltså visat sig 
skapa goda investeringsmöjligheter, åtminstone 
för oss långsiktiga.

Vi är långsiktiga
Köp och behåll, som sagt, men när vi kallar 
oss aktiva förvaltare händer det att vi blir 
missförstådda. Aktiv förvaltning för oss 
innebär att vi aktivt och efter eget huvud 
väljer vad vi investerar i, men vissa tror att vi 
handlar aktivt – alltså verkligen omsätter – 
våra innehav.

Sanningen är den motsatta, vilket kan be-
visas om man tittar på fondernas så kallade 
omsättningshastighet. Med detta mått mätt 
kan man tro att fondförvaltare hos vissa kon-
kurrenter inte riktigt kan bestämma sig för 
vilka företag de ska investera i, för de byter 
innehav hela tiden.

Men det gäller inte oss. Bra bolag har 
nämligen en tendens att förbli bra bolag, så 
när vi väl har hittat ett bolag som vi gillar får 
det gärna stanna kvar i vår fond. År ut och år 
in. Vid nedgångar brukar många kvalitetsbolag 
dras med av bara farten, vilket skapar intres-
santa investeringstillfällen. För oss långsiktiga 
är det därför ofta ett olyckligt val att sälja när 
börsen går ned, och det gäller både oss som 
förvaltare och dig som andelsägare.

Det vore förstås önskvärt att kunna 
förutse börsfall, men det är i verkligheten 
mycket svårt. Och om man till äventyrs skulle 
lyckas med det så återstår det svåraste. Att 

åter kliva in i marknaden vid rätt tidpunkt. 
Risken är att någon eller några av de dagar 
som på lång sikt kommer visa sig vara de 
bästa hinner passera och därmed har vinsten 
med att undvika börsfallet försvunnit framför 
näsan. Faktum är att det är ett fåtal dagar 
som står för huvuddelen av aktiemarknadens 
uppgångar.

Ett tydligt exempel är följande:
En placerare som investerade 10 000 dollar 
på den amerikanska börsen den 1 januari 
1994 kunde se sina pengar växa till 58 352 
dollar fram till och med den 31 december 
2013. 

MEN: Om placeraren hade missat de 
fem bästa dagarna under 20-årsperioden 
hade investeringen bara vuxit till 38 710 
dollar.

OCH: Om placeraren hade missat de 
40 bästa dagarna under samma period hade 
investeringen faktiskt krympt till 8 149 dollar.

Mot denna bakgrund håller vi oss främst 
till att vara långsiktiga, försöka välja bra bolag, 
att återinvestera utdelningarna i dessa bolag 
och undvika de dåliga bolagen. Som lång-
siktiga investerare vill vi också bli långsiktigt 
utvärderade, men det är förstås upp till dig. 
Men bara för att jorden tar ett år på sig för 
att cirkulera runt solen är det inte säkert 
att ett kalenderår är rätt tidsperiod för att 
utvärdera en fond.

Vi bryr oss
Som värdeinvesterare investerar vi inte i 
vad som helst. Företagen ska vara finansiellt 

stabila, ha goda utdelningsmöjligheter och 
en långsiktigt hållbar affärsmodell. Värde-
bolag följer internationella konventioner om 
mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och 
ägarstyrning, och vi som ägare är måna om 
att detta är en fortlöpande förbättringspro-
cess. Riktiga värdebolag sköter sig. Till skillnad 
från många indexförvaltare sållar vi bort 
avarter redan i vår urvalsprocess, men även 
värdebolag kan förstås gå fel. När vi genom 
företagsbesök, media eller externa analytiker  
får nys om att något inte står rätt till så 
agerar vi. Generellt sett har vi bra etablerade 
kontakter med våra företag och kan själva 
föra en direkt dialog med dem, men vi har 
också möjlighet att gå samman med andra 
aktieägare. Den här typen av processer tar 
olika lång tid, beroende på frågans natur, 
storleken på vår ägarandel och var i världen 
företaget är baserat. Varje fall är unikt och 
får sin egen utvärdering. Vårt tålamod i dessa 
frågor är dock generellt sett begränsat. (Läs 
mer om vårt arbete med ansvarsfulla inves-
teringar på sidorna 13-14)

Självklart ställer vi också upp i våra inne-
havs nomineringsarbeten. Normalt utgörs en 
valberedning av representanter från de tre 
eller fyra största ägarna, och eftersom våra 
fonder är fokuserade till ett mindre  antal 
bolag så kan det bli ganska stora innehav. 
Carnegie Fonder är representerat i flera 
svenska börsbolags valberedningar, och strä-
var efter en kompetent och ändamåls enlig 
styrelse, med ledamöter som vågar ifrågasät-
ta, ta diskussion och som säger vad de tycker. 
Precis som vi.

Valberedningar där Carnegie Fonder är representerade
Bolag Ägarandel1) Representant 2017-18

Atrium Ljungberg 6,70% Hans Hedström

Bufab 5,90% Viktor Henriksson

Cloetta 1,30% John Strömgren

Duni 8,00% John Strömgren

Dometic 5,80% Simon Blecher, ordförande

Elanders 8,60% Hans Hedström

Holmen 5,70% Hans Hedström

Lifco 5,10% Hans Hedström

Nordax 5,80% Hans Hedström

Nordic Waterproofing 9,60% Viktor Henriksson, ordförande

Scandi Standard 6,90% Hans Hedström, ordförande

Uniflex 9,00% Hans Hedström, ordförande

1) Carnegie Fonders andel av kapitalet den 31 december 2017
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Vår investeringsfilosofi

Vi bryr oss inte
...om index. När Carnegie Strategifonds för-
valtare John Strömgren började på Carnegie 
Fonder 1996 fanns det ett rum där förvaltarna 
träffades en gång i veckan för att diskutera 
börsen och fonderna. De satt runt ett bord, 
och på bordet fanns en skål och i botten på 
skålen låg det några hundralappar. Det som 
avhandlades var veckans stora marknads-
händelser och flöden, värderingar och  
analyser, investeringar och funderingar.

Och mitt i diskussionerna hände det – 
om än inte så ofta – att någon råkade försäga 
sig, vilket följdes av högljudda glåpord som 
tvingade syndabocken att ta fram sin plånbok 
och lägga en hundring i skålen.

”Jo, ibland var det någon som sa jag är 
under viktad Ericsson, eller jag är överviktad 
Astra, eller den här veckan slog jag index, och 
då var det bara att böta. Alla referenser till 
index var förbjudna. Vi skulle investera i aktier 
vi gillade och inte bry oss om index över huvud 
taget”, säger John Strömgren i dag.

Det var nära till skratt, men syftet var 
allvarligt: Att lägga en grogrund för äkta aktiv 
förvaltning. Då som nu handlar aktiv fond-
förvaltning om att endast investera i sådana 
aktier som förvaltaren verkligen tror på, och 
det ska inte spela någon roll hur ett visst 
index är konstruerat eller hur det utvecklas. 
En aktiv förvaltare ska därför helst inte ens 

känna till hur stora de olika byggstenarna 
är i ett index, eftersom hen då riskerar att 
förledas till orena tankar. Ju mindre störande 
brus, desto lättare att hålla fast vid sina prin-
ciper. Men det är lättare sagt än gjort.

”I slutet av 90-talet skulle alla ha Ericsson 
– alla utom vi. Det var under telekom- och it-
yran och Ericsson motsvarade över 30 procent 
av Stockholmsbörsens index. Vissa av våra 
andelsägare tyckte därför att det var konstigt 
att vi inte hade någon Ericssonaktie alls i våra 
fonder, trots att svaret var enkelt: Aktien var all-
deles för dyr, värderingen gick inte att försvara.”

”Om Ericsson utgjorde 5 eller 50 procent 
av indexet var och är fullständigt ointressant”, 
säger John Strömgren.

Vi tar betalt
I en tid när allt tjatigare röster talar sig varma 
för lågprisfonder och passiv indexförvaltning 
håller vi oss alltså till aktiv förvaltning som 
vi tar betalt för. För aktiv förvaltning kostar. 
Förutom löner och lokalhyra tillkommer 
till exempel kostnader för bolagsbesök, 
kundkommunikation, administration och 
revision. Och så förstås en vinst till ägarna. 
Lika gärna som vi investerar i värdebolag 
är det nämligen av yttersta vikt att också vi 
själva är ett värdebolag – ett finansiellt stabilt 
och långsiktigt hållbart företag. För oss är 
det en fråga om trovärdighet. Vi tycker att 

våra fonder har en mycket tydlig prissätt-
ning. Varje dag dras 1/365-del av det årliga 
förvaltningsarvode som står angivet där våra 
fonder marknadsförs. I den kursutveckling 
som anges på vår hemsida, i tidningar och 
hos våra återförsäljare är förvaltningsarvodet 
avdraget. Det du ser är vad du får. Det är 
alltså ganska enkelt att jämföra våra fonder 
med andra fonder, till exempel de av media 
omhuldade indexfonderna vars förvaltning 
styrs av datorer och inte människor. Alltså: 
våra fonder är kanske inte de billigaste, men 
ska över tid tillhöra de bästa. Annars har vi 
inget existensberättigande.

Vi är överens
Alla våra fonder har en ansvarig förvaltare, 
men runt alla fonder finns också ett team 
som backar upp, utmanar och agerar boll-
plank. Vi har ett Sverigeteam, ett ränteteam 
och ett emerging markets-team. Totalt har vi 
15 fonder och tolv förvaltare. Var och en och 
framför allt tillsammans har vi stor erfaren-
het av förvaltning. Alla är starka individer 
med egna övertygelser och det kan ofta bli 
spännande diskussioner. Men på en punkt är 
inte bara förvaltarna utan också samtliga 32 
kollegor på Carnegie Fonder helt överens: 
Vi arbetar med fokuserad värdeförvaltning, 
ingenting annat.
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Ansvarsfulla investeringar

Vårt uppdrag är att skapa en god riskjusterad 
avkastning för våra andelsägare. Vi ogillar risk 
och tycker inte om att spekulera. Därför in-
vesterar vi långsiktigt i företag som vi tycker är 
stabila, välskötta och som har framtiden för sig. 

Vi investerar därför inte i företag som är 
korrupta, miljövidriga eller som bryter mot 
grundläggande internationella konventioner 
om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. 
Inte heller investerar vi i företag verksamma 
inom kontroversiella vapen, som kärnvapen, 
kemiska och biologiska vapen, landminor och 
klusterbomber.

Carnegie Fonder har skrivit under UN-
PRI, FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. 
Vi har därmed förbundit oss att:
1. Vi ska införliva ESG-frågor (environmen-

tal, social and corporate governance) i 
våra processer för placeringsanalyser och 
beslutsfattning.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva 
ESG-frågor i vår ägarpolicy.

3. Vi ska begära ändamålsenlig redovisning 
om ESG-frågor av de företag som vi 
investerar i.

4. Vi ska verka för acceptans och implemen-
tering av principerna inom investerings-
branschen.

5. Vi ska samarbeta för att förbättra vår 
effektivitet genom implementering av 
principerna.

6. Vi ska redovisa våra handlingar och 
framsteg när det gäller implementering av 
principerna.

Som aktiva förvaltare gör vi vårt bästa för 
att identifiera och undvika företag som inte 
sköter sig. Förutom att ha en nära och regel-
bunden dialog med våra innehav anlitar vi en 
extern konsult – GES International – som 
granskar våra innehav ur ett hållbarhetsper-
spektiv, även innan vi investerar (”prescreen-
ing”). Normer som särskilt beaktas är FN:s 
Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag.

Carnegie Fonder är en aktiv förvaltare 
som tar ställning i ägarstyrningsfrågor, inklusive 
hållbarhetsfrågor. Vi har därför ett särskilt 
råd för ansvarsfulla investeringar som består 
av vd, compliance officer, kommunikations-
chef och försäljningschef. Rådet diskuterar 
hållbarhetsfrågor regelbundet, kvalitetssäkrar 
att fondförvaltarna beaktar hållbarhetsfrågor 
vid investeringar och ser till att Carnegie 
Fonders personal fortbildas i dessa frågor.

Om vi får information om att ett innehav 
inte lever upp till våra krav så agerar rådet, 
i samråd med aktuell förvaltare. Vi har flera 
möjligheter :

 » Förvaltaren söker mer information och 
diskuterar innehavet med rådet.

 » Förvaltaren tar kontakt med företaget 
med de frågeställningar vi har.

 » Carnegie Fonders vd tar en mer formell 
kontakt med innehavets vd eller styrelse-
ordförande.

 » Kontakt med andra aktieägare för en 
gemensam ägardialog.

 » Om svaret inte är tillfredsställande och 
företaget inte visar förändringsvilja kan vi 
välja att avyttra innehavet.

Den här typen av processer tar olika lång 
tid, beroende på frågans natur, storleken på 
vår ägarandel och var i världen företaget är 
baserat. Varje fall är unikt och får sin egen 
utvärdering. Som aktiva förvaltare har vi stor 
kunskap om de företag vi investerar i, avse-
ende både utmaningar och möjligheter. Det 
ger oss goda förutsättningar för ett långsiktigt 
framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Carnegie Fonder investerar inte i vilka företag som helst. Vår policy 
för ansvarsfulla investeringar utgör en naturlig del av den lång-
siktighet som präglar vår förvaltningsfilosofi.

Mänskliga rättigheter 
1. Företagen ombeds att stödja och 

respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter ; och 

2. se till att de inte är delaktiga i brott 
mot mänskliga rättigheter. 

Arbetskraft 
3. Företagen ombeds att upprätthålla  

för eningsfrihet och ett faktiskt 
erkännande av rätten till kollektiva 
förhandlingar ; 

4. avskaffande av alla former av tvångs-
arbete; 

5. faktiskt avskaffande av barn arbete; och 
6. avskaffande av diskriminering vid 

anställning och yrkes utövning. 

Miljö 
7. Företag ombeds att stödja försiktig-

hetsprincipen vad gäller miljörisker ; 
8. ta initiativ för att främja större miljö-

mässigt ansvarstagande; och 
9. uppmuntra utveckling och spridning 

av miljövänlig teknik. 

Antikorruption 
10.   Företag ska arbeta mot korruption i 

alla dess former, inklusive utpressning 
och bestickning.

Global Compact
FN:s tio principer som företag uppmanas att skriva under och följa. Carnegie Fonder 
har skrivit under både Global Compact och UN PRI. 
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Hållbara idéer för  
långsiktiga investerare

Den 31 december 2017 var våra fonder 
investerade i totalt 343 företag. Svenska, 
nordiska, asiatiska, latinamerikanska, ryska och 
afrikanska. Aktier och företagsobli-gationer. 
Alla är noga utvalda för att bidra till en god 
långsiktig avkastning i någon av de 16 fonder 
som förvaltas av Carnegie Fonder. 

Men är företagen hållbara? Och vad är 
egentligen hållbarhet? 

En definition av begreppet ”hållbar 
utveckling” som vi gillar lanserades 1987 i 
den så kallade Brundtland-kom missionens 
rapport Vår gemensamma framtid. Gro Har-
lem Brundtland hade fått i uppdrag av FN att 
utreda de stora gemensamma utmaningar 
som världen stod inför då, och skrev följande: 

”Hållbar utveckling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att även-ty-
ra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.” 

Det är en grannlaga uppgift, då som nu, 30 
år efter det att definitionen skrevs. De flesta 
torde dock vara överens om att det är viktiga-
re än någonsin att alla gör så gott man kan för 
att bidra. Och för fondförvaltare handlar det 
om att hitta företag som i alla aspekter agerar 
långsiktigt. Det är i alla fall det vi gillar med 
Gro Harlem Brundtlands definition; precis 
som vår investeringsfilosofi ”fokuserad värde-
förvaltning” kan ”hållbar utveckling” kokas ned 
till ett enda ord – långsiktighet. 

Ett första steg är att försöka sålla bort de 
allra minst attraktiva bolagen och bran-scher-
na. Carnegie Fonder exkluderar företag 
verksamma inom branscherna tobak och 
pornografi, samt så kallade kontroversiella 
vapen, som kärnvapen, klusterbomber, per-
sonminor, biologiska och kemiska vapen. 

Det finns fler branscher som inte lockar 
oss, men där en exakt gränsdragning kan 
vara problematisk. Ett exempel är kolproduk-
tion, som vi inte är särskilt intresserade av. 
Däremot finns det stålproducenter som har 
sin egen kolproduktion, och dessa vill vi inte 
nödvändigtvis exkludera.

Vi arbetar också med så kallad norm-
baserad granskning och sållar bort företag 
som systematiskt bryter mot internationella 
konventioner som FN:s Global Compact. 
Global Compact lanserades av Kofi Annan 
1999 och är ett ramverk med tio principer 
om mänskliga rättigheter, anti-korruption, mil-
jöfrågor och arbetsrätt. Carnegie Fonder har 
skrivit under dessa principer, och vi uppma-
nar alla våra innehav att göra detsamma. 

Vi är också med i CDP, en organisation 
som verkar för att alla företag ska mäta och 
redovisa sina utsläpp av växthusgaser (se 
sidorna 24–25). Majoriteten av våra 362 
innehav redovisar sina koldioxidavtryck, och 
allt fler ansluter sig. För att kunna minska 
sina utsläpp måste man rimligtvis först mäta 
dem. 

Om ett företag skulle få problem med 
att följa principerna, tar vi förstås kontakt för 
att försöka reda ut vad som har hänt och 
vad företaget gör åt problemet. Det kan vara 
en damm som går sönder för ett gruvbolag 
i Brasilien, eller att det visar sig att en svensk 
teleoperatör har varit inblandad i en muthär-
va i Uzbekistan… 

Så här arbetar tack och lov de flesta 
seriösa fondförvaltare. De flesta kontrollerar 
att innehaven följer FN:s Global Compact, 
arbetar med någon typ av branschexklu-
dering och har, precis som vi, skrivit under 
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, 
UNPRI. 

En sak som skiljer Carnegie Fonder 
från många andra är att vi har arbetat med 
norm-baserad granskning sedan 2004, vilket 
är längre än de flesta. En annan sak som 
skiljer oss från många andra aktörer är att vi 
följer upp granskningen själva. Det är alltså 
vi som kontaktar de bolag som har problem 
med att följa Global Compact. Somliga 
förvaltare har valt att outsourca detta arbete, 
men det gör inte vi. 

För närvarande har vi två pågående 
dialoger – två av 362. Det är råvarubolagen 
BHP Billiton och Norilsk Nickel, som du kan 
läsa om på vår hemsida. Vi är också relativt 
ensamma om att själva ha skrivit under FN:s 
Global Compact, de tio principer som vi 
kräver att våra innehav ska följa. 

Men det allra viktigaste, som framför 
allt skiljer oss från alla indexförvaltare, är att 

Klimatförändring, resursbrist, migration och snabba teknikskiften. 
Världen förändras och företagen måste hänga med. De som  
agerar långsiktigt i hållbarhetsfrågor har dessutom visat sig vara 
mer lönsamma och skapa bättre avkastning.
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vi analyserar bolagen innan vi investerar i 
dem. Vi skulle aldrig köpa ett bolag bara för 
att det ingår i ett index eller för att någon 
annan tycker det är attraktivt. Vi investerar 
i bolag för att vi har gjort en analys, och en 
avgörande del i vår analys har alltid varit att 
hitta företag som agerar långsiktigt. De ska 
vara finansiellt starka, men de ska också vara 
förberedda på det man kan kalla ESG-relate-
rade megatrender. 

ESG? Även det är ett uttryck som har 
sitt ursprung i Gro Harlem Brundtlands 
rapport från 1987. E står för environment, 
det vill säga miljöfrågor, S för sociala frågor 
och G för governance- eller ägarstyrnings-
frågor. ESG är helt enkelt tre dimensioner 
av hållbarhet, och ESG-relaterade mega-
trender är ett mer konkret sätt att beskriva 
de utmaningar som företag har att hantera. 
Som illustrationen nedan visar handlar det 
inte bara om klimatförändringar, utan också 
snabba teknikskiften, ökade krav på samhälls-
engagemang och transparens, migrationsfrå-
gor och resursbrist. 

Genom att ställa olika kontrollfrågor i 
investeringsprocessen kan man komma en 
god väg med att hitta hållbara bolag: 

 » Hur utvecklar ni produkter och tjänster 
som klarar megatrenderna? 

 » Hur optimerar ni resurshanteringen för 
att klara nya krav och säkra lönsamheten? 

 » Hur säkerställer ni en sund affärskultur 
som stärker varumärket och attraherar 
kunder och personal? 

 » Hur bedrivs styrelsearbetet? Hur är styrel-
se och ledningsgrupp komponerade? 

 » Vilka resurser har företagets risk- och 
compliance-funktioner? 

 » Hur kvalitetsäkrar ni underleverantörer 
och återförsäljare? 

Med dessa relativt enkla och självklara fråge-
ställningar kan man identifiera företag som 
inte bara kan bidra till att stävja de negativa 
megatrenderna, utan också blir vinnare i den 
allt tuffare konkurrens som megatrenderna bi-
drar till: Företag som har innovationskraft och 
är fenomenala på resurshantering (E), som tar 
HR-frågor på allvar och är engagerade i det 
samhälle vari de verkar (S), som har en väl 
utvecklat risk management och ansvarskän-
nande ägare (G). 

Denna analys hjälper oss att hitta 
välskötta företag med lägre risknivå och 
bättre möjligheter att skapa en långsiktigt 
god avkastning. Som inspiration visar en hel 
del studier att hållbara bolag utvecklas bättre 
än de som är sämre på hållbarhetsarbete. 
Det gäller överallt – i Europa, USA och på 
världens tillväxtmarknader, vilket syns i grafen 
ovan där bolag med bra ”ESG-betyg” har en 
överlägsen historisk kursutveckling. 

Men dessa ESG-betyg, som tas fram av 
företag som MSCI och Sustainalytics, har sina 
brister. För det första analyserar de endast 
de större bolagen och tycks ha ett begränsat 
intresse för exempelvis svenska och nordiska 
företag. För det andra inriktar de sig framför 
allt på börsnoterade bolag, och missar därför 
de onoterade företag som våra ränteförval-
tare investerar i. 

Så, åter igen: Det avgörande är den egna 
analysen. Läs analyser, artiklar och allt du kan 
komma över om bolagen. Träffa dess ledning, 
gör gärna platsbesök och kontrollera konkur-
rensbilden. Så arbetar vi på Carnegie Fonder.

Klimatkrisen
Höjning av havsnivån, m

Överbefolkni
ng

Mdr människor på jorden

0

5

10

2100
2050

2017

Teknikskiften
Mdr nätanslutna enheter

0

10

20

2019201820172016

Källa: IPCC

Källa: Gartner

Källa: FN

PrognoserGlobal mean sea level rise

2000
2100

2050

1,0

0.5

0

Regleringar
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Företag vi följer extra noga

Vi på Carnegie Fonder kräver att våra 
innehav lever upp till internationella konven-
tioner, inte minst FN:s Global Compacts tio 
principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och korruption. Företag som bryter 
mot dessa är inte aktuella som nya innehav i 
våra fonder och sållas alltså bort i vår analys 
av möjliga investeringar. Företag som vi redan 
har investerat i och som därefter visar sig 
bryta mot konventionerna, inleder vi en 
fördjupad granskning av genom det vi kallar 
påverkansdialog. Det vi då kräver är proble-
minsikt och förbättringsvilja, annars säljer vi.

Norilsk Nickel
Fond:  Carnegie Emerging Markets  

Corporate Bond

Norilsk Nickel är en av världens största nick-
elproducenter och har bekräftade överträ-
delser av flera av FN:s Global Compact-prin-
ciper. Bolaget genomgår en omfattande 
uppgradering av sina anläggningar vilket både 
förbättrar kapaciteten och dess inverkan på 
naturen. En viktig del av detta har varit mo-
derniseringen av anrikningsverket i Talnakh 
norr om Norilsk, som är exempel på en 
långsiktig satsning som både effektiviserar 
bolagets produktion och samtidigt leder 
till ett mindre miljöavtryck. Under 2016 
stängde Norilsk Nickel också ned sin äldsta 
anläggning, som genom åren bidragit till stora 
utsläpp av svaveldioxid. Istället används nu 
en modernare anläggning i Nadezhda med 
en effektivare produktion och med specifika 
satsningar på att begränsa svavelutsläppen.

Det är vår uppfattning att bolaget fort-
sätter att hitta lösningar för att minska sin 
påverkan på miljön samtidigt som vi är med-
vetna om att mycket återstår. Under våren 
2017 har GES kunnat konstatera att bolaget 
vidtagit åtgärder för att undvika framtida 
överträdelser. På en kapitalmarknadsdag i 
november 2017 lyfte företagets vd Vladimir 

Potanin fram behovet av ytterligare fokus på 
hållbarhetsfrågor, och lät förstå att detta ska 
vara huvudprioriteten under de närmaste 
3–5 åren. Man tror att det kommer att skapa 
ett långsiktigt värde för aktieägarna men 
att det under de närmaste åren kommer 
att innebära högre investeringar och lägre 
utdelning.

Vi fortsätter följa utvecklingen avseende 
Norilsk Nickels miljöarbete och har träffat 
bolaget vid ett flertal tillfällen det senaste 
året för att diskutera detta.

BHP Billiton
Fond:  Carnegie Afrikafond

Det multinationella gruvbolaget BHP Billiton 
har sedan 2015 en bekräftad överträdel-
se, då en bristfälligt konstruerad damm i 
anslutning till en järnmalmsgruva i Brasilien 
brast och tog livet av 19 människor samt 
tvingade hundratals att flytta. Sedan den 
tragiska olyckan ägde rum har BHP Billiton 
agerat i linje med våra krav på ansvarstagan-
de och i dagsläget ser varken vi eller GES att 
det råder några systematiska felaktigheter 
i företagets rutiner. Direkt efter olyckan lät 
företaget tillsätta en expertpanel som fick ut-
föra en offentlig utredning av det som skett. 
Tillsammans med branschorganisationen 
International Council on Mining and Metals, 
ICMM, har de även genomfört ett införande 
av sex säkerhetsprinciper för att förebygga 
liknande olyckor. Det är ingen tvekan om 
att händelsen från 2015 var mycket olycklig. 
Vi ser dock positivt på de åtgärder BHP 
Billiton implementerat och bedömer att de 
tagit ärendet på djupaste allvar. Så länge vi 
ser ett löpande arbete för förbättring när 
det kommer till företagets syn på hållbarhet 
anser vi att fortsatt investering i bolaget är 
väl motiverad. 

Mundra Ports
Fond:  Carnegie Indienfond

Mundra Port ligger i Gujarat, en av Indiens 
mest industrialiserade, investerarvänliga och 
kommersiellt framgångsrika stater. Hamnen 
ligger strategiskt på Indiens västra kust, nära 
till landets norra och centrala delar som står 
för cirka 2/3 av Indiens godshantering. 
I april 2013 utfärdade det indiska ministe-
riet för miljö och skogar en rapport om att 
hamn- och kraftverksprojektet hade lett till 
massiv negativ miljöpåverkan, inklusive för-
störelsen av 75 hektar mangrover i Bocha  
Island och påverkat fiskeindustrins försörj-
ning. Rapporten hävdade också att företagen 
inte hade vidtagit tillräckliga försiktighets-
åtgärder när hamnen byggdes och därför 
orsakat skada på vattendrag i närheten av 
hamnen. I september 2013 bötfälldes bolaget 
med motsvarande 30,6 miljoner dollar 
för överträdelserna. Dessutom beslutade 
 Gujarats högsta domstol i oktober 2015 att 
Apsez och Adani Power skulle behöva åter-
ställa mangroveträd i Mundraområdet.

Vi har sedan fonden investerade i bolaget 
haft kontakt med företagsledningen vid ett 
flertal tillfällen. Vi träffade dem i juni 2017 för 
att bland annat förvissa oss om att bolaget 
vidtagit åtgärder beträffande de påstådda 
miljökonsekvenserna. Vi har även varit i kon-
takt med företaget nyligen för att säkerställa 
att vår information är korrekt.

När ärendet bedömdes i domstol av 
Gujarat High Court, i april 2015 vann före-
taget målet avseende miljökonsekvenser vid 
hamnens uppförande.

Ingen granskning har slutgiltigt bevisat att 
hamnuppförandet skett i strid med lokala 
föreskrifter. Bolaget har inte blivit ålagt att 
betala böter, men en överenskommelse slöts 
om att bilda en restaureringsfond för beva-
rande av miljön. 
Läs en längre beskrivning av denna påverkans-
dialog på carnegiefonder.se.

Den 31 december 2017 var våra fonder investerade i totalt 343 företag. 
Tre av dem har bekräftade överträdelser av internationella konventioner: 
Norilsk Nickel, BHP Billiton och Mundra Ports.
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Utveckling
2017 kom att präglas av starka värdepap-
persmarknader. Konjunkturen utvecklas åt rätt 
håll i stort sett alla världens viktigare ekonomier. 
Bolagsrapporterna vittnar också om en bra 
resultatutveckling som inte bara förklaras med 
kostnadsrationaliseringar utan även med en ökad 
försäljning. 

Centralbankerna fortsätter att föra en expansiv 
penningpolitik då inflationstrycket är fortsatt lågt. 
Den amerikanska centralbanken, Fed, har dock 
fortsatt att höja sin styrränta. Även på andra håll 
skapas nu vissa förväntningar på centralbankerna 
att börja strama åt då tillväxten överraskar positivt. 
Inflationstrycket är däremot allmänt fortsatt lågt 
varför långräntorna ligger på historiskt låga nivåer. 
Noterbart är att den amerikanska dollarn tappat 
i värde under 2017 trots god tillväxt och beslut 
om skattesänkningar. Andra ekonomier har dock 
i många fall överraskat i högre grad, inte minst i 
Europa.

Den goda konjunkturen och de stabila räntorna 
har bidragit till att riskaptiten ökat, vilket bland an-
nat kommer till uttryck i krympande räntesprea-
dar. Företagskrediter har därför vid sidan av aktier 
haft en bra utveckling.

Fonden steg under 2017 med 7,0 procent. Den 

positiva utvecklingen till trots tappade faktiskt 
fonden något i värde under det andra halvåret. 
Fondens aktieplaceringar, som främst utgörs av 
svenska aktier, påverkades av den under hösten 
tilltagande oron för den svenska bostadsmarkna-
den. Främst drabbades fondens byggaktier. Vidare 
har fondens placering i H&M bidragit negativt, 
medan bland de största positiva bidragsgivarna 
återfinns Holmen, Volvo och SCA. 

Nettoflödena uppgick under perioden till 2 414 
miljoner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 
31 december till 13 871 miljoner kronor. 

Förvaltning
Placeringsinriktningen för Strategifonden innebär i 
korthet att fonden placerar sina medel i värdepap-
per som ger hög direktavkastning emitterade av 
nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras 
av antingen aktieutdelning eller räntekuponger 
på obligationer. Nedan kommenteras de viktigare 
portföljförändringarna.

Vid ingången av året uppgick andelen aktier till 
cirka 65 procent av Strategifondens tillgångar. Flera 
av aktiernas starka utveckling i början av året led-
de till att andelen aktier ökade till över 70 procent 
i april. Därefter har förvaltningen, i syfte att minska 
risken, strävat efter att reducera aktieandelen 

till förmån för företagskrediter. Vid utgången av 
året kom därför aktieandelen att utgöra drygt 50 
procent.

På aktiesidan har dock innehaven i NCC och 
SCA utökats. NCC upplever en generellt hög 
efterfrågan, men lönsamhetsproblem i vissa 
projekt i Finland och Norge har troligen hämmat 
kursutvecklingen. Den finansiella ställningen är 
stark och det finns rimligen förutsättningar för en 
extrautdelning framgent. SCA har varit ett viktigt 
innehav i fonden under i stort sett hela året. Den 
aviserade uppdelningen i ett bolag med skogstill-
gångarna (SCA) och ett bolag för hygienprodukter 
(Essity) bedömdes resultera i ett högre samman-
lagt värde. Så blev också fallet och i synnerhet 
värderas nu skogsdelen (SCA) högre än vad de 
flesta analytikerna räknade med innan uppdelning-
en. Vidare har Strategifonden köpt aktier i DnB 
och Nordea, två banker med relativt låg expone-
ring mot den svenska bostadssektorn. Köpen har 
finansierats genom en avveckling av Tele2-, Autoliv- 
och Kemirainnehaven, vilka genomfördes med 
god förtjänst. Vidare sålde Strategifonden aktier i 
Investor och Industrivärden då substans rabatterna 
hade sjunkit betydligt. Mot slutet av året kom 
rabatterna att stiga igen. 

RSA är ett nytt obligationsinnehav. Bolaget äger 

Carnegie Strategifond

Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och 
bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa 
en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktie fonder.  
Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens  
målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning.

JOHN STRÖMGREN

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. 
Marknadsekonom och CEFA. Årets Stjärnför-
valtare av Morningstar 2002, 2007, 2008 och 
2015. Har ratingen AA hos Citywire.

john.stromgren@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1988-08-11

Kategori Blandfond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,5

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare John Strömgren

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, G-andelar

Bankgiro 5402-968

PPM-nummer 357 483

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 5 380,7

snitt från start 14,5

10 ack 96,0

10 snitt 7,0

5 ack 77,3

5 snitt 12,1

3 ack 26,4

3 snitt 8,1

2 ack 20,7

2 snitt 9,8

1 år 7,0

Placeringsinriktning

Årlig avgift, klass A % 1,52

Årlig avgift, klass G % 0,92

Förvaltningsavgift, klass A % 1,50

Förvaltningsavgift, klass G % 0,90

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, klass A1) 158,82

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, klass A1) 9,96

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, klass G1) 95,57

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, klass G1) 5,99

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass A % 1,50

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass G % 0,90

Riskmått

Totalrisk, fond, % 6,9

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Trygg-Hansa och har även försäkringsverksamhet i 
Kanada och Storbritannien. Nytt innehav är också 
Lebara, en virtuell teleoperatör vilket innebär att 
man använder andra telebolags nät. Vidare har 
ytterligare köp gjorts i obligationer emitterade av 
larmbolaget Verisure och B2 Holding, ett norskt 
skuldköpsbolag. Fonden har också köpt obligatio-
ner i Intrum Justitia i samband med att Lindorffs 
obligationer förtidsinlöstes.

Derivathandel med mera
Strategifonden har handlat med derivat under året. 
Fonden kan köpa värdepapper i utländsk valuta. 
För att skydda de svenska fondandelsägarna mot 
valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar 
fonden sina obligationer med valutaterminer. För 
att beräkna de sammanlagda exponeringarna i 

fonden används åtagandemetoden som riskbe-
dömningsmetod. Säkerhetskravet i Strategifonden 
per den 31 december var 32 miljoner kronor. Den 
svenska kronans rörelser gentemot andra valutor 
har inte haft någon större påverkan på fondens 
andelsvärde. 

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var Strategifonden till 97 
procent investerad i underliggande värdepapper 
fördelat på aktier 50,5 procent och företagskredi-
ter 47 procent. Resterande 3 procent utgjordes av 
likvida medel. 

Framtidsutsikter
Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj 
av stabila aktier som lämnar god utdelning och 

företagsobligationer skapar bra förutsättningar för 
en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. 

En relativt svag kursutveckling för några av 
Strategifondens innehav under slutet av 2017 gör 
att förutsättningarna ser bättre ut för 2018. För-
väntningarna på fonden bör ändå ställas lägre än 
den avkastning fonden skapat under den senaste 
femårsperioden, 12 procent per år i genomsnitt. I 
ett tioårsperspektiv, vilket således även inbegriper 
de stora marknadsnedgångarna i samband med 
finanskrisen, har fonden i genomsnitt avkastat 7 
procent per år, vilket troligen skapar mer realistiska 
förväntningar om den framtida avkastningen.

Carnegie Strategifond
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UTVECKLING, %

2008-01-01 2017-12-31

UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr Klass A 496,65 696,61 768,71 650,15 712,99 866,94 999,75 1 047,59 1 180,82 1 264,00

Andelsvärde, kr Klass G – – – – – 107,48 118,22 120,16 129,65 133,47

Antal andelar, st Klass A 8 389 455 9 018 295 7 903 174 7 175 057 7 475 420 7 807 971 8 118 960 8 247 874 8 590 750 10 486 694

Antal andelar, st Klass G – – – – – 1 511 185 2 745 096 3 970 091 4 374 774 4 466 693

Fondförmögenhet, Mkr 4 167 6 282 6 075 4 665 5 329 6 931 8 442 9 413 10 711 13 851

Utdelning, kr/andel Klass A 35,39 27,90 19,08 21,66 28,84 – – – – –

Utdelning, kr/andel Klass G – – – – – 2,50 5,40 5,80 6,00 6,00

Totalavkastning, % –34,2 48,9 13,3 –12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 12,7 7,0

Aktier 49,8
Företags-
obligationer 33,5
Bankobligationer 13,2
Likvida medel 3,0
Derivat 0,3

STRATEGISK FÖRDELNING, %

Bransch Procent

Finans 17,3

Industri 16,3

Fastigheter 9,8

Investmentbolag 9,3

Råvaror 7,6

Telekom 6,1

Dagligvaror 5,1

Transport 4,8

Sjukvård 3,8

Sällanköpsvaror 3,8

Försäkring 2,7

Kraftförsörjning 1,9

Tjänster 1,1

Energi 1,0

Olja & offshore 0,6

Oljeservice 0,4

Teknik 0,4

Kommunobligationer 0,3

Valutaterminer 0,3

Fonder 0,2

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Innehav Procent

Holmen B 4,7

Lifco B 3,8

Dometic Group 3,6

NCC B 3,4

Industrivärden C 2,9

Skanska B 2,8

SCA B 2,6

Investor B 2,7

Investor A 2,7

Essity B 2,5

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Courtage/omsättning, % 0,03

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 11 745

Genomsnittlig fondförmögenhet G, Mkr 609

Omsättningshastighet, ggr/år 0,45

Transaktionskostnader, kkr 3 788

Analyskostnader, kkr 2 501

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,03

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,02

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. 9,8%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 5,1

Essity B 349 500 2,5

Orkla 152 200 1,1

Verisure 5,75% 2023-12-01 99 408 0,7

Verisure FRN 2023-12-01 99 426 0,7

Energi 1,0

Okea 7,5% 2020-11-16 16 242 0,1

Vattenfall FRN Perp 15 173 0,1

Vattenfall 3,125% FRN Perp 109 198 0,8

Fastigheter 9,8

Atrium Ljungberg 195 450 1,4

Bonava B 286 500 2,1

Castellum FRN 2022-04-14 8 017 0,1

Castellum FRN 2023-03-17 65 417 0,5
Compactor Fastigheter FRN 
2020-10-30 50 000 0,4

FastPartner FRN 2020-09-06 38 370 0,3

Heimstaden FRN 2021-05-18 85 565 0,6

Offnor FRN 2021-06-15 39 871 0,3

Pioneer FRN 210528 51 703 0,4

Platzer Fastigheter 234 000 1,7

Sagax FRN 2021-04-27 34 615 0,2

SBB FRN 2018-06-23 39 780 0,3

SBB FRN 2020-04-03 108 605 0,8

SBB FRN 2023-03-29 115 830 0,8

Finans 17,3

Akelius Residential Pref 49 650 0,4

B2 Holding FRN 2020-12-08 117 740 0,9

B2 Holding 2021-10-04 162 259 1,2

B2 Holding 2022-11-14 81 010 0,6
Fastighets AB Balder 3%  
2023-03-07 117 518 0,8

Danske Bank 5,75% Perp 255 706 1,8

Danske Bank Perp 43 598 0,3

DNB 227 945 1,6

Garfunkel 7,5% 2022-01-08 38 059 0,3

Gjensidige AT1 16 386 0,1

Handelsbanken AT1 121 471 0,9

Intrum 2,75 % 2022-07-15 131 558 0,9

Intrum 3,125% 2024-07-15 49 310 0,4

Intrum FRN 220715 198 309 1,4

Jyske Bank AT1 59 693 0,4

Jyske Bank AT1 87 723 0,6

Klarna FRN 2026-06-20 31 125 0,2

Klarna Perp 50 225 0,4

Nordax 92 750 0,7

Nordea 223 425 1,6

SBAB AT1 88 201 0,6

SBAB FRN Perp 26 344 0,2

Swedbank AT1 5,5% 64 369 0,5

Swedbank AT1 6,0% 65 850 0,5

Försäkring 2,7

RSA FRN Perp 208 081 1,5

Storebrand 6,875% 2023-04-04 172 788 1,2

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Industri 16,3

Bewi Group FRN 2020-06-08 25 157 0,2

Bonheur FRN 2020-11-09 63 623 0,5

Cembrit FRN 2021-03-21 80 166 0,6

Consilium FRN 211101 38 380 0,3

Dometic Group 501 300 3,6

DSV FRN 2021-05-10 79 330 0,6

GLX Holding FRN 2023-12-08 50 080 0,4

NCC B 471 900 3,4

Norican 4,5% 230515 35 233 0,3

Roplan FRN 2021-07-15 48 645 0,4

Skanska B 382 500 2,8

SKF B 182 200 1,3

Volvo B 305 400 2,2

Investmentbolag 9,3

Aker FRN 2019-07-24 30 787 0,2

Aker FRN 2020-06-06 20 781 0,2

Aker FRN 2022-09-07 87 122 0,6

Industrivärden C 405 000 2,9

Investor A 367 500 2,7

Investor B 374 100 2,7

Kommunobligationer 0,3

Municipality Finance 4,5% 44 488 0,3

Olja & offshore 0,6

Aker BP 6% 2022-07-01 40 193 0,3

Teekay 7,125% 2022-08-15 41 118 0,3

Oljeservice 0,4
Aker Solutions FRN  
2019-10-09 62 032 0,4

Råvaror 7,6
Ahlström Munksjö 1,875% 
2022-06-09 35 223 0,3

Bergvik Skog 8,5% Perp 311 626 2,2

Forchem 4,9% 2020-07-02 44 747 0,3

Holmen B 654 000 4,7

SCA A 7 125 0,1

SCA B 380 475 2,6

Sjukvård 3,8

Lifco B 528 984 3,8

Sällanköpsvaror 3,8

Caverion 4,625% Perp 13 147 0,1

Color Group FRN 2019-09-18 41 762 0,3

Color Group FRN 2020-06-02 23 491 0,2

Elanders B 82 000 0,6

Hennes & Maurtiz B 253 950 1,8

Hurtigrutten 7,5% 2022-02-01 106 962 0,8

Teknik 0,4

Crayon FRN 2020-06-06 39 235 0,3

Digiplex FRN 2019-07-17 10 066 0,1
AX IV EG Holding FRN  
2020-12-02 172 534 1,2
Gaming Innovation Group 7% 
2020-03-06 17 213 0,1

Hi Bidco FRN 2023-01-30 8 835 0,1

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2) Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3) Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4) Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 848 980 405 870

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument 230 703 –4 650

Värdeförändring på OTC- 
derivatinstrument 21 673 31 962

Värdeförändring på fondandelar – 144

Ränteintäkter 12 55

Utdelningar 402 123 496 722

Valutavinster och förluster, netto –217 818 9 644

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – 3 740
Summa intäkter och  
värdeförändring 1 285 673 943 487

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver  
fondverksamheten –138 009 –181 538

Räntekostnader –6 –1 971

Övriga finansiella kostnader –3 755 –

Övriga kostnader –5 135 –6 527
Summa kostnader –146 905 –190 036

Årets resultat 1 138 768 753 451

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 7 210 539 7 000 255

Penningmarknadsinstrument 3 342 226 6 367 910
OTC-derivatinsrument med 
positivt marknadsvärde 43 776 50 712

Fondandelar – 25 144
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 10 596 541 13 444 021

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 10 596 541 13 444 021

Bankmedel och  
övriga likvida medel 154 577 367 690
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – 72 899

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 10 751 118 13 884 610

Skulder
OTC-derivatinsrument med 
negativt marknadsvärde –14 203
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –13 054 –17 853

Övriga skulder –26 588 –1 294
Summa Skulder –39 658 –33 350

Fondförmögenhet, not 1 10 711 460 13 851 260

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat – 32 371

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet  
vid årets början 9 118 060 10 711 460

Andelsutgivning, andelsklass A 1 498 289 3 899 239

Andelsinlösen, andelsklass A –1 068 993 –1 497 052

Andelsutgivning, andelsklass G 186 979 95 601
Andelsinlösen, andelsklass G –137 137 –84 092
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 1 138 768 753 451
Utdelat till andelsägarna,  
andelsklass A – –
Utdelat till andelsägarna,  
andelsklass G –24 506 –27 347

Fondförmögenhet vid årets slut 10 711 460 13 851 260
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31, forts.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Telekom 6,1

Comhem 3,5% 2022-02-25 124 500 0,9

Comhem 3,625% 2021-06-23 111 186 0,8

Ice Group FRN 2021-10-12 59 094 0,4

Lebara FRN 2022-09-07 182 262 1,3
Link Mobility Group 4,75% 
2022-02-24 69 758 0,5

Telia 292 400 2,1

Tjänster 1,1

Ax Del One 2021-04-19 17 761 0,1

Verisure 6% 2022-11-01 104 329 0,8
Veritas Petroleum Services 7% 
2019-04-01 31 828 0,2

Transport 4,8

Borealis 7,5% 2022-11-16 30 492 0,2

Collin FRN 2020-12-17 6 279 0,0

Golar FRN 2020-05-22 55 124 0,4

Golar FRN 2021-05-15 27 472 0,2

Hoegh FRN 2020-06-05 4 873 0,0

MPC FRN 2022-09-22 56 273 0,4

Scan Bidco 6,8% 2022-06-27 22 135 0,2

Scan Bidco 7,7% 2022-06-27 76 362 0,6

Songa Bulk FRN 2022-06-13 65 050 0,5
Stolt-Nielsen 6,375%  
2022-09-21 31 664 0,2

Stolt-Nielsen FRN 2019-09-04 30 910 0,2
Teekay LNG Partners FRN 
2018-09-03 87 791 0,6
Teekay LNG Partners FRN 
2020-05-19 53 007 0,4
Teekay LNG Partners FRN 
2021-10-28 63 078 0,5
Viking Redningstjenste FRN 
2021-04-07 22 692 0,2

West Atlantic 6,5% 2019-12-21 37 440 0,3

Kraftförsörjning 1,9

Orsted 6,25 % Perp 260 034 1,9

Övriga finansiel la instrument4)

Värdepappersfonder 0,2

Carnegie High Yield Select A 25 144 0,2

Valutaterminer 36 509 0,3

Summa värdepapper 13 429 818 97,0

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 421 442 3,0
Summa fondförmögenhet 13 851 260 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 
allmänheten.

4)  Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på 
en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES.

Summa exponering mot fonder förvaltade av samma fond-  
och eller förvaltningsbolag eller sådana bolag som ingår i 
samma koncern

Carnegie Fonder 0,2%
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Utveckling
2017 kom att präglas av starka värdepap-
persmarknader. Konjunkturen utvecklas åt rätt 
håll i stort sett alla världens viktigare ekonomier. 
Bolagsrapporterna vittnar också om en bra 
resultatutveckling som inte bara förklaras med 
kostnadsrationaliseringar utan även med en ökad 
försäljning. 

Centralbankerna fortsätter att föra en expansiv 
penningpolitik då inflationstrycket är fortsatt lågt. 
Den amerikanska centralbanken, Fed, har dock 
fortsatt att höja sin styrränta. Även på andra håll 
skapas nu vissa förväntningar på centralbankerna 
att börja strama åt då tillväxten överraskar positivt. 
Inflationstrycket är däremot allmänt fortsatt lågt 
varför långräntorna ligger på historiskt låga nivåer. 
Noterbart är att den amerikanska dollarn tappat 
i värde under 2017 trots god tillväxt och beslut 
om skattesänkningar. Andra ekonomier har dock 
i många fall överraskat i högre grad, inte minst i 
Europa.

Den goda konjunkturen och de stabila räntorna 
har bidragit till att riskaptiten ökat, vilket bland an-
nat kommer till uttryck i krympande räntesprea-
dar. Företagskrediter har därför vid sidan av aktier 
haft en bra utveckling.

Fonden steg under 2017 med 7,2 procent. Den 

positiva utvecklingen till trots tappade faktiskt 
fonden något i värde under det andra halvåret. 
Fondens aktieplaceringar, som främst utgörs av 
svenska aktier, påverkades av den under hösten 
tilltagande oron för den svenska bostadsmarkna-
den. Främst drabbades fondens byggaktier. Vidare 
har fondens placering i H&M bidragit negativt, 
medan bland de största positiva bidragsgivarna 
återfinns Holmen, Volvo och SCA. 

Nettoflödena uppgick under perioden till –468 
miljoner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 
31 december till 528 miljoner kronor. 

Förvaltning
Sedan den 2 november 2017 är Strategy Fund 
en feederfond till Strategifonden. Strategy Fund 
placerar sedan detta datum sina tillgångar endast i 
Strategifonden. Placeringsinriktningen för Strategi-
fonden, och därmed också indirekt för Strategy 
Fund, innebär i korthet att fonden placerar sina 
medel i värdepapper som ger hög direktavkastning 
emitterade av nordiska företag. Direktavkastningen 
kan utgöras av antingen aktieutdelning eller ränte-
kuponger på obligationer. Nedan kommenteras de 
viktigare portföljförändringarna.

Vid ingången av året uppgick andelen aktier till 
cirka 65 procent av Strategifondens tillgångar. Flera 

av aktiernas starka utveckling i början av året led-
de till att andelen aktier ökade till över 70 procent 
i april. Därefter har förvaltningen, i syfte att minska 
risken, strävat efter att reducera aktieandelen 
till förmån för företagskrediter. Vid utgången av 
året kom därför aktieandelen att utgöra drygt 50 
procent.

På aktiesidan har dock innehaven i NCC och 
SCA utökats. NCC upplever en generellt hög 
efterfrågan, men lönsamhetsproblem i vissa 
projekt i Finland och Norge har troligen hämmat 
kursutvecklingen. Den finansiella ställningen är 
stark och det finns rimligen förutsättningar för en 
extrautdelning framgent. SCA har varit ett viktigt 
innehav i fonden under i stort sett hela året. Den 
aviserade uppdelningen i ett bolag med skogstill-
gångarna (SCA) och ett bolag för hygienprodukter 
(Essity) bedömdes resultera i ett högre samman-
lagt värde. Så blev också fallet och i synnerhet 
värderas nu skogsdelen (SCA) högre än vad de 
flesta analytikerna räknade med innan uppdelning-
en. Vidare har Strategifonden köpt aktier i DnB 
och Nordea, två banker med relativt låg expone-
ring mot den svenska bostadssektorn. Köpen har 
finansierats genom en avveckling av Tele2-, SKF-, 
Autoliv- och Kemirainnehaven, vilka genomfördes 
med god förtjänst. Vidare sålde Strategifonden 

Carnegie Strategy Fund

Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende
företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar
försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en
lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt
fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa
en positiv och stabil avkastning.

JOHN STRÖMGREN

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. 
Marknadsekonom och CEFA. Årets Stjärn-
förvaltare av Morningstar 2002, 2007, 2008 
och 2015. Har ratingen AA hos Citywire.

john.stromgren@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1994-01-01

Kategori Blandfond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,25

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare John Strömgren

Fondbolag SEB Fund Services SA

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Bankgiro 5394-3965

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 1 159,3

snitt från start 11,1

10 ack 97,8

10 snitt 7,1

5 ack 85,3

5 snitt 13,1

3 ack 27,8

3 snitt 8,5

2 ack 21,3

2 snitt 10,1

1 år 7,2

Placeringsinriktning

Årlig avgift, A % 1,53

Årlig avgift, B % 1,53

Förvaltningsavgift, A % 1,25

Förvaltningsavgift, B % 1,25
Förvaltningsavgift för 10 000 kr, A 1 119,58

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) 7,63

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, B1) –

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B1) –

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, A %2) 1,00

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, B %3) 0,20

Riskmått

Totalrisk, fond, % 6,7

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad

2) Andelsklassen bytte förvaltningsarvode 2017-11-02
3) Andelsklassen startade 2017-11-02
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aktier i Investor och Industrivärden då substans-
rabatterna hade sjunkit betydligt. Mot slutet av 
året kom rabatterna att stiga igen. 

RSA är ett nytt obligationsinnehav. Bolaget äger 
Trygg-Hansa och har även försäkringsverksamhet i 
Kanada och Storbritannien. Nytt innehav är också 
Lebara, en virtuell teleoperatör vilket innebär att 
man använder andra telebolags nät. Vidare har 
ytterligare köp gjorts i obligationer emitterade av 
larmbolaget Verisure och B2 Holding, ett norskt 
skuldköpsbolag. Fonden har också köpt obligatio-
ner i Intrum Justitia i samband med att Lindorffs 
obligationer förtidsinlöstes.

Derivathandel med mera
Strategifonden har handlat med derivat under året. 
Fonden kan köpa värdepapper i utländsk valuta. 
För att skydda de svenska fondandelsägarna mot 

valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar 
fonden sina obligationer med valutaterminer. För 
att beräkna de sammanlagda exponeringarna i 
fonden används åtagandemetoden som riskbe-
dömningsmetod. Säkerhetskravet i Strategifonden 
per den 31 december var 32 miljoner kronor. 
Den svenska kronans rörelser gentemot andra 
valutor har inte haft någon större påverkan på 
fondens andelsvärde. Sedan Strategy Fund blivit en 
feederfond görs inga valutasäkringar i den fonden 
utan de nödvändiga valutasäkringarna avseende 
obligationsinnehaven görs i Strategifonden. 
 
Värdepappersinnehav
Strategy Fund var per den 31 december till 99,7 
procent investerad i Strategifonden och resteran-
de 0,3 procent utgjordes av likvida medel.

Framtidsutsikter
Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj 
av stabila aktier som lämnar god utdelning och 
företagsobligationer skapar bra förutsättningar för 
en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. 

En relativt svag kursutveckling för några av 
Strategifondens innehav under slutet av 2017 gör 
att förutsättningarna ser bättre ut för 2018. För-
väntningarna på fonden bör ändå ställas lägre än 
den avkastning fonden skapat under den senaste 
femårsperioden, 13 procent per år i genomsnitt. I 
ett tioårsperspektiv, vilket således även inbegriper 
de stora marknadsnedgångarna i samband med 
finanskrisen, har fonden i genomsnitt avkastat 7 
procent per år, vilket troligen skapar mer realistiska 
förväntningar om den framtida avkastningen.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr klass A 1 708,45 2 566,16 2 864,89 2 463,55 2 766,77 3 509,72 4013,29 4 227,91 4 782,04 5 127,15

Antal andelar, st Klass A 174 675 117 851 151 479 130 729 118 283 197 626 198 637 184 905 193 060 102 827

Andelsvärde, kr klass B – – – – – – – – – 98,40

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – – – 9 267

Fondförmögenhet, Mkr 298 456 434 322 327 694 797 782 923 528

Utdelning, kr/andel – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % –34,1 50,2 11,6 –14,0 12,3 26,9 14,4 5,3 13,1 7,2
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Fonder 99,7
Likvida medel 0,3

STRATEGISK FÖRDELNING, %

Courtage/omsättning, % 0,04

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass A 907

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass B 0,34

Omsättningshastighet, ggr/år 1,40

Transaktionskostnader, kkr –

Analyskostnader, kkr –

Transaktionskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,05

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % –

Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka 
närstående institut har agerat motpart i 
kommission, fast räkning eller genom handel 
i eget lager. –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Blandfonder 99,7

Carnegie Strategifond A 526 358 99,7

Övriga finansiella instrument4) 0,0

Valutaterminer –8 0,0

Summa värdepapper 526 350 99,7

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 1 770 0,3
Summa fondförmögenhet 528 120 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad 

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 93 628 59 840

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument – 115

Värdeförändring på OTC- 
derivat instrument –15 626 2 806

Värdeförändring på fondandelar – –14 884

Ränteintäkter 17 760 15 686

Utdelningar 17 237 17 717

Valutavinster och förluster, netto 327 768

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 423 1 723
Summa intäkter och  
värdeförändring 113 749 83 771

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –8 616 –8 962

Ersättning till förvaringsinstitut –28 –135

Ersättning till tillsynsmyndighet – –

Ersättning till revisorer –145 –160

Räntekostnader –60 –75

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –1 914 –1 340
Summa kostnader –10 763 –10 672

Resultat före skatt 102 986 73 099

Skatt –422 –428

Årets resultat 102 564 72 671

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 781 762 923 222

Andelsutgivning 129 751 201 965

Andelsinlösen –90 855 –669 738
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 102 564 72 671
Utdelat till andelsägarna – –

Fondförmögenhet vid årets slut 923 222 528 120

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 584 974 –

Fondandelar – 526 358

Penningmarknadsinstrument 298 781 –
OTC-derivatinsrument med 
positivt marknadsvärde 5 519 –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 889 274 526 358

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 889 274 526 358

Bankmedel och övriga likvida 
medel 30 891 1 772
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 5 089 –

Övriga tillgångar – 2 834
Summa tillgångar 925 254 530 964

Skulder
OTC-derivatinsrument med 
negativt marknadsvärde –943 –7
Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter – –727

Övriga skulder –1 090 –2 110
Summa Skulder –2 033 –2 844

Fondförmögenhet, not 1 923 222 528 120

Summa exponering mot fonder förvaltade av samma fond-  
och eller förvaltningsbolag eller sådana bolag som ingår i 
samma koncern

Carnegie Fonder 99,7%
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Utveckling
Carnegie Total har utvecklats väl. Fonden har stigit 
med 7,25 procent under året och har sedan start 
stigit med 10,58 procent. Nettoflödena till fonden 
under året uppgick till 555 miljoner kronor och 
förvaltat kapital per årsskiftet var 691 miljoner 
kronor.

I år har tillväxtmarknader utvecklats bättre än 
utvecklade marknader och det med stöd från 
stigande bolagsvinster och svagare dollar. Aktier 
som tillgångsslag har utvecklats väl och i dagens 
lågräntemiljö finns få investeringsalternativ. Det låga 
ränteläget och förväntningar om långsamt stigande 
långräntor medför att potentialen för traditionella 
ränteplaceringar i till exempel statspapper är myck-
et låg. Vi föredrar företagsobligationer även om 
risken i dessa är högre. Korrigeringar i marknaden 
inträffar då och då men vårt fokus ligger på att 
uppnå en långsiktig god riskjusterad avkastning. 

Förvaltning
Carnegie Total är en blandfond (fond-i-fond) som 
investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest 
framgångsrika fonder. Bland dessa finns till exempel 
Carnegie Sverigefond, Carnegie Småbolagsfond 
och Carnegie Corporate Bond. Carnegie fonders 
utbud kompletteras även med några av OPM:s och 
C Worldwides fonder.

Samtliga fonder i Carnegie Total är långsiktiga 
och aktivt förvaltade. Den strategiska allokeringen 
är 60 procent aktier och 40 procent räntor. Med 
tyngdpunkt på aktiesidan skapas god långsiktig po-
tential, medan räntefonderna kan agera stötdäm-
pare i oroliga tider. Carnegie Totals räntedel består 
främst av företagsobligationer som har bättre 
möjligheter att skapa avkastning relativt statsobliga-
tioner med låg avkastning. Den taktiska allokering-
en sker löpande med förändringar inom aktie- res-
pektive räntedelen. Förändringar i fonden bestäms 
av ansvarig förvaltare och med stöd av place-
ringsrådet. Carnegie Totals konstruktion möjliggör 
ett diversifierat fondsparande i aktivt förvaltade 
fonder med bra historik till en konkurrenskraftig 
avgift. Carnegie Total består av beprövade fonder, 
som förvaltas av beprövade förvaltare, enligt en 
beprövad modell.

I början av året avyttrade vi innehavet i Carnegie 
Rysslandsfond. Den ryska aktiemarknaden tillhörde 
vinnarna under föregående år, men har under 
större delen av året uppvisat en negativ utveckling. 
Den ryska marknaden bottnade under sommaren 
och vi bedömde att det åter var ett bra läge att 
gå in. Vi fann stöd från statistik som bekräftade att 
den ryska ekonomin hade stabiliserats. För andra 
kvartalet steg BNP med 2,5 procent, vilket var den 
starkaste siffran på nästan fem år. Oljepriset har 

dessutom successivt stärkts under andra halvår-
et, vilket även bidragit till vår positiva hållning till 
Ryssland. Vi sålde innehavet i Carnegie Indienfond 
under början av sommaren efter en god utveckling 
och ökade istället vikten i Carnegie Asia. Vi bedöm-
de att det kortsiktigt fanns bättre uppsida på andra 
asiatiska börser och ökade därför vikten i Carnegie 
Asia, för ett erhålla en bredare exponering mot 
regionen.

I mars lämnade Babak Houshmand Carnegie 
Fonder och hans plats i Carnegie Totals placerings-
råd togs över av Maria Anderson, från ränteteamet.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med 
derivat eller lånat ut värdepapper. För att beräkna 
de sammanlagda exponeringarna i fonden har 
åtagandemetoden använts som riskbedömnings-
metod. Säkerhetskravet per den 31 december var 
0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden 97,6 procent 
investerad i underliggande fonder. Resterande 2,4 
procent utgjordes av likvida medel. Aktiefonder 
utgjorde 59,3 procent.

Carnegie Total

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders 
mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och 
räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning. Fonden består av 
60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Det är en internatio-
nellt beprövad modell.

Carnegie Total är aktivt förvaltad av ett erfaret placeringsråd, och målsätt-
ningen är att i alla lägen vara den mest attraktiva lösningen för ett långsiktigt 
sparande, till exempel i ditt pensionssparande.

Startdatum 2016-08-30

Kategori Blandfond

Förvaltningsavgift, % 1,75 %

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag SEB Fund Services S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Bankgiro 701-8088

PPM-nummer Ej ansluten

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 10,6

snitt från start 7,8

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år 7,3

PlaceringsinriktningFörvaltare

MAGNUS GUSTAFSSON

MSc i statskunskap. Arbetat i finans-
branschen sedan 1996 och anställd 
sedan 2014.

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se

Årlig avgift, % 1,99

Förvaltningsavgift, % 1,75

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 2) 186,04

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, 2) 11,79

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,66

Riskmått

Totalrisk, fond, % 1)

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1) Har inte funnits i två år 
2)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 

dagen i respektive månad
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UTVECKLING PER ÅR, %

2016 2017

UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr – – – – – – – – 103,11 110,58

Antal andelar, st – – – – – – – – 1 109 987 6 252 023

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – 114 691

Utdelning, kr/andel – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – – 3,1 7,3
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiel la instrument2)

Värdepappersfonder 675 075 97,6
C Worldwide Global Equities  
Ethical 1A 49 884 7,2

Carnegie Asia A 59 664 8,6

Carnegie Corporate Bond A 127 495 18,4
Carnegie Emerging Markets  
Corporate Bond A 20 828 3,0

Carnegie High Yield Select 17 099 2,5

Carnegie Likviditetsfond A 56 030 8,1

Carnegie Rysslandsfond 25 596 3,7

Carnegie Småbolagsfond 51 659 7,5

Carnegie Strategifond A 43 885 6,3

Carnegie Sverigefond 122 145 17,7

OPM Listed Private Equity 36 160 5,2

OPM Quality Companies B 64 630 9,3

Summa värdepapper 675 075 97,6

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 16 300 2,4
Summa fondförmögenhet 691 375 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

Framtidsutsikter
Börsen har under en längre tid solat sig i glansen 
av en välsynkroniserad återhämtning i den globala 
ekonomin. Det finns en klar risk att riskaptiten 
svalnar och investerare blir mer försiktiga. Mycket 
talar därmed för en ökad volatilitet framöver. Trots 

en hel del politiska risker är utsikterna för den 
globala tillväxten fortsatt goda. Den europeiska 
tillväxten förbättras och den amerikanska eko-
nomin fortsätter att växa i relativt god takt. Även 
tillväxtmarknaderna uppvisar styrka och bidrar till 
den globala konjunkturuppgången. Efter en längre 

tids uppgång är det på sin plats att bli mer selektiv 
och se över risknivån, men än så länge ser vi få tyd-
liga recessionssignaler. Tar man detta i beaktande 
borde eventuella marknadskorrigeringar bli relativt 
kortlivade i dagsläget. 

Courtage/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 352
Genomsnittlig portföljlöptid vid  
periodens utgång, år –

Omsättningshastighet, ggr/år 0,49

Transaktionskostnader, kkr –

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31

Räntefonder 32,0
Aktiefonder 59,3
Blandfonder 6,4
Likvida medel 2,4

STRATEGISK FÖRDELNING, %

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en 

reglerad marknad eller motsvarande utanför EES.

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 2 278 16 822
Värdeförändring på  
penningmarknadsinstrument – –
Värdeförändring på OTC- 
derivatinstrument – –

Ränteintäkter – –

Utdelningar – 3 132

Valutavinster och förluster, netto 1 –16

Övriga finansiella intäkter –

Övriga intäkter 234 4065
Summa intäkter och  
värdeförändring 2 513 24 003

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –191 –5 831

Ersättning till förvaringsinstitut –4 –80

Ersättning till tillsynsmyndighet – –

Ersättning till revisorer – –137

Räntekostnader –9 –27

Övriga finansiella kostnader –139 –

Övriga kostnader –255
Summa kostnader –343 –6 330

Resultat före skatt 2 170 17 673

Skatt – –157
Årets resultat 2 170 17 516

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Fondandelar 111 628 675 075

Penningmarknadsinstrument – –
OTC–derivatinsrument med 
positivt marknadsvärde – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 111 628 675 075

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 111 628 675 075

Bankmedel och övriga  
likvida medel 2 225 4 863
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 670 219

Övriga tillgångar – 12 012
Summa tillgångar 114 523 692 169

Skulder
OTC-derivatinsrument med 
negativt marknadsvärde – –
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –75 –763

Övriga skulder – –31
Summa Skulder –75 –794

Fondförmögenhet, not 1 114 448 691 375

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid  
årets början 0 114 448

Andelsutgivning 112 848 601 023

Andelsinlösen –570 –41 612
Resultat efter skatt enligt resul-
taträkning 2 170 17 516
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid årets slut 114 448 691 375

Summa exponering mot fonder förvaltade av samma fond-  
och eller förvaltningsbolag eller sådana bolag som ingår i samma 
koncern

Carnegie Fonder 75,8%
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Carnegie Total

Carnegie Afrikafond .............................30

Carnegie Asia ..........................................33

Carnegie Indienfond ............................36

Carnegie Micro Cap ............................39

Carnegie Rysslandsfond ................... 41

Carnegie Småbolagsfond ................. 44

Carnegie Sverige Select .................... 46

Carnegie Sverigefond ......................... 49

Aktiefonder
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Utveckling
I princip samtliga aktiemarknader i Afrika hade en 
positiv utveckling under 2017. Den sydafrikanska 
marknaden präglades av politisk osäkerhet under 
året. Även om den började starkt då flera faktorer 
pekade på en makroekonomisk återhämtning, 
gjorde flera politiska turer att marknaden under 
större delen av året prisade in fortsatt svag eko-
nomisk utveckling och en kreditnedgradering till 
skräp under årets andra halva. När så ANC valde 
sin nya partiledare i december stod det klart att 
en nedgradering undvikits och finans- och konsu-
mentbolag återhämtade sig kraftigt, vilket gynnade 
fonden positivt. Börsens tungviktare Naspers steg 
med 71 procent räknat i kronor och var nästan 
ensamt bidragande till börsens uppgång om 17 
procent för året, och var också positivt för fonden. 
Den nigerianska marknaden återhämtade sig ock-
så starkt under senare delen av året efter det att 
en ny valutakurs för investerare och exportörer 
införts i april. Även om devalveringen innebar en 
valutaförlust om 21 procent steg fondens innehav 
i nigerianska banker så pass att de bidrog starkt 
positivt till fonden. Även den egyptiska marknaden 
återhämtade sig under senare halvan av året i takt 
med att ekonomin visade tecken på att anpassa 
sig till de reformer som tidigare införts. Ghana och 

Mauritius var de marknader som utvecklades bäst 
under året (30 procent respektive 22 procent), 
och fondens innehav i Ghana Commercial Bank 
(GCB) steg 49 procent medan MCB Group steg 
27 procent. Kronan stärktes med 10 procent 
gentemot den amerikanska dollarn vilket påverkat 
fonden negativt.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhets-
krav per den 31 december var 0 kronor. För att 
beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden 
har åtagandemetoden använts som riskbedöm-
ningsmetod.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 92 pro-
cent investerad i aktier, fördelat på 30 innehav. 
Resterande 8 procent utgjordes av likvida medel. 
Fonden har haft nettoinflöden under året och det 
förvaltade kapitalet per sista december uppgick till 
381 miljoner kronor. 

Förvaltning
Fondens största innehav utgörs av Naspers,  
Barclays Africa Group och CIB. Under året gjordes 

nyinvesteringar ibland annat egyptiska Credit 
 Agricole och Juahyna, marockanska HPS samt 
kenyanska KCB. De egyptiska bankerna står väl rus-
tade för framtiden och konsumenterna förväntas 
återhämta sig under 2018. Mot den bakgrunden 
upplevdes Credit Agricole och Juhayna som särskilt 
intressanta. KCB upplevdes som billig i samband 
med turbulensen kring presidentvalet. Fonden 
avyttrade sitt innehav i GCB och Attijariwafa Bank 
då värderingarna inte längre speglade riskerna i 
framtiden. Fonden avyttrade även sitt innehav i 
Sasol då bolaget inte upplevdes kunna leva upp till 
de utdelningar man tidigare varit generös med. 

Framtidsutsikter
Inflationen i Egypten är på tillbakagång efter att ha 
toppat kring 35 procent i oktober. Dessutom indi-
kerar tidig statistik att turismen också utvecklas väl 
igen. Det är trender som troligen kommer att hålla 
i sig under 2018 och kan gynna bolagen framöver 
och det finns god anledning att tro att det också 
kommer att speglas i bankernas utveckling, trots 
förväntat fallande räntemarginaler. Förhoppning-
arna om en god utveckling i den sydafrikanska 
ekonomin börjar också materialisera sig. Fortfa-
rande finns ett par stötestenar för politiken att 
lösa för att stärka tilltron till landets framtid och i 

Carnegie Afrikafond

Carnegie Afrikafond investerar i aktier som är noterade på någon 
av de afrikanska börserna eller i bolag vars huvudsakliga verksamhet 
finns på kontinenten.

Carnegie Fonder har investerat i Afrika sedan mitten av nittiotalet. 
Mycket har hänt sedan dess. Nya företag och marknader poppar upp 
och i Afrika finns idag många av världens snabbast växande ekonomier. 
Carnegie Afrikafond upptäcker och samlar kontinentens mest intressan-
ta och lovande företag.

KARIN FRIES
Magister i ekonomi. Arbetat i finans branschen 
sedan 2004 och anställd sedan 2004.

FREDRIK COLLIANDER
MSc i företagsekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 1990 och anställd sedan 2000. 
Årets Stjärnförvaltare av 2001, 2005, 2006 och 
2009. Har ratingen A från Citywire.

karin.fries@carnegiefonder.se
fredrik.colliander@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2006-05-29

Kategori Aktiefond, Afrika

Förvaltningsavgift, % 2,5

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare K. Fries & F. Colliander

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5868-3947

PPM-nummer 184 291

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 22,0

snitt från start 1,7

10 ack –9,3

10 snitt –1,0

5 ack 8,0

5 snitt 1,5

3 ack –0,7

3 snitt –0,2

2 ack 31,2

2 snitt 14,5

1 år 16,0

Placeringsinriktning

Årlig avgift, % 2,60

Förvaltningsavgift, % 2,50

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 254,92

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 16,58

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 2,49

Riskmått

Totalrisk, fond, % 13,2

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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skrivande stund finns tecken på att dessa kommer 
att kunna lösas positivt. Det är av vikt för landet 
att undvika en kreditnedgradering till skräp i mars, 
och för det behövs politisk enighet om framti-
den. Bättre tilltro till den egna ekonomin och det 
politiska ledarskapet kommer att kunna generera 
fler investeringar och stärka konsumenterna. Den 
kenyanska ekonomin är under återhämtning efter 
den utdragna presidentvalsprocessen. Förhopp-

ningarna finns att man lättar på ränterestriktioner-
na som infördes 2016 och att det leder till bättre 
kredittillgång vilket kan vara bra för alla inblan-
dande parter. Även den nigerianska ekonomin är 
under återhämtning och det starkare oljepriset 
är naturligtvis positivt för landets intäkter. Dock 
finns det risk att den politiska osäkerheten inför 
valet 2019 kommer att påverka landet negativt 
och skulle det inträffa samtidigt med ett fallande 

oljepris kan nog den bräckliga återhämtningen 
få sig en knäck. Med undantag för Nigeria är de 
allra flesta länderna i Afrika fortfarande i åter-
hämtningsfasen efter de svåra åren 2014-16. Så 
länge den globala ekonomin också fortsätter att 
utvecklas i god takt, ser den trenden ut att kunna 
befästas ytterligare under 2018 vilket borde gynna 
bolagen i portföljen. 
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr 8,01 9,60 11,02 8,80 9,96 9,97 10,83 8,20 9,27 10,75

Antal andelar, st 50 938 321 49 601 561 49 932 484 45 508 065 55 945 419 50 459 498 50 295 768 36 507 732 36 507 732 35 478 780

Fondförmögenhet, Mkr 408 476 551 400 557 503 545 299 331 381

Utdelning, kr/andel 0,05 0,52 0,12 0,16 0,19 – – – – –

Totalavkastning, % –40,1 29,0 16,2 –18,8 15,6 0,1 8,6 –24,3 13,0 16,0
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Sydafrika 55,2
Nigeria 4,7
Kenya 8,1
Marocko 5,4
Likvida medel 8,1
Egypten 9,5
Botswana 4,2
Mauritius 4,1
Zambia 0,6

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Bransch Procent

Finans och fastighet 35,4

Sällanköpsvaror 18,3

Telekom 12,4

Dagligvaror 10,2

Råvaror 8,8

Sjukvård 4,4

Teknik 1,2

Kraftförsörjning 0,6

Industrivaror 0,6

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Innehav Procent

Naspers 8,8

Barclays Africa Group 6,6

Commercial Intl Bank 5,4

Vodacom Group 5,2

Billiton 4,6

Aspen Pharmacare 4,4

Societe Des Brasseries Du Maroc 4,3

Lucara Diamond 4,2

Foschini 4,2

MCB Group 4,1

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Courtage/omsättning, % 0,13

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 309

Omsättningshastighet, ggr/år 0,4

Transaktionskostnader, kkr 740

Analyskostnader, kkr 328

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,24

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,11

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Botswana 4,2

Lucara Diamond 16 031 4,2

Egypten 9,5

Commercial Intl Bank 20 694 5,4

Credit Agricole Egypt 10 740 2,8

Juhayna 4 839 1,3

Kenya 8,1

East African Breweries 4 401 1,2

KCB Group LTD 7 446 2,0

Kenya Electricity 2 441 0,6

Nairobi Securities Exchange 1 574 0,4

Safaricom 15 168 4,0

Marocko 5,4

Hightech Payment 4 416 1,2

Societe Des Brasseries Du 
Maroc 16 348 4,3

Mauritius 4,1

MCB Group 15 715 4,1

Nigeria 4,7

Guaranty Trust Bank 7 372 1,9

Nigerian Breweries 2 440 0,6

Zenith Bank 8 001 2,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Sydafrika 55,2

Aspen Pharmacare 16 671 4,4

Barclays Africa Group 25 282 6,6

BHP Billiton 17 428 4,6

Clover Industries 2 517 0,7

Discovery 8 695 2,3

FirstRand 14 817 3,9

Foschini 16 016 4,2

Mr Price 9 337 2,4

MTN Group 12 382 3,2

Naspers 33 424 8,8

Shoprite 8 199 2,1

Standard Bank 14 909 3,9

Truworths 10 974 2,9

Vodacom Group 19 809 5,2

Zambia 0,6

Lafarge Cement Zambia 2 364 0,6

Summa värdepapper 350 452 91,9

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 30 928 8,1
Summa fondförmögenhet 381 380 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2) Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 34 438 47 923

Ränteintäkter 188 483

Utdelningar 11 762 9 470

Valutavinster och förluster netto 72 –1 978

Övriga finansiella intäkter –

Övriga intäkter – 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 46 460 55 898

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –7 683 –7 695

Räntekostnader –44 –15

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –705 –1 124
Summa kostnader –8 432 –8 834

Årets resultat 38 028 47 065

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 298 986 331 503

Andelsutgivning 67 125 83 566

Andelsinlösen –72 636 –80 754
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 38 028 47 065
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 331 503 381 380

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 311 551 350 452
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 311 551 350 452

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 311 551 350 452

Bankmedel och övriga  
likvida medel 20 654 36 572
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 332 205 387 024

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –702 –709

Övriga skulder – –4 935
Summa Skulder –702 –5 644

Fondförmögenhet, not 1 331 503 381 380
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Utveckling
2017 tillhör ett av de allra bästa åren för Asien. 
Fonden ökade i värde med hela 31,6 procent. 
Sedan fonden lanserades i juli 2014 har fonden 
stigit med 68,0 procent.

De asiatiska ekonomierna är starkt sammanlän-
kade med övriga världen genom sin export. Att 
påstå att Asien är en option på global tillväxt är 
ingen överdrift. Västvärldens ekonomier befin-
ner sig i ett läge av global högkonjunktur. Trots 
upprepade räntehöjningar i USA sedan 2015, är 
ränteläget fortfarande lågt. Trumpadministratio-
nens oförmåga att genomföra sin politik har givit 
ett läge i USA där ekonomin går bra men förtro-
endet för amerikansk politik är lågt. Resultatet är 
en svag dollar.

Stark global tillväxt och svag dollar är en gyllene 
kombination för Asien. Kinas stimulansåtgärder 
de senaste två åren innebär också att vinstut-
vecklingen för företagen ser bättre ut än på länge. 
Värderingen för kinesiska och asiatiska aktier är 
inte utmanande utan ligger strax under historiskt 
genomsnitt. Faktum är att om västvärlden har bra 
tillväxt så har Asien ännu högre tillväxt, men till 
lägre värdering. Kina, Indien, Filippinerna och Viet-
nam har en BNP-tillväxt mellan 6 och 7 procent.

Vinsterna i Asien ökar med 15–20 procent 
jämfört med USA där vinsterna ökar med 5–10 
procent. Värderingen i Asien ligger på 14 årsvinster 
medan amerikanska aktier befinner sig på en 
toppnivå med en värdering på 18–20 årsvinster. 
Låga räntor och svag dollar ger ökad riskaptit och 
utländskt riskkapital flödar till Asien.

Förvaltning
Under första halvåret såldes innehaven i Tata 
Consultancy, Cathay Financial, Fubon Financial och 
i Asian Paint. Även innehaven i Angang Steel och 
Aluminium Corp of China såldes. Nyinvestering 
gjordes i Beijing Enterprise Water som sysslar 
med vattenrening i Kina. I Taiwan köptes Largan 
Precision som tillverkar komponenter till mobil-
telefoner. Fonden reducerade investeringarna i 
Kina till förmån för Indien genom köp av Eicher 
Motor samt Ultratech Cement i Indien sam-
tidigt som innehaven i China Overseas Land och 
cement bolaget Anhui Conch avyttrades. I Indone-
sien minskade vi investeringarna genom försäljning 
av byggbolaget Waskita Karya. 

Under andra halvåret reducerade fonden sin 
exponering mot teknologibolag i Kina och Taiwan. 
Efter en kraftig uppgång under året fann vi att 
flera bolag värderades väl högt. Samtidigt var 

marknaden orolig för att Apples nya Iphone X inte 
sålde tillräckligt bra. Innehaven i Alibaba Group 
och Sunny Optical minskades därför i fonden. I 
Taiwan såldes innehavet i Hon Hai. Fonden inves-
terade istället i Chroma ATE och i ASM Pacific 
som tillverkar utrustning till halvledarindustrin.

Nyinvestering gjordes också i Sunny Friend 
Environment. Bolaget driver anläggningar för han-
tering av industriavfall i Taiwan och i Kina. Miljöfrå-
gorna är prioriterade i Kina efter partikongressen. 
I Indien investerade vi i PC Jeweller som tillverkar 
guld- och juvelsmycken med försäljning i eget 
butiksnät. I Thailand köptes Central Plaza Hotel, 
verksamma inom hotell- och restaurangsektorn. 

Fonden steg i värde med 31,6 procent under 
året, uttryckt i kronor. Valutaexponeringen inver-
kade negativt på fondens utveckling i och med 
att dollarn sjönk i värde mot kronan med 10,0 
procent.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med 
derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säker-
hetskrav per den 31 december var 0 kr. För att 
beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden 
har åtagandemetoden använts som riskbedöm-
ningsmetod.

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer 
välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens 
befolkning bor i Asien, och trots en fantastisk tillväxt de senaste två decen-
nierna har Asien en fortsatt mycket stor potential.

Genom Carnegie Asia investerar du i ungefär 30 expansiva företag. Dess-
utom får du exponering mot spännande nya marknader som inte erbjuds i 
en traditionell Asienfond.

GUNNAR PÅHLSON

Redovisningsekonom. Arbetat i finans-
branschen sedan 1981 och anställd sedan 
2006. Har ratingen A från Citywire.

gunnar.pahlson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2004-04-06

Kategori Aktiefond, Asien

Förvaltningsavgift, % 1,9

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Gunnar Påhlson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5729-9091

PPM-nummer 838 383

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 173,2

snitt från start 7,6

10 ack 21,6

10 snitt 2,0

5 ack 92,9

5 snitt 14,0

3 ack 45,0

3 snitt 13,2

2 ack 42,5

2 snitt 19,4

1 år 31,6

Placeringsinriktning

Årlig avgift, % 2,06

Förvaltningsavgift, % 1,90

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 238,28

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 13,63

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, %2) 1,96

Riskmått

Totalrisk, fond, % 11,3

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad

2)  Varav 0,06% upplupet förvaltningsarvode hänförligt till sammanslagningen med 
Carnegie Emerging Markets
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Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 95,6 procent 
investerad i aktier. Resterande 4,4 procent utgjor-
des av likvida medel. Innehaven är koncentrerade 
till 36 innehav.

Framtidsutsikter
Tillväxtutsikterna för Asien ser relativt goda ut 
även för 2018. Kinesiska bolag ser en återhämtning 
i vinstutvecklingen. Högkonjunktur både i USA, 

Europa och i Asien samtidigt innebär att asiatisk 
export utvecklas starkt. Indisk ekonomi däremot 
ser en mer dämpad tillväxt det närmaste året 
innan nästa allmänna val 2019. Det finns ett antal 
intressanta investeringsteman som driver tillväx-
ten i Asien. Förutom inhemsk konsumtion och 
investeringar i infrastruktur är underleverantörer 
till smarta mobiltelefoner och till produktion av 
elbilar snabbt växande branscher. Växande regional 
turism och snabbväxande internetbolag med nya 

tjänster är också intressant. De risker som finns 
är framförallt högre oljepris samt om Fed höjer 
räntan i USA snabbare än väntat. En starkare 
utveckling för dollarn kan också inverka negativt 
på kapitalflödena till Asien.
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr 125,42 161,94 149,31 117,46 126,34 136,91 168,07 171,01 185,19 243,69

Antal andelar, st 5 268 981 6 397 508 4 904 095 4 004 184 4 492 639 2 916 272 2 720 238 3 114 039 3 110 626 6 438 446

Fondförmögenhet, Mkr 661 1 036 732 470 568 399 457 533 576 1 569

Utdelning, kr/andel 4,86 5,00 1,20 2,20 2,33 – – – – –

Totalavkastning, % –42,4 34,3 –7,1 –20,0 9,6 8,4 22,8 1,8 8,3 31,6
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Hongkong/Kina 39,1
Taiwan 12,4
Sydkorea 4,3
Indien 20,6
Thailand 8,9
Filippinerna 7,8
Likvida medel 4,4
Vietnam 1,0
Indonesien 1,5

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Bransch Procent

Teknik 24,6

Finans och fastighet 22,4

Industrivaror 17,0

Sällanköpsvaror 14,7

Energi 4,6

Kraftförsörjning 4,0

Råvaror 3,6

Hälsovård 3,1

Dagligvaror 1,6

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Innehav Procent

Tencent 7,8

Taiwan Semiconductor 7,0

ICBC IND&COM 5,0

Airports of Thailand 4,6

Samsung 4,3

China Constr 4,2

Maruti Suzuki 4,1

Beijing Water 4,0

Geely 3,6

SM Prime 3,6

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Courtage/omsättning, % 0,14

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 1 276

Omsättningshastighet, ggr/år 1,10

Transaktionskostnader, kkr 7 239

Analyskostnader, kkr 1 402

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,57

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,11

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Filippinerna 7,8

Ayala Land 35 637 2,3

SM Prime 56 332 3,6

BDO Unibank 29 626 1,9

Hongkong/Kina 39,1

AAC Technologies 10 099 0,6

Anta Sports 29 778 1,9

ASM Pacific 11 435 0,7

Beijing Water 62 254 4,0

Brilliance 36 428 2,3

China Constr 66 498 4,2

China Medical 49 741 3,2

China Overseas 27 728 1,8

China Shenhu 18 838 1,2

Geely 56 910 3,6

ICBC IND&COM 78 323 5,0

Sunny Opt 42 902 2,7

Tencent 122 988 7,8

Indien 20,6

Blue Star 21 020 1,3

Eicher Motors 35 089 2,2

HDFC Bank 50 527 3,2

Maruti Suzuki 65 013 4,1

Motherson Sumi 42 155 2,7

PC Jeweller 25 356 1,6

Reliance 53 260 3,4

Sterlite Tech 30 074 1,9

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Indonesien 1,5

Bank Mandiri 14 400 0,9

Pakuwon Jati 8 673 0,6

Sydkorea 4,3

Samsung 68 164 4,3

Taiwan 12,4

Chroma Ate Inc 24 631 1,6

Hota Industrial 30 071 1,9

Largan Precision 12 335 0,8

Sunny Friend 18 328 1,2

Taiwan Semiconductor 109 757 7,0

Thailand 8,9

Airports of Thailand 71 588 4,6

Central Pattana 33 452 2,1

Cenral Plaza 35 209 2,2

Vietnam 1,0

Vingroup 15 824 1,0

Summa värdepapper 1 500 445 95,6

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 68 512 4,4
Summa fondförmögenhet 1 568 957 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2) Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 49 582 346 381

Ränteintäkter 2 104

Utdelningar 7 156 25 646

Valutavinster och förluster, netto –931 –4 694

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – 28
Summa intäkter och  
värdeförändring 55 809 367 465

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –10 509 –25 010

Räntekostnader – –10

Övriga finansiella kostnader –615

Övriga kostnader –4 188 –10 802
Summa kostnader –15 312 –35 822

Årets resultat 40 497 331 643

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 532 539 576 064

Andelsutgivning 87 631 277 323

Tillfört vid fusion – 549 718

Andelsinlösen –84 603 –165 791
Resultat efter skatt enligt resul-
taträkning 40 497 331 643
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 576 064 1 568 957

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 546 041 1 500 445
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 546 041 1 500 445

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 546 041 1 500 445

Bankmedel och övriga  
likvida medel 30 611 76 180
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 361 958

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 577 013 1 577 583

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –949 –2 596

Övriga skulder – –6 030
Summa Skulder –949 –8 626

Fondförmögenhet, not 1 576 064 1 568 957
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Utveckling
2017 tillhör ett av de allra bästa åren för Asien 
och för Indien. Den indiska marknaden utveckla-
des mycket starkt och fonden steg i värde med 33 
procent under året, uttryckt i kronor. Den indiska 
valutan sjönk i värde med 4,5 procent, vilket inver-
kade negativt på avkastningen.

Sedan Indiens premiärminister Narendra Modi 
kom till makten 2014 har han framgångsrikt ge-
nomfört ett antal mindre reformer, samt tre riktigt 
stora reformer. En valutareform där 90 procent av 
alla sedlar byttes ut, i november 2016. I juli förra 
året infördes en enhetlig nationell momssats. I ok-
tober lanserades en plan för att rekapitalisera de 
statsägda bankerna. Under tiden har dock  Indiens 
ekonomi bromsat in. Att genomföra så stora 
ekonomiska reformer på kort tid har ett pris. Även 
om BNP på pappret växer med 6,3 procent, syns 
detta inte i företagens vinstutveckling. Vinsterna 
kommer i bästa fall att öka med 8–10 procent för 
2017. Den politiska målsättningen var avreglering, 
effektivisering av statsapparaten, främja investe-
ringar och tillväxt, begränsa korruption och att 
öka skatteintäkterna. Målet var också att minska 
budgetunderskottet, minska inflationen och att 
sänka räntan. Dessa mål uppfylldes. Modi lyckades 

öka sin makt i delstaterna genom valseger både i 
Uttar Pradesh och Gujarat.

De privata bankerna och företag som tillverkar 
kapitalvaror som till exempel bilar, motorcyklar 
och luftkonditionering växer mest. Läkemedels-
bolagen och IT-service har sett en svagare trend. 
Sämre global efterfrågan samt prispress och 
utvecklingen för dollarn har inverkat negativt för 
dessa branscher.

Förvaltning
Fonden hade vid årsskiftet en portfölj med inrikt-
ning mot industribolag, banker och mot tillverkare 
av bilar, motorcyklar och konsumentvaror. 

Under första halvåret minskade fonden inves-
teringarna i läkemedel och i IT-service genom 
försäljning av Sun Pharmaceuticals, Infosys och Tata 
Consultancy. Även innehaven i Bharti Infratel och 
Dabur India såldes. Istället ökades investeringarna 
i Eicher Motor, Motherson Sumi och i Ultratech 
Cement. Nyinvestering gjordes i Bharat Forge och 
i Yes Bank. Fonden ökade också exponeringen mot 
cykliska bolag genom köp av Tata Steel. Fonden 
nyinvesterade också i däcktillverkaren Balkrishna 
Industries och i Crompton Consumer Electricals. 

Under hösten såldes innehaven i Natco Pharma, 
Apollo Hospitals och Godrej Consumer Products. 
Nyinvestering gjordes i Sterlite Technolgies som 
tillverkar optisk fiber till telekommunikation. Inves-
tering gjordes också i PC Jeweller som tillverkar 
och säljer smycken. 

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhets-
krav per den 30 december var 0 kronor. För att 
beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden 
har åtagandemetoden använts som riskbedöm-
ningsmetod.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 95,4 procent 
investerad i aktier. Resterande 4,6 procent utgjor-
des av likvida medel. Innehaven är koncentrerade 
till 33 innehav.

Framtidsutsikter
Med ett drygt år kvar till nästa val är risken stor 
att Modi praktiserar en mer populistisk ekonomisk 
politik i syfte att vinna ökat stöd från landsbygds-
befolkningen. Statens upplåningsbehov för 2018 

Carnegie Indienfond

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest  
spännande tillväxtmarknader.

Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stor-
makt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att fortsätta 
växa där tillväxten i landets ekonomi drivs av inhemsk efterfrågan och 
strukturella teman som konsumtion, investeringar i infrastruktur, outsourcing 
av produktion samt utländska direktinvesteringar. Carnegie Indienfond har 
valt ut ungefär 30 bolag som drar nytta av tillväxten.

GUNNAR PÅHLSON

Redovisningsekonom. Arbetat i finans-
branschen sedan 1981 och anställd sedan 
2006. Har ratingen A från Citywire.

gunnar.pahlson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2004-08-30

Kategori Aktiefond Indien

Förvaltningsavgift, % 2,2

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Gunnar Påhlson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5812-8125

PPM-nummer 505 586

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 464,6

snitt från start 13,9

10 ack 53,0

10 snitt 4,3

5 ack 135,9

5 snitt 18,7

3 ack 45,4

3 snitt 13,3

2 ack 38,4

2 snitt 17,6

1 år 33,0

Placeringsinriktning

Årlig avgift, % 2,26

Förvaltningsavgift, % 2,20

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 261,84

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 15,46

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 2,20

Riskmått

Totalrisk, fond, % 16,2

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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kommer att öka och risken är uppenbar att 
budgetunderskottet ökar till 3,5 procent av BNP 
när tryckpressen går för att köpa väljarstöd. Den 
tioåriga obligationsräntan har redan stigit över 
7 procent som en konsekvens. Fonden äger en 

mycket selektiv portfölj med välskötta och lön-
samma företag. Vinstutvecklingen i dessa företag 
ligger över marknaden som helhet. Värderingen av 
indiska bolag ligger för närvarande över historiskt 
genomsnitt. Börsuppgången under 2017 drevs till 

stor del av överskottslikviditet från inhemska inves-
terare. Sammantaget innebär detta att marknaden 
behöver genomgå en period av konsolidering.
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr 162,84 253,51 297,36 193,30 222,36 206,62 360,82 379,02 394,25 524,51

Antal andelar, st 4 959 465 5 696 695 5 568 856 4 111 729 4 121 251 3 323 934 4 954 190 4 673 642 4 389 999 4 973 607

Fondförmögenhet, Mkr 808 1 444 1 656 795 916 687 1 788 1 773 1 733 2 609

Utdelning, kr/andel 9,15 4,96 – – 1,11 – – – – –

Totalavkastning, % –54,3 60,8 17,3 –35,0 15,6 –7,1 74,6 5,0 4,0 33,0
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Bransch Procent

Industrivaror 35,3

Finans och fastighet 25,6

Material 20,9

Sällanköpsvaror 5,9

Energi 4,8

Dagligvaror 1,8

Tjänster 1,0

Hälsovård 0,6

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Bransch Procent

HDFC Bank 5,6

Kansai Nerolac Paints 5,6

Maruti Suzuki 5,4

Indusind Bank 4,8

Reliance Industries 4,8

Titan Industries 4,7

Bharat Forge LTD 4,5

Balkrishna 4,4

Eicher Motors 4,2

Voltas 4,0

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Courtage/omsättning, % 0,15

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 2 242

Omsättningshastighet, ggr/år 0,45

Transaktionskostnader, kkr 5 837

Analyskostnader, kkr 1 122

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,26

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,05

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 1,8

PC Jeweller 46 954 1,8

Energi 4,8

Reliance Industries 124 036 4,8

Finans och fastighet 25,6

Bajaj Finance 80 089 3,1

HDFC Bank 146 230 5,6

Housing Development 89 893 3,4

Icici Bank 48 419 1,9

Indusind Bank 125 647 4,8

Kotak Mahindra Bank 102 031 3,9

State Bank of India 19 911 0,8

Yes Bank LTD 56 695 2,2

Hälsovård 0,6

Sun Pharmaceutical 14 679 0,6

Industrivaror 35,3

Adani Ports and Special Econ 26 063 1,0

Amara Raja Batteries 17 586 0,7

Balkrishna 114 551 4,4

Bharat Forge LTD 116 557 4,5

Bosch 70 338 2,7

Crompton Greaves LTD 20 922 0,8

Cummins India 86 975 3,3

Eicher Motors 109 732 4,2

Larsen & Toubro LTD 24 253 0,9

Maruti Suzuki 140 028 5,4

Motherson Sumi Systems 87 721 3,4

Voltas 105 354 4,0

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 20,9

Asian Paints 80 589 3,1

Hindalco 42 181 1,6

Kansai Nerolac Paints 145 717 5,6

Pidilite Industries 52 633 2,0

Sterlite Industries 77 065 3,0

Tata Steel 70 585 2,7

Ultratech Cement 76 617 2,9

Sällanköpsvaror 5,9

Blue Star 31 530 1,2

Titan Industries 123 262 4,7

Tjänster 1,0

Zee Entertainment 26 914 1,0

Summa värdepapper 2 501 757 95,9

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 106 973 4,1
Summa fondförmögenhet 2 608 731 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en  

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 84 174 631 048

Ränteintäkter 1 22

Utdelningar 11 101 15 982

Valutavinster och förluster, netto 4 101 –1 537

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 99 377 645 515

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –38 293 –49 279

Räntekostnader – –43

Övriga finansiella kostnader –178

Övriga kostnader –5 968 –7 214
Summa kostnader –44 439 –56 536

Årets resultat 54 938 588 979

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 1 771 426 1 730 746

Andelsutgivning 359 661 1 012 539

Andelsinlösen –455 279 –723 533
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 54 938 588 979
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 1 730 746 2 608 731

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 648 347 2 501 757
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 648 347 2 501 757

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 648 347 2 501 757

Bankmedel och övriga 
likvida medel 85 699 115 100
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar – 1
Summa tillgångar 1 734 046 2 616 857

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –3 300 –4 744

Övriga skulder – –3 383
Summa skulder –3 300 –8 127

Fondförmögenhet, not 1 1 730 746 2 608 731
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Utveckling
Fonden hade sedan starten i februari till slutet av 
2017 en positiv värdeutveckling om 6,3 procent, 
i kombination med ett nettoinflöde om 653 mil-
joner kronor innebar det att fondförmögenheten 
vid årsskiftet uppgick till 668 miljoner kronor. 

Förvaltning
Under året har större nettoköp ägt rum i KnowIt, 
Addnode, New Wave, AQ Group och Plazer.

Derivathandel med mera
Fonden har under 2017 inte handlat med derivat 
eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per 
den 31 december var 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Fonden var vid periodens slut till 95,0 procent 
investerad i aktier och 5,0 procent i likvida medel.

Vi investerade i KnowIt då vi trodde på en 
god utveckling för såväl bolagets försäljning som 
lönsamhet. I ljuset av detta var vår bedömning 
att aktien var attraktivt värderad. Marknaden för 
IT-konsulttjänster är stark och vi gör bedöm-
ningen att den kommer att fortsätta vara så 
under överskådlig framtid. Efterfrågan är till stor 

del strukturell då stora delar av samhället har 
betydande digitaliseringsbehov. Bolaget har ett 
starkt varumärke i rekryteringsmarknaden vilket 
är viktigt då tillgången av ny personal är en kritisk 
faktor för fortsatt tillväxt.

Investeringen i Addnode gjordes då vår bedöm-
ning är att bolaget är en intressant blandning av 
mjukvaru- och konsultbolag. Bolaget har en stark 
entreprenöriell företagskultur och växer såväl or-
ganiskt som genom förvärv. Kunderna har en god 
spridning mellan industri, bygg och offentlig sektor. 
Värderingen av bolaget är attraktiv.

Vi tog in New Wave som ett innehav i fonden. 
Bolaget är i mångt och mycket synonymt med 
grundaren och huvudägaren Torsten Jansson. Bo-
laget har en stor del av sin lönsamhet i segmentet 
profilkläder som bedöms utvecklas positivt i när-
tid. Ett hårt arbete har lagts ned på Orrefors och 
Kosta Boda med imponerande resultat, idag är 
lönsamheten i segmentet god vilket historiskt inte 
alltid varit fallet. Vi ser en god potential i sport-
varumärket Craft. Aktien är lågt värderad.

AQ Group är en kontraktstillverkare, något 
som ofta uppfattas som en industri med hård 
konkurrens och skral lönsamhet. AQ Group har 
dock en lång historia av god lönsamhet och växer 

därtill såväl organiskt som genom förvärv. Bolaget 
har en kompetent ledning som positionerat bola-
get snarare som samarbetspartner till sina kunder 
än en ren kontraktstillverkare, vilket vi tror är en 
viktig förklaring till den goda lönsamheten.

Vi investerade i det Göteborgsbaserade fastig-
hetsbolaget Platzer då vi gjorde bedömningen att 
aktien var lågt värderad, att bolaget har en skicklig 
ledning och att marknaden för kommersiella 
lokaler i Göteborg har goda förutsättningar att 
fortsätta utvecklas positivt. Näringslivet i regionen 
åtnjuter för närvarande en god efterfrågesituation, 
vilket påverkar efterfrågan på lokaler i positiv 
riktning.

Framtidsutsikter
Den svenska konjunkturen är stark vilket är bra 
för microbolagen som har en stor del av sin 
försäljning i Sverige. Vi ser även att den europe-
iska konjunkturen utvecklas väl. I Sverige utgör 
bostadsmarknaden en riskfaktor men vårt huvud-
scenario är att Sveriges ekonomi klarar en ned-
gång i bostadspriserna om den inte blir för kraftig 
och utdragen. Tillgångsslaget svenska microbolag 
har goda framtidsutsikter och vi gör bedömningen 
att våra innehav är attraktivt värderade.

Carnegie Micro Cap

Förvaltare

Startdatum 2017-01-31

Kategori Aktiefond Sverige

Förvaltningsavgift, % 2,0

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5176-8331

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 6,3

snitt från start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år 6,3

VIKTOR HENRIKSSON

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 
1996 och anställd sedan 2005. Har ratingen 
AA hos Citywire.

viktor.henriksson@carnegiefonder.se

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med  
ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor.

Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan komplet terande 
insättningar om minst 20 000 kronor åt gången göras. Fonden handlas 
månadsvis.

Placeringsinriktning

Årlig avgift, % 2,00

Förvaltningsavgift, % 2,00

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 2) –

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,2) –

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, %1) 1,81

Riskmått

Totalrisk, fond, % 1)

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1) Fonden startade 2017-01-31
2)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 

dagen i respektive månad
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Carnegie Micro Cap
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UTVECKLING PER ÅR, %

2017

UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr – – – – – – – – – 106,33

Antal andelar, st – – – – – – – – – 6 285 424

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 668

Utdelning, kr/andel – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 6,3
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UTVECKLING, %

2017-02-02 2017-12-31

Innehav Procent

Know IT 9,3

Addnode 6,5

Bulten 5,7

Platzer Fastigheter 5,4

Catena 5,4

New Wave 5,1

AQ Group 4,9

Bufab 4,9

Formpipe Software 4,3

Concentric 3,9

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Bransch Procent

Industrivaror 38,8

Informationsteknologi 26,1

Finans och fastighet 15,0

Sällanköpsvaror 12,6

Dagligvaror 2,4

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Finans och fastighet 15,0

Catena 35 758 5,4

Platzer Fastigheter 36 027 5,4

Nordax 14 357 2,1

TF Bank 14 160 2,1

Industrivaror 38,8

Alimak 21 554 3,2

AQ Group 33 000 4,9

Bergman & Beving 21 286 3,2

Bufab 32 421 4,9

Bulten 37 771 5,7

Concentric 26 042 3,9

Coor Service Management 14 702 2,2

Instalco 25 812 3,9

Nordic Waterproofing 21 736 3,3

Serneke 24 990 3,7

Informationsteknologi 26,1

Acando 16 589 2,5

Addnode 43 573 6,5

Formpipe 28 682 4,3

Know IT 62 234 9,3

Proact IT 23 465 3,5

Sällanköpsvaror 12,6

Byggmax 25 575 3,8

New Wave 34 335 5,1

Saferoad Holding 24 441 3,7

Dagligvaror 2,4

Scandi Standard 16 229 2,4

Summa värdepapper 634 740 95,0

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 33 608 5,0
Summa fondförmögenhet 668 348 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en  

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början – 0

Andelsutgivning – 701 808

Andelsinlösen – –49 070
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning – 15 610
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 0 668 348

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper – 634 740
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde – 634 740

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde – 634 740

Bankmedel och övriga 
likvida medel – 44 879
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar – 27
Summa tillgångar – 679 646

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter – –1 163

Övriga skulder – –10 135
Summa skulder – –11 298

Fondförmögenhet, not 1 – 668 348

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper – 15 275

Ränteintäkter – –

Utdelningar – 11 824

Valutavinster och förluster, netto – –100

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – 27
Summa intäkter och  
värdeförändring – 27 026

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten – –10 616

Räntekostnader – –103

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader – –698
Summa kostnader – –11 417

Årets resultat – 15 609

Courtage/omsättning, % 0,05

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 586

Omsättningshastighet, ggr/år 0,06

Transaktionskostnader, kkr 328

Analyskostnader, kkr 94

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,06

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,02

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. 32,4%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Carnegie Rysslandsfond

Utveckling
Rysslandsfonden föll med cirka 4,54 procent 
under 2017. Den huvudsakliga orsaken bakom 
nedgången var kronans förstärkning mot dollarn 
och rubeln. Efter några år med negativ tillväxt 
stabiliserades den ryska ekonomin under året 
och uppvisar nu tillväxt. Vidare steg oljepriset mot 
slutet av året vilket gav marknaden stöd. Positivt 
var också att inflationen fortsatte att falla och att 
Centralbanken kunde sänka räntorna. Trots sänk-
ningarna är dock realräntorna fortfarande väldigt 
höga. Marknadens spekulation om en förbättrad 
relation mellan USA och Ryssland efter Trumps 
valseger kom på skam. Relationen försämrades 
istället vilket drev upp riskpremien under året.

Fondens förvaltade kapital minskade under 
2017 från 4,235 till 3,567 miljarder kronor. Fonden 
hade ett nettoutflöde på 484 miljoner kronor. 
Återstoden av minskningen berodde på kursned-
gång.

Fondens innehav är i de flesta fall listade i dollar 
eller rubel. Rubeln föll under året med 3,9 procent 
gentemot kronan. Dollarkursen föll med hela 10,0 
procent. 

Fonden har under perioden inte handlat med 
derivat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säker-
hetskrav per den sista december var 0 kronor. 
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna 
i fonden har åtagandemetoden används som 
riskbedömningsmetod.

Fonden har haft ett fåtal investeringar som 
givit positiv avkastning i svenska kronor under 
perioden. Bäst har de gått för de båda IT-bolagen 
Yandex och Mail. Yandex steg med 46 procent och 
Mail med 42 procent. Av de större innehaven steg 
Sberbank mest (24 procent). Vidare är det värt att 
nämna att Novolipetsk steg med 24 procent och 
Gazpromneft med 10 procent. 

De bolag som uppvisade sämst avkastning var 
Magnit, Gazprom, LSR och Rushydro. Magnit föll 
44 procent, Gazprom 21 procent, LSR 28 procent 
och Rushydro 25 procent.

 
Förvaltning
Under året gjorde vi relativt stora nettoköp i 
Veon, Surgutneftegaz preferensaktie, Unipro och 
Polymetal. Mobiltelefonföretaget Veon köptes i 
samband med att vi avyttrade Megafon. Efter Telias 
utträde ur Megafon ökade risken i det bolaget 

och vi fann dessutom Veon mer attraktivt värderat. 
Surgutneftegaz preferensaktie har vi ökat vid 
flera tillfällen under året. Aktien är ett långsiktigt 
utdelningscase och dessutom en hedge mot 
eventuell rubelförsvagning. Positionen i kraftbo-
laget Unipro togs då vi upplevde att situationen i 
bolaget förbättrats och att vi framgent kan vänta 
oss en god utdelning. Polymetal ökades då vi fann 
bolaget billigt och dessutom vill öka exponeringen 
mot guld.

Vi har löpande sålt aktier i Sberbank under året. 
Aktien har under hela året utgjort nära 10 pro-
cent av fonden. Då aktien stigit kraftigt har vi av 
begränsningsreglerna tvingats att sälja. Diamantbo-
laget Alrosa avyttrades helt då diamantmarknaden 
försämrats och bolaget dessutom drabbades av en 
olycka som väsentligt påverkade produktionen. Vi 
gjorde också relativt stora försäljningar i Severstal 
och X5. Dessa försäljningar var vinsthemtagningar. 

Värdepappersinnehav
Per den sista december var fonden till 95,6 
procent investerad i aktier. Resterande 4,4 procent 
utgjordes av kassa. 

Carnegie Rysslandsfond

Fonden är en aktiefond som placerar i ryska aktier utan begränsning  
avseende bransch eller företag. Fonden kan också placera på aktie-
marknaderna i Estland, Lettland och Litauen samt i räntebärande 
värdepapper.

Förvaltare

Startdatum 1997-10-27

Kategori Aktiefond, Ryssland

Förvaltningsavgift, % 2,5

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare F. Colliander & K. Fries

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5206-4656

PPM-nummer 249 995

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 509,4

snitt från start 9,4

10 ack –10,0

10 snitt –1,0

5 ack 19,6

5 snitt 3,6

3 ack 61,0

3 snitt 17,2

2 ack 38,8

2 snitt 17,8

1 år –4,8

Placeringsinriktning

FREDRIK COLLIANDER
MSc i företagsekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 1990 och anställd sedan 2000. 
Årets Stjärnförvaltare av 2001, 2005, 2006 och 
2009. Har ratingen A från Citywire.

KARIN FRIES
BA i nationalekonomi. Arbetat i finans branschen 
sedan 2004 och anställd sedan 2004.

fredrik.colliander@carnegiefonder.se
karin.fries@carnegiefonder.se

Årlig avgift, % 2,53

Förvaltningsavgift, % 2,50

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 238,69

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 15,71

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 2,50

Riskmått

Totalrisk, fond, % 12,6

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Carnegie Rysslandsfond

Innehaven är koncentrerade till 27 innehav. 
Bland de största innehaven återfinns Sberbank, 
Novatek, Gazprom och Surgutneftegaz preferens-
aktie.

Framtidsutsikter
Den ryska aktiemarknaden halkade efter övriga 
tillväxtmarknader under 2017. De flesta tillväxt-

marknader steg kraftigt medan Ryssland i stort 
sett var oförändrat i dollar. Detta trots att oljepri-
set steg mot slutet av året. Ett värderingsgap har 
därför öppnats upp. Ryska aktier kan nu betraktas 
som relativt billiga.

Efter några år av recession har nu den ryska 
ekonomin bottnat ut och åter börjat växa. Vi 
räknar med en tillväxt på cirka 2 procent under 

2018. Inflationen har också fallit kraftigt och detta 
innebär att Centralbanken kommer att fortsätta 
att sänka räntan även i år. Allt detta är positivt för 
aktiemarknaden.

Eventuella nya amerikanska sanktioner utgör 
hot mot den ryska ekonomin och aktiemarkna-
den. Minskade sanktioner skulle däremot ha en 
avgörande positiv påverkan.
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr 22,62 50,97 56,52 45,60 49,60 51,54 36,85 42,62 62,31 59,31

Antal andelar, st 83 200 509 117 287 634 93 224 379 84 780 764 85 992 966 78 116 205 67 392 479 65 349 676 68 294 801 60 130 267

Fondförmögenhet, Mkr 1 882 5 978 5 269 3 866 4 266 4 026 2 483 2 793 4 252 3 566

Utdelning, kr/andel – 0,14 0,20 0,01 0,28 – – – – –

Totalavkastning, % –66,2 126,6 11,3 –19,2 9,2 3,9 –28,5 15,7 45,8 –4,8
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UTVECKLING, %

2008-01-01 2017-12-31

Ryssland  92,9
Likvida medel 4,4
Ukraina 1,4
Georgien 1,3

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Bransch Procent

Energi 37,9

Finans och fastighet 17,6

Informationsteknologi 12,0

Dagligvaror 7,9

Material 7,2

Telekomoperatörer 6,8

Kraftförsörjning 5,1

Industrivaror 1,0

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Innehav Procent

Novatek GDR 9,4

Sberbank 9,4

Gazprom ADR 9,2

Surgutneftegaz PREF 8,8

Lukoil ADR 4,4

Moscow Exhange Micex 3,9

Polymetal International PLC 3,9

X5 Retail Group 3,8

Mobile Telesystem ADR 3,8

Mail Group 3,6

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Courtage/omsättning, % 0,06

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 3 717

Omsättningshastighet, ggr/år 0,17

Transaktionskostnader, kkr 933

Analyskostnader, kkr 1 050

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,03

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,03

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Carnegie Rysslandsfond

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 7,9

Magnit GDR 75 607 2,1

Magnit PJSC 18 036 0,5

MHP 51 072 1,4

X5 Retail group 135 395 3,8

Energi 37,9

Gazprom ADR 327 386 9,2

Gazprom Neft PJSC 10 416 0,3

Gazprom Neft ADR 113 817 3,2

Lukoil ADR 157 004 4,4

Novatek GDR 334 550 9,4

Surgutneftegaz PREF 314 663 8,8

Transneft PREF 93 912 2,6

Finans och Fastighet 17,6

Bank of Georgia GDR 43 726 1,2

LSR Group GDR 85 520 2,4

Moscow Exhange Micex 140 429 3,9

Sberbank 334 419 9,4

Vostok Emerging Finance 24 190 0,7

Industrivaror 1,0

Hydraulic Mechines And Systems 36 102 1,0

Informationsteknologi 12,0

Luxoft 98 235 2,8

Mail Group 128 490 3,6

Vostok New Ventures 83 125 2,3

Yandex 117 131 3,3

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Kraftförsörjning 5,1

Inter Rao 98 658 2,8

Rushydro 47 277 1,3

Unipro PJSC 37 412 1,0

Material 7,2

Novolipetsk Steel GDR 55 057 1,5

Polymetal International PLC 137 522 3,9

Severstal GDR 64 721 1,8

Telekomoperatörer 6,8

Mobile Telesystem ADR 136 249 3,8

Veon 107 728 3,0

Summa värdepapper 3 407 847 95,6

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 158 495 4,4
Summa fondförmögenhet 3 566 342 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en  

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 1 228 115 –221 894

Ränteintäkter 49 869

Utdelningar 123 686 130 455

Valutavinster och förluster, netto 6 338 –14 806

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring 1 358 188 –105 376

Kostnader

Ersättning till bolaget som bedri-
ver fondverksamheten –79 803 –92 938

Räntekostnader – –146

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –6 602 –7 243
Summa kostnader –86 405 –100 327

Årets resultat 1 271 783 –205 703

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 2 793 451 4 255 749

Andelsutgivning 711 169 467 882

Andelsinlösen –520 654 –951 586
Resultat efter skatt enligt resul-
taträkning 1 271 783 –205 703
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 4 255 749 3 566 342

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 4 022 854 3 407 847
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 4 022 854 3 407 847

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 4 022 854 3 407 847

Bankmedel och övriga likvida 
medel 230 949 156 291
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 10 722 12 615

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 4 264 525 3 576 753

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –8 776 –9 557

Övriga skulder – –854
Summa skulder –8 776 –10 411

Fondförmögenhet, not 1 4 255 749 3 566 342
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Carnegie Småbolagsfond

Utveckling
Fonden hade under 2017 en positiv värdeut-
veckling om 6,6 procent, i kombination med ett 
nettoutflöde om 945 miljoner kronor innebar det 
att fondförmögenheten vid årsskiftet uppgick till 4 
miljarder kronor. 

Förvaltning
Under året har större nettoköp ägt rum i Con-
centric, BillerudKorsnäs, Serneke och Elanders.

Derivathandel med mera 
Fonden har under 2017 inte handlat med derivat 
eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per 
den 31 december var 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Fonden var vid periodens slut till 94,9 procent 
investerad i aktier och 5,1 procent i likvida medel.

Vi ökade innehavet i Concentric då vår be-
dömning var att efterfrågan på bolagets produkter 
skulle utveckla positivt. Bolaget tillhandahåller 
högkvalitativa hydraul- och bränslepumpar till 
motortillverkare, lastbilstillverkare samt tillverkare 
av anläggningsmaskiner. En stor del av försäljningen 

äger rum i USA. Bolaget är välskött och har en 
för branschen god lönsamhet. Concentric är en 
uppköpskandidat.

Vi förvärvade aktier i BillerudKorsnäs under 
året. Efterfrågan på bolagets produkter, i huvudsak 
kartong, utvecklas positivt av konjunkturella, struk-
turella och miljömässiga anledningar. Vätskekar-
tongen som används till bland annat mjölkpaket 
är mycket lönsam. En starkare konjunktur leder 
till högre volymer, e-handel leder till strukturellt 
högre efterfrågan på förpackningsmaterial och av 
miljöskäl ökar efterfrågan på träbaserad råvara  
på bekostnad av plastbaserad. Mycket talar 
alltså till BillerudKorsnäs fördel. Bolaget har haft 
produktionsstörningar under året, vilket påverkat 
resultatet negativt. 

Under 2017 deltog vi i börsintroduktionen av 
byggbolaget Serneke. Bolaget har en stark entre-
prenöriell företagskultur med vd och huvudägare 
Ola Serneke i spetsen. Bolaget har en för bran-
schen god lönsamhet och tar marknadsandelar. 
Serneke har betydande markinnehav som utgör 
ett värde. Ett minskat bostadsbyggande kommer 
att påverka svensk byggmarknad men samtidigt 
finns behov av investeringar i infrastruktur och 

offentligt byggande. Bolaget anpassar orderboken 
och ökar inslaget av infrastruktur och offentligt 
byggande. 

Vi ökade innehavet i Elanders då vi deltog i 
bolagets nyemission. Bolaget växer kraftigt genom 
förvärv och nyemissionen ska ses i ljuset av detta. 
2017 karaktäriserades av investeringar som delvis 
tyngde lönsamheten, men bolagets transformering 
från tryckerikoncern till förpacknings- och logistik-
bolag fortgår i hög takt. Vi tror på en förbättrad 
lönsamhet under 2018. I ljuset av det är aktien 
attraktivt värderad.

Framtidsutsikter
Den svenska konjunkturen är stark vilket är 
bra för småbolagen som har en stor del av sin 
försäljning i Sverige. Vi ser även att den europeiska 
konjunkturen utvecklas väl. Även den amerikan-
ska ekonomin utvecklas positivt. I Sverige utgör 
bostadsmarknaden en riskfaktor men vårt huvud-
scenario är att Sveriges ekonomi klarar en ned-
gång i bostadspriserna om den inte blir för kraftig 
och utdragen. Tillgångsslaget svenska småbolag har 
goda framtidsutsikter och vi gör bedömningen att 
våra innehav är attraktivt värderade. 

Carnegie Småbolagsfond

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och 
medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktie-
marknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio 
procent i små och medelstora företag upptagna till handel på  
de övriga nordiska aktiemarknaderna.

VIKTOR HENRIKSSON

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 
1996 och anställd sedan 2005. Har ratingen 
AA hos Citywire.

viktor.henriksson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2012-01-31

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,6

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 828-0638

PPM-nummer 584 912

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 203,3

snitt från start 20,6

10 ack –

10 snitt –

5 ack 193,3

5 snitt 24,0

3 ack 52,7

3 snitt 15,2

2 ack 13,8

2 snitt 6,7

1 år 6,6

Placeringsinriktning

Avgifter och kostnader  2017-12-31

Årlig avgift, % 1,63

Förvaltningsavgift, % 1,60

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 168,17

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 10,49

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,60

Riskmått

Totalrisk, fond, % 12,4

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr – – – – 103,41 145,55 198,55 266,54 284,60 303,25

Antal andelar, st – – – – 655 826 3 895 972 6 834 908 14 261 922 16 305 644 13 215 045

Fondförmögenhet, Mkr – – – – 68,00 567 1 357 3 818 4 644 4 007

Utdelning, kr/andel – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – 3,41 40,8 36,4 34,2 6,8 6,6

Bransch Procent

Industrivaror 28,7

Finans och fastighet 26,0

Dagligvaror 11,9

Sällanköpsvaror 11,8

Informationsteknologi 6,5

Råvaror 4,0

Tjänster 3,1

Telekom 2,8

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Innehav Procent

Kindred Group 6,9

Hoist Finance 6,7

Catena Media 6,5

Atrium Ljungberg 5,9

PEAB 5,2

Bufab 5,2

Dometic Group 4,7

Fenix Outdoor International 4,6

Concentric 4,6

Hufvudstaden A 4,5

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 11,9

Cloetta 114 092 2,8

Fenix Outdoor International 185 843 4,6

Scandi Standard 178 143 4,4

Finans och fastighet 26,0

Atrium Ljungberg 238 129 5,9

Fabege 180 055 4,5

Hoist Finance 268 744 6,7

Hufvudstaden A 180 072 4,5

Nordax 168 653 4,2

Pandox 7 925 0,2

Industrivaror 28,7

Bufab 206 464 5,2

Concentric 182 784 4,6

Dometic Group 190 088 4,7

Instalco 30 262 0,8

ITAB Shop Concept 95 482 2,4

Nordic Waterproofing 141 577 3,5

PEAB 208 024 5,2

Serneke 96 758 2,4

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 6,5

Catena Media 261 411 6,5

Sällanköpsvaror 11,8

Byggmax 109 953 2,7

Elanders 85 174 2,1

Kindred Group 278 154 6,9

Råvaror 4,0

BillerudKorsnäs 160 654 4,0

Telekom 2,8

Tele2 B 112 468 2,8

Tjänster 3,1

Loomis 89 697 2,2

Uniflex 32 563 0,8

Summa värdepapper 3 803 170 94,9

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 204 277 5,1
Summa fondförmögenhet 4 007 447 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)   Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 250 449 258 558

Ränteintäkter – –

Utdelningar 79 044 132 971

Valutavinster och förluster, netto 153

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring 329 646 391 529

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –61 270 –79 311

Räntekostnader – –781

Övriga finansiella kostnader –2 330 –3 063

Övriga kostnader –1 130
Summa kostnader –64 730 –83 155

Årets resultat 264 916 308 374

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 4 430 374 3 803 170
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 4 430 374 3 803 170

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 4 430 374 3 803 170

Bankmedel och övriga likvida 
medel 219 553 210 379
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – 719

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 4 649 927 4 014 268

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –6 046 –5 668

Övriga skulder – –1 153
Summa Skulder –6 046 –6 821

Fondförmögenhet, not 1 4 643 881 4 007 447

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet  
vid årets början 3 817 941 4 643 881

Andelsutgivning 1 866 628 1 808 196

Andelsinlösen –1 305 604 –2 753 004
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 264 916 308 374
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 4 643 881 4 007 447

Courtage/omsättning, % 0,05

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 4 957

Omsättningshastighet, ggr/år 0,17

Transaktionskostnader, kkr 1 279

Analyskostnader, kkr 1 334

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,05

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,03

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. 23,8%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Utveckling 
Sverige Select steg under 2017 med 8,44 procent. 
Nettoflödena till fonden uppgick till minus 169 
miljoner kronor och värdet per årsskiftet var 
2 809 miljoner kronor. Några specifika risker finns 
inte i fonden, däremot är det en fond som uteslu-
tande består av svenska aktier och dessa har i sig 
en relativt hög risk givet att Sverige är ett litet land 
med stor exportindustri och därmed mer utsatt 
för omvärlden än många andra länder. Därtill har 
Sverige en egen valuta, vilket gör oss utsatta för 
svängningar. 

Derivathandel med mera 
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlag-
da exponeringarna i fonden har åtagandemetoden 
använts som riskbedömningsmetod. Befintligt 
säkerhetskrav per den 31 december var 0 kronor. 

Förvaltning 
Under året har större nettoköp skett i SKF, ABB 
och Swedbank Större nettoförsäljningar har skett i 
Investor, Industrivärden och Tele 2. 

Värdepappersinnehav 
Om 2016 var ett stökigt år med ett flertal 
stora nedgångar – kollapsen i januari, Brexit 
och kortsiktigt kring Trump – och våldsamma 
uppgångar blev 2017 ett ganska lugnt år på de 
finansiella marknaderna. Stockholmsbörsen steg i 
princip stadigt under hela året, låt vara att vi fick 
lite nedgång under sommaren och slutet av året; 
men dessa var nog mera i form av vinsthemtag-
ningar än något annat. Vår syn inför 2017 var att 
börsen var lite dyr, men att vinsterna borde kunna 
överraska givet den starka konjunkturen. Båda 
dessa profetior blev sanna. Konjunkturen är även i 
skrivande stund urstark och för första gången på 
många år är den helt synkroniserad, det vill säga 
det är en global konjunkturuppgång på de flesta 
stora marknaderna. För svensk del gynnar detta 
förstås vår exporttunga del av börsen och det 
är knappast förvånade att Volvo utvecklades fan-
tastiskt ifjol. Men kursuppgången blev i nivå med 
vinstutvecklingen varför multipeln inte förändras 
särskilt mycket för lastvagnstillverkaren; snarare har 
den blivit billigare sett på rörelsevärdet då skulden 
i rörelsen blivit kassa. Aktien är alltjämt ett av 
fondens viktigaste innehav. 

Den stora överraskningen ifjol var nog ned-
gången på den svenska bostadsmarknaden och 

dess effekter på flera bolag med byggexponering. 
Sverige Select drabbades ganska påtagligt av detta, 
vilket var en smula orättvist i den meningen att 
Bonava föll trots att merparten av dess vinst kom-
mer utanför Sverige och bolaget visade mycket 
fina siffror. Även NCC och Skanska föll kraftigt, 
till viss del motiverat av problem i rörelserna, 
men ironiskt nog har det ingenting med svensk 
bostadsmarknad att göra utan NCC fick problem 
i främst Norge och Skanska i USA. 

Både NCC och Skanska får nya vd:ar un-
der 2018, båda bolagen ger drygt 5 procent i 
utdelning och båda bolagen är skuldfria, varför vi 
känner oss trygga att fortsätta äga aktierna, även 
om båda företagen kommer att fortsätta städa 
undan gamla problem ett par kvartal till. Även 
H&M står inför stora utmaningar och blev ifjol 
(igen) en av fondens sämre placeringar där den 
väntade vinstökningen uteblev. Nu är kursen på 
samma nivå som 2009 och bolaget bland det mest 
utskällda, kortade och underägda aktierna på hela 
marknaden. 

Vi tog hem vinsterna i såväl Investor som Indu-
strivärden i takt med att rabatterna sjönk. Samma 
sak med Tele 2 som blev en mycket lyckad resa. 
För pengarna köpte vi SKF, ABB och Swedbank. 
SKF är ett av de få verkstadsbolag som inte har 

Carnegie Sverige Select

Carnegie Sverige Select samlar vår unika kunskap om svenska aktier och är 
ett alternativ till en egen aktieportfölj. Här kan en enskild aktie utgöra upp 
till 30 procent av fondförmögenheten. Den täta koncentrationen av 10-15 
svenska aktier i portföljen innebär en större möjlighet till högre avkastning, 
men även en högre risk.

Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan komplette-
rande insättningar om minst 20 000 kronor åt gången göras. Vi tar ut en 
årlig förvaltningsavgift på 0,75 procent samt en resultatbaserad avgift. Det 
innebär att du betalar efter hur vi presterar och baserat på hur fonden 
utvecklas.

SIMON BLECHER

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 
2006. Korades 2011, 2013 och 2014 till 
Årets Stjärnförvaltare av Morningstar. Har 
ratingen AA hos Citywire.

simon.blecher@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2007-09-28

Kategori Specialfond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,75

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Veckovis

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5432-6442

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 163,7

snitt från start 9,9

10 ack 180,2

10 snitt 10,9

5 ack 93,5

5 snitt 14,1

3 ack 25,4

3 snitt 7,8

2 ack 20,1

2 snitt 9,6

1 år 8,4

Placeringsinriktning

Årlig avgift, % 0,78

Förvaltningsavgift, %, + perf fee 0,75

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 245,21

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 11,60

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,75

Riskmått

Totalrisk, fond, % 8,4

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr 65,56 69,59 72,68 63,81 67,29 28,24 20,56 21,47 23,78 25,79

Antal andelar, st 1 906 179 2 141 721 2 222 664 2 385 914 12 293 361 71 487 146 93 459 343 102 943 535 115 714 278 108 953 781

Fondförmögenhet, Mkr 125 149 162 152 827 2 018 1 922 2 211 2 752 2 810

Utdelning, kr/andel – 6,02 2,92 1,13 3,25 – – – – –

Totalavkastning, % –30,4 49,8 28,0 –8,3 18,3 31,2 17,6 4,4 10,8 8,4

–50

0

50

100

150

200

UTVECKLING, %

2008-01-31 2017-12-29

uppvärderats det senaste året, vilket innebär att 
värderingen av årsvinsten är lägre än börsen som 
helhet samtidigt som utdelningen är högre; det 
är för lockande för att inte våga äga och därför 
köptes en större position under sommaren. Vd 
Alrik Danielsson har haft svårt att kommunicera 
med aktiemarknaden, vilket förmodligen är en av 
anledningarna till den lägre värderingen jämfört 
med andra verkstadsaktier, men har gjort ett bra 
arbete med att upprätthålla marginalen och dra 
ner de gamla skulderna varför SKF nu är i mycket 
gott skick och på rätt väg. 

ABB är till skillnad från SKF ett bolag som ligger 
sent i cykeln och 2017 var hela tiden ett ”mellan-

år” enligt bolagets vd. Under 2018 ska vinsten upp 
samtidigt som de måste bevisa att strukturen, som 
är ganska spretig och under attack av flera place-
rare, ska vara kvar. Vi gillar också ABB:s defensiva 
karaktär med stor orderbok. 

Slutligen blev det ett större köp av Swedbank-
aktier. Bolaget är mycket avskytt av utländska place-
rare som förknippar den med svensk bostads-
marknad och därmed tror på stora kreditförluster 
framöver. Vi är av en annan åsikt och tror inte på 
några större kreditförluster även om en fortsatt 
svag bostadsmarknad nog skulle påverka tillväxten 
inom bolån. Vi tror dock att mycket är diskonterat i 
nuvarande aktiekurs som innebär att banken hand-

las över 6 procent i utdelning. Troligtvis den aktien 
i portföljen som ger högst ordinarie utdelning 
tillsammans med Nordea.

Framtidsutsikter 
Börsuppgången har pågått länge och central-
bankerna är på väg att dra tillbaka stimulanserna, 
men konjunkturen är stark och vinsterna kommer 
förhoppningsvis att öka även i år. Det i kombina-
tion med att många aktier i portföljen är attraktivt 
värderade talar för positiv avkastning. Men man 
bör inte ha för höga förväntningar på avkastningen. 

Bransch Procent

Finans och fastighet 31,0

Industrivaror 28,7

Dagligvaror 9,6

Sällanköpsvaror 6,0

Telekomoperatörer 5,2

Tjänster 5,1

Material 3,0

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Innehav Procent

SEB 8,6

Volvo 8,2

Nordea 7,1

SKF 6,5

Essity 6,2

5 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Courtage/omsättning, % 0,06

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 2 915

Omsättningshastighet, ggr/år 0,4

Transaktionskostnader, kkr 1 412

Analyskostnader, kkr

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,06

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,04

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. 35,0%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 9,6

Essity B 174 750 6,2

Scandi Standard 95 250 3,4

Finans och fastighet 31,0

Bonava 85 950 3,1

Nordax 66 250 2,4

Nordea 198 600 7,1

Platzer Fastigheter 130 000 4,6

SEB 240 750 8,6

Swedbank 148 425 5,3

Industrivaror 28,7

ABB 165 225 5,9

Autoliv 104 700 3,7

Dometic 83 550 3,0

NCC 78 650 2,8

Skanska 127 500 4,5

SKF 182 200 6,5

Volvo 229 050 8,2

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 3,0

SCA 84 550 3,0

Sällanköpsvaror 8,9

Elanders 82 000 2,9

H&M 169 300 6,0

Telekomoperatörer 5,2

Telia 146 200 5,2

Tjänster 5,1

Securitas 143 200 5,1

Summa värdepapper 2 736 100 97,4

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 73 483 2,6
Summa fondförmögenhet 2 809 583 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2) Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknader utanför EES.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 212 825 202 426

Ränteintäkter – –

Utdelningar 87 930 93 687

Valutavinster och förluster, netto – –

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring 300 755 296 113

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –17 746 –65 634

Räntekostnader – –629

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –3 395 –2 576
Summa kostnader –21 141 –68 840

Årets resultat 279 614 227 273

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 2 210 690 2 751 669

Andelsutgivning 403 899 200 939

Andelsinlösen –142 534 –370 298
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 279 614 227 273
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 2 751 669 2 809 583

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 610 485 2 736 100
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 2 610 485 2 736 100

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 2 610 485 2 736 100

Bankmedel och  
övriga likvida medel 92 600 78 550
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar 114 129 –
Summa tillgångar 2 817 214 2 814 650

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 732 –2 421

Övriga skulder –63 813 –2 645
Summa Skulder –65 545 –5 066

Fondförmögenhet, not 1 2 751 669 2 809 583
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Utveckling 
Sverigefonden steg under 2017 med 10,2 procent. 
Nettoflödena till fonden uppgick till minus 1 534 
miljoner kronor och värdet per årsskiftet var 19,3 
miljarder kronor. Några specifika risker finns inte i 
fonden, däremot är det en fond som uteslutande 
består av svenska aktier och dessa har i sig en 
relativt hög risk givet att Sverige är ett litet land 
med stor exportindustri och därmed mer utsatt 
för omvärlden än många andra länder. Därtill har 
Sverige en egen valuta, vilket gör oss utsatta för 
svängningar.

Derivathandel med mera 
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlag-
da exponeringarna i fonden har åtagandemetoden 
använts som riskbedömningsmetod. Befintligt 
säkerhetskrav per den 31 december var 0 kronor. 

Förvaltning 
Under året har större nettoköp skett i Securitas, 
NCC och Skanska. Större nettoförsäljningar har 
skett i PEAB, Volvo och Lundbergs. 

Värdepappersinnehav 
Sverigefonden lämnar ännu ett starkt år bakom 
sig såväl avkastnings- som riskmässigt. Våra tidigare 
så utskällda innehav Sandvik och Volvo gick från 
klarhet till klarhet och levererade ånyo en mycket 
stark kursutveckling. Båda bolagen har genomfört 
rejäla besparingar, trimmat och sålt verksamheter 
samtidigt som konjunkturen vänt upp och därmed 
har hävstången blivit fantastisk. Båda bolagen har 
också nya ledningar och delvis nya styrelseleda-
möter, vilket bevisar vikten av att nya ögon tittar 
på en verksamhet. 

Vi har minskat en smula i aktierna, men de för-
blir stora och viktiga innehav för fonden. Samma 
gäller förstås Atlas Copco, vars gruvdel – Epiroc 
– börsnoteras i år. 

NCC och Skanska blev två av fondens sämsta 
innehav under 2017, men då båda bolagen städat 
ur projekt – genom ett antal nedskrivningar – 
genomför kostnadsbesparingar och därtill ska få 
nya chefer hoppas vi att de blir kommande årens 
Sandvik och Volvo. Förutsättningarna är i alla fall 
på plats: grundaffären är stark, balansräkningarna 
starka och bolagen avskydda av placerarna. 

Några andra aktier värda att nämna är förstås 
Holmen och SCA som uppvärderats i takt med 
att placerarna äntligen börjar se värdena i skogen 
och att dessa realtillgångar är unika i den lågränte-
miljön vi lever i. Ett annat innehav som utvecklats 
mycket bra under fjolåret, men där en stor po-
tential finns kvar är Dometic. Ny vd, fullastad med 
aktier, ett kanonförvärv i USA och höga margina-
ler i kombination med bra organisk tillväxt borde 
vara fortsatt mumma för aktiemarknaden. Bolaget 
värderas trots det lägre än marknaden som helhet. 

En gammal favorit gjorde comeback mot slutet 
av året och det är Securitas. Även Securitas har 
ny vd och precis som i Dometic har han gott 
om aktier och optioner och vill nog växa vidare 
genom att öka andelen teknik i säkerhetsrörelsen. 
Bolagets efterfrågan är stark och växande, får vd 
bara upp marginalen en smula ser aktien ut som 
ett fynd. Lägg till bolagets defensiva karaktär och 
att de gynnas av de amerikanska skattesänkning-
arna. 

Vi finansierade Securitas genom försäljning av 
Peab-aktier, som gett en god avkastning och är ett 
synnerligen välskött byggbolag, men vars värdering 
nu är högre än NCC:s och Skanskas. 

Carnegie Sverigefond

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller 
landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag  
– bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda 
utdelningsmöjligheter. Ett idealföretag har också goda framtidsutsikter, hög 
lönsamhet över tid och en målsättning som delas av ledning och aktieägare.

Fonden förvaltas aktivt och innehåller 20 till 40 aktier. Vi tar våra inves-
teringsbeslut baserat på vår egen analys, erfarenhet och återkommande 
företagsbesök.

SIMON BLECHER

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 
2006. Korades 2011, 2013 och 2014 till 
Årets Stjärnförvaltare av Morningstar. Har 
ratingen AA hos Citywire.

simon.blecher@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1987-01-08

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,4

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5614-6863

PPM-nummer 393 314

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 4 748,4

snitt från start 13,3

10 ack 157,6

10 snitt 9,9

5 ack 110,7

5 snitt 16,1

3 ack 33,5

3 snitt 10,1

2 ack 24,7

2 snitt 11,7

1 år 10,2

Placeringsinriktning

Årlig avgift, % 1,43

Förvaltningsavgift, % 1,40

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 153,11

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 9,38

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,40

Riskmått

Totalrisk, fond, % 11,9

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Genomsnitt/10år 9,9%

UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr 759,17 1 090,95 1 294,07 1 098,10 1 220,17 1 590,65 1926,04 2 061,05 2 333,75 2 570,96

Antal andelar, st 3 657 074 6 128 235 5 574 117 6 470 416 6 209 725 6 502 531 7 639 529 7 215 943 8 115 191 7 496 905

Fondförmögenhet, Mkr 2 776 6 686 7 213 7 105 7 577 10 343 14 714 14 873 18 939 19 274

Utdelning, kr/andel 69,65 30,84 20,87 39,01 46,05 – – – – –

Totalavkastning, % –33,3 49,9 20,8 –12,4 15,6 30,4 21,1 7,0 13,2 10,2
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UTVECKLING, %

2008-01-01 2017-12-31

Bransch Procent

Industrivaror 37,3

Finans och fastighet 29,0

Material 9,0

Dagligvaror 7,0

Sällanköpsvaror 5,3

Hälsovård 4,1

Telekom 2,5

Informationsteknologi 2,2

Tjänster 2,2

BRANSCHFÖRDELNING 2017-12-31

Innehav Procent

Volvo B 7,1

Holmen B 6,8

Nordea 6,7

Investor B 6,3

Atlas Copco B 5,3

Hennes & Mauritz B 5,3

Essity B 4,5

SEB A 4,5

ABB 4,3

SKF B 4,3

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2017-12-31

Framtidsutsikter 
När man ska sia om framtiden för Sverigefonden, 
och Stockholmsbörsen, känns orden från ifjol lätt 
igen. Konjunkturen är stark, starkare än på länge 
och därtill globalt synkroniserad, vinsterna ökar 
och även om värderingen är en smula hög är 
den acceptabel i förhållande till räntenivån och 
det faktum att de svenska börsbolagen är ganska 
välkapitaliserade. 

Men ifjol skrev vi att vi har fem år av börsupp-
gång bakom oss, nu har vi de facto sex. USA har 
nio. Därmed har vi haft en av de bästa perioderna 
någonsin på börsen, vilket knappast är känslan 
därute. Känslan är att det är ”läskigt”, ”skakigt”, 
”billiga pengar” (läs centralbanker) och en massa 
bubblor som pågår. Kanske det är därför som 
denna period kallats för den mest hatade börsupp-
gången någonsin. 

Det kommer alltid att dyka upp nya och ovänta-
de saker på aktiemarknaden och från och till kom-
mer även nedgångar, såväl små som stora. Men vår 
portfölj består av idel starka balansräkningar och 
sunda rörelser och det är en god förutsättning för 
positiv avkastning till hyfsad risk. Och det hoppas vi 
förstås uppnå även 2018. 

 

Courtage/omsättning, % 0,04

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 19 537

Omsättningshastighet, ggr/år 0,21

Transaktionskostnader, kkr 3 766

Analyskostnader, kkr 5 420

Transaktionskostnader/genomsnittlig 
fondförmögenhet, % 0,04

Analyskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % 0,03

Andel av fondens värdepappersaffärer 
i vilka närstående institut har agerat 
motpart i kommission, fast räkning eller 
genom handel i eget lager. 28,5%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 7,0

Duni 485 000 2,5

Essity B 873 750 4,5

Finans och fastighet 29,0

Atrium Ljungberg 716 650 3,7

Industrivärden C 810 000 4,2

Investor B 1 215 825 6,3

Nordea 1 290 900 6,7

SEB A 866 700 4,5

Swedbank A 692 650 3,6

Hälsovård 4,1

Lifco B 782 100 4,1

Industrivaror 37,3

ABB 826 125 4,3

Atlas Copco B 1 022 450 5,3

Autoliv 523 500 2,7

Dometic Group 668 400 3,5

NCC B 550 550 2,9

Sandvik 718 500 3,7

Skanska B 680 000 3,5

SKF B 819 900 4,3

Volvo B 1 374 300 7,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 2,2

Ericsson B 430 800 2,2

Material 9,0

Holmen B 1 308 000 6,8

SCA B 422 750 2,2

Sällanköpsvaror 5,3

Hennes & Mauritz B 1 015 800 5,3

Tjänster 2,2

Securitas B 429 600 2,2

Telekom 2,5

Telia 475 150 2,5

Summa värdepapper 18 999 400 98,6

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 274 847 1,4
Summa fondförmögenhet 19 274 247 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2) Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 1 765 307 1 543 538

Ränteintäkter – –

Utdelningar 566 399 610 509
Valutakursvinster och förluster, 
netto – –

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – 4
Summa intäkter och  
värdeförändring 2 331 706 2 154 051

Kostnader

Ersättning till bolaget som bedri-
ver fondverksamhet –220 988 –273 524

Räntekostnader –1 –1 636

Övriga finansiella kostnader –1 220 –

Övriga kostnader –10 566 –9 707
Summa kostnader –232 775 –284 867

Årets resultat 2 098 931 1 869 184

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 14 875 248 18 938 874

Andelsutgivning 4 548 598 4 043 925

Andelsinlösen –2 583 903 –5 577 736
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 2 098 931 1 869 184
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 18 938 874 19 274 247

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 18 500 080 18 999 400
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 18 500 080 18 999 400

Placering på konto  
hos kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 18 500 080 18 999 400

Bankmedel och övriga  
likvida medel 554 228 326 698
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 19 054 308 19 326 098

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –22 052 –24 460

Övriga skulder –93 382 –27 391
Summa Skulder –115 434 –51 851

Fondförmögenhet, not 1 18 938 874 19 274 247
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Utveckling
2017 karakteriserades av förbättrade konjunktur-
signaler globalt och en fortsatt mycket expansiv 
penningpolitik även om det togs vissa steg mot 
mer normaliserade nivåer. Den nordiska kredit-
marknaden var överlag mycket stark vilket synlig-
gjordes genom både stora inflöden i kreditfonder 
generellt och en intensiv primärmarknad med 
emitterad rekordvolym. Carnegie Corporate Bond 
utvecklades fint under 2017 och steg med hela 
3,9 procent, fördelat på 2,8 procent under första 
halvåret och 1,1 procent under andra halvåret.

2017 inleddes med en hög riskaptit mot 
bakgrund av positiv konjunktur- och inflationsdata, 
vilket också återspeglades brett i bolagsrapporter-
na och positiva framtidsutsikter. Detta resulterade 
i att både börser och de långa marknadsräntorna 
steg medan kreditmarginalerna sjönk. Centralban-
kerna färgade dock slutet av första halvåret 2017. 
Amerikanska Federal Reserve gjorde en väntad 
höjning av styrräntan och ECB pratade för första 
gången om att minska sina expansiva monetära 
stimulanser. Marknaden reagerade tvärt med 
börser som sjönk, kreditmarginaler gick isär och 
de långa marknadsräntorna steg markant. På den 
nordiska kreditmarknaden var det hög aktivitet 
under hela första halvåret med en mycket stark 

primärmarknad med hög efterfrågan på obligatio-
ner över hela riskskalan. 

Hösten karakteriserades delvis av ökade geo-
politiska spänningar mellan bland annat Nordkorea 
och USA som hade blandad effekt på de finan-
siella marknaderna. ECB förlängde sina stödköp 
till september 2018 och FED gjorde ytterligare 
väntade höjningar av styrräntan. I Sverige var 
hösten och vinterns stora samtalsämne bostads-
marknaden där bostadspriserna gick ned markant 
vilket drabbade framförallt bostadsutvecklare som 
handlades ned både på aktiemarknaden och obli-
gationsmarknaden. I Europa och USA drabbades 
högavkastande fonder av stora utflöden medan 
den nordiska kreditmarknaden klarade sig relativt 
väl, även om det generellt var lite lägre riskaptit 
i fjärde kvartalet. Aktiviteten på den nordiska 
primärmarknaden var dock hög hela vägen fram 
till jul vilket också påverkade särskilt vissa segment 
inom andrahandsmarknaden som blev mättade. 
Överlag karakteriserades dock hösten av en för-
hållandevis god riskaptit och oljepriset avslutade 
året på den högsta nivån sen två år tillbaka.

Fonden hade nettoinflöde om X miljoner 
kronor under året, och förvaltat kapital per sista 
december 2017 uppgick till rekordhöga 15,4 
miljarder kronor.

Carnegie Corporate Bond

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större 
möjligheter till avkastning? Carnegie Corporate Bond lånar långsiktigt ut pengar 
till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

Carnegie Corporate Bond är fokuserad på obligationer från företag i hela 
Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska 
industri bolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadsposi-
tioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är 
säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Förvaltare

Startdatum 1990-10-01

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,95

Riskklass 2

Ansvarig förvaltare M. Andersson & N. Edman

Fondbolag SEB Fund Services S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Ja (D-klassen)

Bankgiro 5001-9496

PPM-nummer 537639

Fondfakta Totalavkastning, % 

ack från start 318,3

snitt från start 5,2

10 ack 67,7

10 snitt 5,3

5 ack 17,9

5 snitt 3,3

3 ack 8,5

3 snitt 2,7

2 ack 7,4

2 snitt 3,6

1 år 3,9

Placeringsinriktning

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig 
insättning vid första dagen i respektive månad

2) Andelsklassen startade 2017-12-22

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finans-
branschen sedan 2007 och anställd  
sedan 2013. Har ratingen A hos  
Citywire.

MARIA ANDERSSON
BSc i nationalekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 2006 och anställd 
sedan 2016.

niklas.edman@carnegiefonder.se
maria.andersson@carnegiefonder.se

Årlig avgift, A, B, C, % 1,11

Årlig avgift, D, H % 0,76

Årlig avgift, I % 0,77

Årlig avgift, Q % 0,55

Förvaltningsavgift A, B, C, % 0,95

Förvaltningsavgift D, H, I % 0,6

Förvaltningsavgift Q % 0,38

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A,1) 98,07

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad A,1) 6,27

Förvaltningsavgift för 10 000 kr B,1) 98,52

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad B,1) 6,29

Förvaltningsavgift för 10 000 kr C,1) 98,02

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad C,1) 6,27

Förvaltningsavgift för 10 000 kr D,1) 61,80

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad D,1) 3,95

Förvaltningsavgift för 10 000 kr I,1) 62,39

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad I,1) 3,97

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Q, 1) –

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Q,1) –
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
A, B, C % 0,95
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
D, H, I % 0,60
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
Q %2) 0,01

Riskmått
Totalrisk, fond, % 1,8

Duration, år 0,7

Kreditduration, år 3,0

Avgifter och kostnader     2017-12-31

Förvaltning
Under 2017 har vi fortsatt haft en balanse-
rad portfölj och investerat i både primär- och 
andrahandsmarknaden. Största bidragsgivare till 
portföljen har under året varit högavkastande 
krediter samt hybrid- och efterställda obligationer 
även om överlag alla segment har bidragit positivt 
till avkastningen. Investeringar värda att nämna 
inom primärsegmentet är Intrum Justitia, telekom-
bolaget Lebara, fastighetsföretaget Samhällsbygg-
nadsbolaget, samt efterställda obligationer i Telia. 
I andrahandsmarknaden har vi justerat ned port-
följens vikt något i framförallt efterställd bankskuld 
då avkastningen under året drivit ner avkastningen 
till en för låg nivå. Vad gäller sektorer så har vi ökat 
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portföljens vikt i shipping mot bakgrund av många 
fördelaktiga transaktioner i segmentet där vi både 
fick hög marginal samt mycket goda säkerheter. 

Under våren 2017 lämnade Babak Houshmand 
Carnegie Fonder vilket inte innebär några för-
ändringar i förvaltningen för Carnegie Corporate 
Bond.

Derivathandel med mera 
Fonden hanterar valutarisk genom att säkra 
kursen i utländska valutor mot svenska kronor. 
Fonden kan använda derivat, dels för att öka eller 
skydda kreditexponering men också för att minska 

eller öka räntedurationen. För att beräkna fondens 
sammanlagda exponering som uppkommer 
genom användandet av derivat har åtagande-
metoden använts som riskbedömningsmetod. 
Säkerhetskravet per den 31 december 2017 var 
0 kronor.

Framtidsutsikter
Efter ett år med mycket hög riskaptit så ser vi 
något mer försiktigt på 2018 och förväntar oss 
avkastning i nivå med kuponger snarare än från 
obligationer som ökar i pris vilket stod för en stor 
del av avkastningen 2017. Även om vi ser positiva 

konjunktursignaler ge fortsatt stöd för kreditkva-
liteten i portföljen så fortsätter vi att bibehålla en 
balanserad portfölj med en kort kreditduration 
för att ta höjd för eventuell volatilitet kopplat till 
geopolitiska risker, en mindre expansiv penning-
politik eller en generellt minskad riskaptit. Vi fort-
sätter också att bibehålla en kort ränteduration 
för att minimera effekten av potentiellt stigande 
långräntor. Förväntad avkastning efter avgifter på 
fonden i nuvarande marknadsklimat är kring 1,5-2 
procent. 
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr Klass A 267,29 285,58 307,81 318,08 354,89 374,57 385,76 389,52 402,65 418,34

Antal andelar, st Klass A 163 834 1 966 647 3 827 479 6 227 904 14 261 900 22 166 709 27 984 547 25 882 235 23 503 026 32 469 863

Andelsvärde, klass B – – – – 102,28 108,2829 112,30 114,85 119,95 126,10

Antal andelar, st Klass B – – – – 1 741 390,62 7 364 069 5 517 137 3 483 126 2 151 873 2 531 613

Andelsvärde, Klass C – – – – – 102,10 104,59 105,59 109,27 113,55

Antal andelar, st Klass C – – – – – 49 071,37 55 280 36 607 39 642 28 915

Andelsvärde, kr Klass D – – 102,64 102,30 110,13 112,3652 111,62 108,64 108,08 108,14

Antal andelar, st Klass D – – 733 498,90 1 766 865 5 179 050 7 076 999 7 623 836 8 870 796 8 014 245 8 813 083

Andelsvärde, Klass I – – – – – – – – – 110,52

Antal andelar, st Klass I – – – – – – – – – 1 128 225

Andelsvärde, Klass Q – – – – – – – – – 100,01

Antal andelar, st Klass Q – – – – – – – – – 1 268 770

Fondförmögenhet, Mkr 44 562 1 253 2 162 5 840 9 987 12 630 12 066 11 663 15 140

Utdelning, kr/andel Klass D – – 3,00 4,08 4,16 4,16 4,48 4,48 4,48 4,48

Totalavkastning, % 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,5 3,0 1,0 3,4 3,9
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UTVECKLING, %

2008-01-01 2017-12-31

Företags-
obligationer 66,2
Bankobligationer 15,3
Bostads-
obligationer 16,3
Likvida medel 2,4
Derivat -0,2
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FÖRFALLOSTRUKTUR, %

0–1 år 3–5 år >5 år1–3 år

Courtage/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass A 11 777

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass B 287

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass C 45

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass D 933

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass H 231

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass I 63

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass Q 104

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 3,04

Omsättningshastighet, ggr/år 0,46

Transaktionskostnader, kkr –

Transaktionskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % –

Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka  
närstående institut har agerat motpart i kommission, 
fast räkning eller genom handel i eget lager. –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 2 506 807 16,3

Dnb Boligkreditt FRN 2020-05-26 60 227 0,4

Dnb Boligkreditt FRN 2020-11-02 80 250 0,5

Dnb Boligkreditt FRN 2022-11-28 200 752 1,3

Landshypotek Bank FRN 2021-10-25 173 508 1,1

Nordea Hypotek 2,25% 2019-06-19 104 940 0,7

Nordea Hypotek 2,25% 2019-06-19 104 940 0,7

Nykredit Realkredit FRN 2021-04-01 162 699 1,1

Realkredit Danmark FRN 2019-10-01 220 400 1,4

Realkredit Danmark FRN 2020-10-01 101 285 0,7

Skandiabanken FRN 2022-03-02 50 972 0,3

SEB 1,375% 2018-05-29 32 721 0,2

SEB 3% 2018-06-20 144 546 0,9

Stadshypotek 3% 2018-12-19 103 439 0,7

Swedbank Hypotek 3,75% 2018-09-19 239 477 1,6

Swedbank Hypotek FRN 2021-09-15 285 060 1,9
Swedish Covered Bond 4%  
2019-09-18 135 501 0,9
Swedish Covered Bond FRN  
2021-09-15 51 087 0,3

Ålandsbanken FRN 2019-03-25 70 231 0,5

Ålandsbanken FRN 2019-12-16 70 270 0,5

Ålandsbanken FRN 2022-11-22 114 504 0,7

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Dagligvaror 131 818 0,9

Nova Austral 8,25% 2021-05-26 131 818 0,9

Energi 777 701 5,1

Arise FRN 2019-04-25 91 436 0,6

Ellevio FRN 2020-02-28 40 283 0,3

Ellevio FRN 2023-12-09 113 954 0,7

Ellevio FRN 2024-02-28 113 660 0,7

Etrion Corp 8% 2019-04-23 8 052 0,1

European Energy FRN 2021-05-25 46 594 0,3

Fortum Värme FRN 2025-02-24 52 859 0,3

Kraftringen Energi FRN 2022-09-13 75 257 0,5

Orsted 3% 3015-11-06 83 338 0,5

Vattenfall FRN 2077-03-19 152 269 1,0

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Fastigheter 1 591 745 10,4

Akelius Residential 1,5% 2022-01-23 51 379 0,3

Akelius Residential 3,375% 2020-09-23 80 438 0,5

Akelius Residential FRN 2021-10-04 40 132 0,3

Alm Equity FRN 2020-03-18 69 925 0,5

Alm Equity FRN 2021-05-19 27 835 0,2

Castellum FRN 2021-10-04 77 445 0,5

Castellum FRN 2022-09-01 81 198 0,5

Castellum FRN 2023-03-17 147 376 1,0

Bygga Bostäder FRN 2021-07-05 10 243 0,1

Heimstaden FRN 2019-09-16 100 939 0,7

Heimstaden FRN 2021-05-18 86 036 0,6
Humlegården Fastigheter FRN  
2022-06-22 90 289 0,6

Magnolia Bostad FRN 2020-04-28 29 648 0,2
Offentliga Hus i Norden FRN  
2021-06-15 36 292 0,2
Pioneer Public Properties FRN  
2021-05-28 105 601 0,7

Sagax FRN 2020-09-09 20 590 0,1

Sagax FRN 2021-04-27 21 193 0,1

Sagax FRN 2021-06-15 26 100 0,2

Sagax FRN 2022-02-15 69 367 0,5
Samhällsbyggnadsbolaget FRN  
2018-06-23 60 972 0,4
Samhällsbyggnadsbolaget FRN  
2020-04-06 165 761 1,1

Samhällsbyggnadsbolaget FRN Perp 59 873 0,4

Sato-Oyj 2,25% 2020-09-10 41 368 0,3

Sato-Oyj 2,375% 2021-03-24 42 119 0,3

Tobin Properties FRN 2019-07-01 49 625 0,3

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument 513 774 –19 263
Värdeförändring på  
OTC-derivatinstrument –415 495 92 937

Värdeförändring på fondandelar – 121

Ränteintäkter 500 979 502 020

Utdelningar – –

Valutavinster och förluster, netto 8 453 23 592

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 1 475 1 676
Summa intäkter och  
värdeförändring 609 186 601 083

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –102 096 –122 736

Ersättning till förvaringsinstitutet –11 137 –2 154

Ersättning till tillsynsmyndighet –57 –53

Ersättning till revisorer –145 –160

Räntekostnad –33 647 –53

Övriga kostnader –777 –12 572
Summa kostnader –147 859 –137 728

Resultat före skatt 461 327 463 355

Skatt –5 676 –6 991
Resultat efter skatt 455 651 456 364

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid  
årets början 12 066 123 11 663 081

Andelsutgivning 6 038 806 10 506 760

Andelsinlösen –6 859 203 –7 211 196
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 455 651 456 364
Utdelat till andelsägarna,  
andelsklass D –38 296 –38 165
Fondförmögenhet vid  
årets slut 11 663 081 15 376 844

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Överlåtbara penningmarknads-
instrument 11 154 962 14 658 325
OTC–derivatinsrument med 
positivt marknadsvärde 8 845 1 140 065

Fondandelar – 25 121
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 11 163 807 15 823 511

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 11 163 807 15 823 511

Bankmedel och övriga likvida 
medel 494 445 500 369
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 23 113 105 202

Övriga tillgångar – 157 969
Summa tillgångar 11 681 366 16 587 051

Skulder
OTC–derivatinsrument med 
negativt marknadsvärde – –1 154 779
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –18 285 –31 131
   –varav ersättning till bolaget
   som driver fondverksamheten,
   andelsklass A – –
   –varav ersättning till bolaget
   som driver fondverksamheten,
   andelsklass B – –
   –varav ersättning till bolaget
   som driver fondverksamheten,
   andelsklass C – –
   –varav ersättning till bolaget
   som driver fondverksamheten,
   andelsklass D – –

Övriga skulder – –24 297
Summa skulder –18 285 –1 210 207

Fondförmögenhet, not 1 11 663 081 15 376 844
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Finans 2 350 350 15,3

Arion Banki FRN 2020-07-07 85 015 0,6

Arion Banki FRN 2020-10-27 52 008 0,3

B2 Holding FRN 2020-12-08 161 802 1,1

B2 Holding FRN 2021-10-04 173 740 1,1

B2 Holding FRN 2022-11-14 89 871 0,6

Danske Bank 5,75% Perp 140 432 0,9

Danske Bank FRN Perp 105 943 0,7

DDM Debt 8% 2020-12-11 26 787 0,2

DDM Debt 9,5% 2020-01-30 79 503 0,5

Garfunkelux 7,5% 2022-08-01 169 999 1,1

Hoist Finance 3,875% 2027-05-19 23 346 0,2

Hoist Finance 8,625% Perp 155 490 1,0

Intrum Justitia 2,75% 2022-07-15 180 846 1,2

Intrum Justitia FRN 2022-07-15 39 987 0,3

Intrum Justitia FRN 2022-07-15 133 227 0,9

Islandsbanki FRN 2027-11-23 64 140 0,4

Jyske Bank FRN Perp 54 463 0,4

Jyske Bank FRN Perp 21 368 0,1

Klarna Bank FRN 2020-09-22 40 358 0,3

Klarna Bank FRN Perp 81 965 0,5

Landsbankinn 1,375% 2020-11-24 25 317 0,2

Landsbankinn FRN 2019-06-10 30 854 0,2

Nordea Bank 5,5% Perp 51 415 0,3

Nordea Bank FRN Perp 47 508 0,3

SEB 5,75% Perp 51 280 0,3

Swedbank 5,5% Perp 34 444 0,2

Swedbank FRN 2022-03-14 82 697 0,5
Swedish Export Credit 2,875% 2023-
11-14 57 657 0,4

Svenska Handelsbanken 5,25% Perp 33 235 0,2

Volvofinans Bank FRN 2022-05-16 55 651 0,4

Försäkring 961 763 6,3

IF Insurance 1,603% 2046-12-01 51 509 0,3

RSA Insurance Group Plc FRN Perp 171 770 1,1

Sirius International FRN 2047-09-22 249 652 1,6
Storebrand Livsforsikrin FRN  
2047-11-21 48 245 0,3

Storebrand Livsforsikrin FRN Perp 283 356 1,8

Storebrand FRN 2020-05-11 31 557 0,2

Storebrand FRN 2022-05-23 20 366 0,1

Tryg Forsikring FRN 2046-05-26 105 307 0,7

Försäkring 961 763 6,3

IF Insurance 1,603% 2046-12-01 51 509 0,3

RSA Insurance Group Plc FRN Perp 171 770 1,1

Industri 744 295 4,8

Ax Del One Oy FRN 2021-04-19 24 068 0,2

Billerudkorsnäs FRN 2022-02-21 71 378 0,5

Cembrit Group FRN 2021-03-20 69 428 0,5

Hexagon FRN 2021-05-24 60 597 0,4

Hexagon FRN 2022-03-10 111 565 0,7

Nibe Industrier FRN 2022-04-11 94 506 0,6

Norsk Hydro FRN 2020-11-09 40 349 0,3

Norsk Hydro FRN 2022-11-07 130 685 0,8

Welltec 9,5% 2022-12-01 74 298 0,5

Ziton FRN 2019-11-26 67 422 0,4

Investmentbolag 468 950 3,0

Aker FRN 2020-05-29 15 576 0,1

Aker FRN 2022-09-07 95 673 0,6

Bonheur FRN 2020-11-09 50 508 0,3

Kinnevik FRN 2020-05-29 51 255 0,3

Kinnevik FRN 2022-03-15 202 834 1,3
Vostok New Ventures 5,5%  
2020-06-22 53 104 0,3

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Kommunobligationer 52 359 0,3

Oslo Kommune FRN 2021-09-02 52 359 0,3

Olja & Offshore 447 364 2,9

Aker 6% 2022-07-01 59 102 0,4

Aker FRN 2020-07-02 119 467 0,8

Okea 7,5% 2020-11-16 86 313 0,6
Teekay Shuttle Tankers 7,125%  
2022-08-15 169 628 1,1

Tulip Oil FRN 2022-10-25 12 854 0,1

Oljeservice 105 492 0,7

Dof Subsea 9,5% 2022-03-14 105 492 0,7

Material 269 769 1,8

Bergvik Skog 8,5% 2034-03-24 269 769 1,8

Sjukvård 123 939 0,8

Care Bidco FRN 2021-03-24 4 036 0,0

Hi Bidco FRN 2022-10-30 119 903 0,8

Sällanköpsvaror 393 834 2,6

Akademibokhandeln FRN 2021-03-10 37 003 0,2

Betsson FRN 2019-11-28 61 471 0,4

Catena Media FRN 2019-09-16 93 373 0,6

Color Group FRN 2020-12-17 42 113 0,3
Gaming Innovation Group 7%  
2020-03-06 67 746 0,4

Net Gaming Europe FRN 2020-09-14 18 062 0,1

Silk Bidco 7,5% 2022-02-01 74 065 0,5

Teknik 316 627 2,1

EG Holding FRN 2020-12-02 175 945 1,1

Crayon Group FRN 2020-04-06 40 692 0,3

Digiplex Norway FRN 2019-07-17 54 188 0,4

Link Mobility Group 4,75% 2022-02-24 45 802 0,3

Telekom 1 251 349 8,1
Ice Group Scandinavia FRN  
2021-10-12 122 134 0,8

Nokia 3,375% 2022-06-12 16 356 0,1

Norcell 3,5% 2022-02-25 128 448 0,8

Norcell 3,625% 2021-06-23 73 683 0,5

Tele2 FRN 2021-05-11 20 650 0,1

Tele2 FRN 2022-03-16 77 142 0,5

Tele2 FRN 2023-02-24 91 883 0,6

Telia FRN 2023-11-08 151 932 1,0

Telia FRN 2077-10-04 261 001 1,7

Vieo FRN 2022-09-07 308 120 2,0

Tjänster 497 153 3,2

DSV Miljö FRN 2021-05-10 172 763 1,1

Fjellinjen FRN 2019-12-16 50 238 0,3

Ixat Intressenter FRN 2020-06-12 85 884 0,6

Ropohold FRN 2020-12-01 49 671 0,3

Verisure Holding 6% 2022-11-01 57 226 0,4
Veritas Petroleum Services 7% 
2019-04-01 57 444 0,4
Viking Redningstjeneste FRN  
2021-04-07 23 928 0,2

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en 

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 
allmänheten.

4) Avser övriga finansiella instrument

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Transport 1 769 893 10,8

Borealis Finance 7,5% 2022-11-16 98 767 0,6

DSV 3,5% 2020-06-24 143 963 0,9

Eagle Bulk Shipco 8,25% 2022-11-28 87 445 0,6

Gaslog 8,875% 2022-03-22 130 299 0,8

Golar Lng Partners FRN 2020-05-22 117 286 0,8

Golar Lng Partners FRN 2021-05-18 129 585 0,8

Hoegh Lng Holdings FRN 2020-06-05 9 820 0,1

Icelandair Group FRN 2021-10-26 60 664 0,4

Mpc Container Ships FRN 2022-09-22 76 921 0,5

Scan Bidco 6,8% 2022-06-27 66 464 0,4

Scan Bidco 7,7% 2022-06-27 72 910 0,5

Scania FRN 2021-09-06 76 928 0,5

Songa Bulka FRN 2022-06-13 94 074 0,6

Stolt-Nielsen 6,375% 2022-09-21 73 035 0,5

Teekay Lng Partners FRN 2018-09-03 45 841 0,3

Teekay Lng Partners FRN 2020-05-19 99 559 0,6

Teekay Lng Partners FRN 2021-10-28 121 000 0,8

West Atlantic 7% 2019-12-21 74 233 0,5

Volvo Car FRN 2022-03-07 82 890 0,5

Volvo Treasury 4,2% 2075-06-10 108 209 0,7

Övriga finansiel la instrument4)

Värdepappersfonder

Carnegie High Yield Select 25 121 0,2

Valutaderivat –28 441 –0,2

Summa värdepapper 14 757 888 96,0

Övriga tillgångar och skulder (netto) 618 956 4,0
Summa fondförmögenhet 15 376 844 1,0

Summa exponering mot fonder förvaltade av samma fond-  
och eller förvaltningsbolag eller sådana bolag som ingår i 
samma koncern

Carnegie Fonder 0,2%
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Utveckling
När vi summerar 2017 har vi haft ett år med 
överlag god riskaptit avseende Emerging Markets 
vilket även gäller för företagsobligationer på värl-
dens tillväxtmarknader. Carnegie Emerging Market 
Corporate Bond noterade en uppgång om totalt 
1,8 procent under året och fonden har haft 
nettoinflöden om 62 miljoner kronor samtidigt 
som det förvaltade kapitalet vid årsskiftet var 247 
miljoner kronor. 

Tillväxtekonomierna har utvecklats starkt, 
tillväxten avseende dessa länders samlade BNP 
ser ut att bli bättre för 2017 jämfört med föregå-
ende år, omkring 4,5 procent på årsbasis, vilket är 
ungefär det dubbla jämfört med mer utvecklade 
länder. De flesta tillväxtmarknadsvalutor har varit 
relativt stabila och även om det funnits exempel 
på regional oro har flertalet länder ändå upplevt 
ett någorlunda politiskt lugn. Ett av de mer tydliga 
undantagen är Mellanöstern som varit en arena 
för både globala meningsskiljaktigheter som för 
interna spänningar mellan länderna i regionen.  
Ett exempel är det hårda tonläget mellan Saudi-
arabien och Iran. 

Utöver den politiska utvecklingen är även den 
globala penningpolitiken en viktig faktor också 
för världens tillväxtmarknader. Samtidigt som 

riskaptiten gynnats av stimulanser i exempelvis 
Europa har den amerikanska centralbanken lyckats 
genomföra ett antal höjningar av styrräntan utan 
att för den skull överraska marknaden med sitt 
agerande. Om penningpolitiken har varit förhål-
landevis förutsägbar har den politiska utvecklingen 
varit något mer oförutsägbar. Framförallt finns en 
osäkerhet kring den amerikanska presidentens 
utspel och hur hans agerande påverkar såväl den 
amerikanska ekonomin som landets relationer 
med omvärlden. 

Fondens huvudfokus ligger på bolag verksamma 
på världens tillväxtmarknader och dessa företag 
mår just nu relativt bra. Ser vi till kredithändel-
ser och konkurser minskar de kraftigt jämfört 
med 2016 och vi ser också fler uppgraderingar 
avseende kreditbetyg från ratinginstituten jämfört 
med föregående år. Latinamerika är kanske den 
region som uppvisat störst förbättring även om 
det också här finns undantag, framförallt avseende 
den ansträngda situation som Venezuela befinner 
sig i. Efter år av ökad skuldsättning för bolagen 
i Latinamerika ser vi ett trendbrott under 2017 
med lägre nettoskuld och vi har i fonden expone-
ring mot bolag framförallt i Mexiko, Brasilien, Peru, 
Chile och Argentina.

Förvaltning
Med stöd av god riskaptit har vår kreditexpone-
ring bidragit positivt till portföljens utveckling till 
följd av lägre kreditspreadar samt genom under-
liggande kupongavkastning. Volatiliteten i fonden är 
låg vilket delvis är en effekt av att vi har en portfölj 
med både Investment Grade och High Yield 
samt att vi håller en förhållandevis kort duration. 
Dessutom hedgar vi de positioner vi har i utländsk 
valuta vilket även det får ner portföljvolatiliteten. 

Det har varit en gynnsam marknad för primär-
transaktioner och Carnegie Emerging Markets 
Corporate Bond har varit med i flera av dessa 
emissioner under året. Av våra innehav med 
god utveckling i portföljen, där vi också hittar 
bolag som emitterat obligationer under 2017, 
märks investmentbolaget Vostok New Ventures, 
flygplats-aktören Aeropuertos Argentina och 
Helios Towers som driver torn för teleoperatörer 
i Afrika. Detta är alla bolag inom ratingkategorin 
för High Yield. Vi balanserar samtidigt dessa med 
exponering mot bolag inom kategorin för Invest-
ment Grade. Här finns en hel del asiatiska namn 
som exempelvis de kinesiska IT-bolagen Alibaba 
och Tencent samt den taiwanesiska halvledartill-
verkaren TSMC. 

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är en företagsobligationsfond 
med fokus på världens tillväxtmarknader. Genom att långsiktigt låna ut 
pengar till företag får fonden tillbaka i form av återkommande och konkur-
renskraftiga räntor.

I Carnegie Emerging Markets Corporate Bond kombineras vår långa 
erfarenhet av både tillväxtmarknader och krediter. Fonden är dagligt handlad 
och samtliga innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor för 
att du som andelsägare ska slippa valutarisk.

Startdatum 2015-11-16

Kategori Räntefond, tillväxtmarknadader,

Förvaltningsavgift, % 1,05

Riskklass 3

Ansvarig förvaltare M. Stenmark & M. Engvall

Fondbolag Carnegie Fund Services S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Bankgiro 5047-7579

PPM-nummer Ej ansluten

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 2,8

snitt från start 1,3

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack 3,8

2 snitt 1,9

1 år 1,8

PlaceringsinriktningFörvaltare

MIKAEL ENGVALL
BSc i företagsekonomi. Arbetat i 
finansbranschen sedan 1996 och 
anställd sedan 2012.

MONA STENMARK
Fil mag i nationalekonomi. Arbetat 
i finansbranschen sedan 2003 och 
anställd sedan 2008.

mikael.engvall@carnegiefonder.se
mona.stenmark@carnegiefonder.se

Årlig avgift, A % 1,42

Årlig avgift, B % 1,42

Förvaltningsavgift, A % 1,05

Förvaltningsavgift, B % 1,05

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, A1) 120,12

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) 7,60

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, B1) 120,86

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B1) 7,62

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, A % 1,05

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, B % 1,05

Riskmått

Totalrisk, fond, % 1,5

Duration, år 2,3

Kursrisk, % 3,0

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad



Helårsrapport 2017 58

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Derivathandel med mera 
Fonden har handlat med derivat under 2017. 
Fonden köper värdepapper i utländsk valuta. För 
att skydda de svenska fondandelsägarna mot 
valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar 
fonden sina obligationer med valutaterminer. För 
att beräkna de sammanlagda exponeringarna i 
fonden har åtagandemetoden använts som riskbe-
dömningsmetod.

Framtidsutsikter
Inför 2018 är det en hel del som ser förhållande-
vis bra ut på världens tillväxtmarknader. Relativt 
stabila makroekonomiska förutsättningar ger de 
kvalitativa bolagen en god miljö för att bedriva 
sin verksamhet i och även om det aldrig går att 
utesluta risken för mer oväntade faktorer som 
påverkar marknaden tror vi på en god utveckling 
under det kommande året. Vi är samtidigt med-

vetna om att marknaden prisat in mycket av dessa 
goda förutsättningar och de historiskt relativt 
tighta kreditspreadarna begränsar i viss utsträck-
ning avkastningspotentialen. Vi håller en god balans 
i portföljen med förhållandevis kort duration och 
med utgångspunkt för de enskilda bolagens förut-
sättningar ser vi 2018 an med tillförsikt. 
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ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 13 178 5,3

Arcor 6% 2023-07-06 1 345 0,5

Arcos Dorados 5,88% 2027-04-04 2 648 1,1
Central American Bottling 5,75% 
2027-01-31 2 649 1,1

Gruma 4,88% 2024-12-01 3 534 1,4

Grupo Bimbo 4,5% 2022-01-25 1 765 0,7

Nova Austral 8,25% 2021-05-26 1 237 0,5

Energi 19 492 7,9
Empresas Public Medellin 7,63% 
2019-07-29 910 1,8

Gazprom 3,6% 2021-02-26 4 367 1,4

Mol Group 6,25% 2019-09-26 3 545 0,9
Mol Hungarian Oil & Gas 2,63% 
2023-04-28 2 170 1,4

Petronas Capital 5,25% 2019-08-12 3 487 2,0

SK Innovation 3,63% 2018-08-14 5 014 0,0

Fastigheter 1 732 0,7

Pla Administradora 5,25% 2022-11-10 1732 0,7

Finans 55 340 22,4
Banco De Credito e Inversiones 4% 
2023-02-11 3 476 1,4

Bank Of China 1,88% 2019-07-12 1 635 0,7

Bank Of China 2,58% 2022-07-11 1 651 0,7

Bank Of China 2,71% 2019-07-12 3 314 1,3

BBVA Bancomer 6,75% 2022-09-30 2 826 1,1

BDO Unibank 2,63% 2021-10-24 3 269 1,3

BGEO Group 6% 2023-07-26 3 519 1,4
First Abu Dhabi Bank 2,25%  
2020-02-11 3 285 1,3

HSBC Bank 4,13% 2020-08-12 1 737 0,7

HSBC Holdings 5,25% Perp 2 210 0,9

HSBC Holdings 6% Perp 2 334 0,9
Ind & Comm Bk China 2,48%  
2020-10-12 3 299 1,3

Standard Chartered 2,25% 2020-04-17 4 908 2,0

B2 Holding 4,25% 2022-11-14 1 988 0,8

B2 Holding 7% 2021-10-04 2 173 0,9

B2 Holding 7,5% 2020-12-08 4 317 1,8

DDM Debt 8% 2020-12-11 993 0,4

DDM Debt 9,5% 2020-01-30 3 186 1,3

Tinkoff Credit 9,25% Perp 1 746 0,7

Tinkoff Credit 14% 2018-06-06 3 474 1,4

Försäkring 2 039 0,8
Sirius International Grp 3,45%  
2047-09-22 2 039 0,8

Industri 8 610 3,5

Alpek 4,5% 2022-11-20 1 696 0,7

Ferreycorp 4,88% 2020-04-26 2 183 0,9

San Miguel Industrias 4,5% 2022-09-18 1 693 0,7

Yara International 0,39% 2022-12-13 3 038 1,2

Investmentbolag 31 085 12,6

Hutchison Whampoa 13 3,75% Perp 3 061 1,2
Hutchison Whampoa 3,25%  
2022-11-08 3 338 1,4

Kinnevik 0,5% 2022-03-15 7 099 2,9

Myriad 6% 2020-07-18 4 528 1,8

Myriad 5,5% 2025-07-21 1 827 0,7
Vostok New Ventures 5,5%  
2020-06-22 11 232 4,6

Olja & Offshore 4 239 1,7

Lukoil 3,42% 2018-04-24 1 656 0,7

Lukoil 4,56% 2023-04-24 2 583 1,0

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Material 17 189 7,0

Alrosa 7,75% 2020-11-03 2 789 1,1

Cemex 4,38% 2023-03-05 3 163 1,3

Cemex 4,75% 2022-01-11 1 032 0,4

Cemex 4,63% 2024-06-15 3 216 1,3

MMC Norilsk 4,1% 2023-04-11 1 669 0,7

MMC Norilsk 4,38% 2018-04-30 1 665 0,7

Suzano Austria 5,75% 2026-07-14 3 656 1,5

Sjukvård 3 335 1,4
Hikma Pharmaceuticals 4,25%  
2020-04-10 3 335 1,4

Sällanköpsvaror 8 457 3,4

Cencosud 4,88% 2023-01-20 1 759 0,7

Jaguar Land Rover 4,25% 2019-11-15 5 072 2,1

Kia Motors 2,63% 2021-04-21 1 625 0,7

Sällanköpsvaror 8 457 3,4

Cencosud 4,88% 2023-01-20 1 759 0,7

Teknik 30 807 12,5

Alibaba Group 2,8% 2023-06-06 4 103 1,7

Alibaba Group 3,13% 2021-11-28 1 671 0,7

Baidu 3,25% 2018-08-06 3 340 1,4

Baidu 3,5% 2022-11-28 1 674 0,7

Lenovo Group 4,7% 2019-05-08 3 363 1,4
Proven Glory Capital 3,25%  
2022-02-21 3 314 1,3
Proven Honour Capital 4,13%  
2025-05-19 3 402 1,4

Tencent Holdings 2,88% 2020-02-11 2 505 1,0

Tencent Holdings 3,38% 2018-03-05 3 323 1,3

Tsmc Global 1,63% 2018-04-03 4 112 1,7

Telekom 22 406 9,1

Axiata 3,47% 2020-11-19 2 501 1,0

Hta Group 9,13% 2022-03-08 1 812 0,7

KT Corp 2,63% 2019-04-22 2 469 1,0

Millicom 2,88% 2019-04-17 3 081 1,2

Millicom 6% 2025-03-15 3 565 1,4
MTN Mauritius Invstments 4,76% 
2024-11-11 1 646 0,7
MTN Mauritius Invstments 5,37% 
2022-02-13 3 469 1,4

SK Telecom 2,13% 2018-05-01 3 864 1,6

Tjänster 1 624 0,7
Veritas Petroleum Services 7%  
2019-04-01 1 624 0,7

Telekom 22 406 9,1

Axiata 3,47% 2020-11-19 2 501 1,0

Transport 17 810 7,2
Aeropuertos Argent 2000 6,88% 
2027-02-01 2 699 1,1

DP World 3,25% 2020-05-18 5 003 2,0

Emirates Airlines 4,5% 2025-02-06 1 813 0,7

Volvo Car 1,74% 2022-03-07 8 294 3,4

Övriga finansiel la instrument3)

Valutaterminer 4 310 1,7

Summa värdepapper 241 652 98,0

Övriga tillgångar och skulder (netto) 4 935 2,0
Summa fondförmögenhet 246 587 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en  

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3) Avser övriga finansiella instrument 

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –674 2 077

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument – –

Värdeförändring på OTC–deriva-
tinstrument 2 452 –3 773

Ränteintäkter 6 357 8 994

Utdelningar – –

Valutavinster och förluster, netto –4 659 0

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och värdeför-
ändring 3 476 7 298

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –1 899 –2 640

Ersättning till förvaringsinstitut –176 –185

Ersättning till tillsynsmyndighet – –58

Räntekostnader –156 –88

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –453 –525
Summa kostnader –2 684 –3 496

Resultat före skatt 792 3 802

Skatt –91 –116

Årets resultat 701 3 686

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid  
årets början – 185 168

Andelsutgivning 222 016 108945

Andelsinlösen –37 549 –51 212
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 701 3 686
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 185 168 246 587

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 175 633 237 342

Penningmarknadsinstrument – –
OTC-derivatinsrument med 
positivt marknadsvärde 2 452 4 485
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 178 085 241 827

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 178 085 241 827

Bankmedel och övriga  
likvida medel 7 251 4 985
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 337 450

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 185 673 247 262

Skulder
OTC-derivatinsrument med 
negativt marknadsvärde – –174
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –366 –88

Övriga skulder –139 –413
Summa Skulder –505 –675

Fondförmögenhet, not 1 185 168 246 587
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Carnegie High Yield Select startade den 2 no-
vember 2017 och därför gäller nedan redogörelse 
för fonden endast för en kortare tidsperiod och 
således ej för helåret 2017. 

I nuvarande marknadsklimat siktar vi på att 
skapa den huvudsakliga avkastningen via ränte-
betalningar, så kallade kuponger, snarare än att 
eftersträva avkastning från stigande obligations-
priser som kännetecknade kreditmarknaden och 
den höga riskaptit vi såg under 2017. Vi försöker 
samtidigt begränsa nedsidan i form av kortare 
kredit- och räntebindning, vilket så klart även kan 
begränsa den potentiella avkastningen. Men med 
en underliggande kupongavkastning omkring 6 
procent i nuvarande portfölj så tycker vi fortsatt 
att det är rätt val att göra inför 2018. 

2017 var generellt ett mycket aktivt år i nyemis-
sionsmarknaden i Norden, såväl som globalt, med 
god riskaptit. Nyemissionsmarknaden i Norden 
var ovanligt aktiv långt in i december fram tills att 
julledigheten svepte in med ett välbehövligt lugn. 
Effekterna av att vara i slutet av en aktiv primär-
cykel blev ännu tydligare under december vilket 
innebar förbättrade marginaler och obligations-
villkor. Andrahandsmarknaden var fortsatt selektiv 
och fick i många fall stå tillbaka då merparten av 
marknadens aktörer fokuserade på primärmark-
naden. När primärmarknaden övergick i jultempo 

såg vi dock att riskaptiten i andrahandsmarknaden 
generellt blev bättre och sista dagarna avslutades 
relativt starkt. På det hela taget var det ett mycket 
gynnsamt klimat att allokera upp fonden i, samti-
digt som det gav möjlighet till avkastning. 

Utveckling
Vi är mycket nöjda med utvecklingen under denna 
relativt korta tidsperiod som fonden varit igång 
och vi har kommit längre än planerat med att 
åstadkomma en ”normaliserad” portfölj vad gäller 
antalet innehav samt vikter av enskilda obligationer. 
Carnegie High Yield Select avkastade 0,92 procent 
från lanseringen den 2 november 2017 och såle-
des kan vi sammanfatta starten med orden ”so far 
so good”. 

Utvecklingen i fonden var huvudsakligen hänför-
lig till utvecklingen för de individuella obligationer-
na vi investerat i och till mindre del den generella 
marknadsutvecklingen. Dock skall tilläggas att i 
samband med lanseringen upplevde vi en något 
svagare marknad, vilket gjorde att det i flertalet fall 
gick att göra investeringar på vad vi bedömer som 
attraktiva nivåer. 

Fonden hade nettoinflöde om 17x miljoner 
kronor under året, och förvaltat kapital per sista 
december 2017 uppgick till 176 miljoner kronor. 

Carnegie High Yield Select

Fondens syfte är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att
i första hand investera i en diversifierad portfölj av räntebärande
instrument som huvudsakligen utgörs av obligationer med högre 
risk utgivna av bolag som till största delen har sin hemvist eller är 
verksamt på de nordiska marknaderna. 

Förvaltare

Startdatum 2017-11-02

Kategori

Förvaltningsavgift, % 0,85

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare N. Edman & M. Andersson

Fondbolag SEB Fund Services SA

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Ja (D- och X-andelar)

Bankgiro 5217-5312

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 0,9

snitt från start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år 0,9

Placeringsinriktning

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 
2007 och anställd sedan 2013. Har ratingen A 
hos Citywire.

MARIA ANDERSSON
BSc i nationalekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 2006 och anställd sedan 2016.

niklas.edman@carnegiefonder.se
maria.andersson@carnegiefonder.se

Årlig avgift, A % 1,06

Årlig avgift, B % 1,06

Årlig avgift, D % 1,06

Årlig avgift, X % 0,71

Förvaltningsavgift, A % 0,85

Förvaltningsavgift, B % 0,85

Förvaltningsavgift, D % 0,85

Förvaltningsavgift, X % 0,50

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, A1) –

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) –

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, B1) –

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B1) –

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, D1) –

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, D1) –

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, X1) –

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, X1) –
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
A %2) 0,14
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
B %2) 0,14
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
D %2) 0,09
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
X %3) 0,01

Avgifter och kostnader     2017-12-31

Riskmått

Totalrisk, fond, % –

Duration, år 1,0

Kursrisk, % 2,4

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig  
insättning vid första dagen i respektive månad

2) Andelsklassen startade 2017-11-02
3) Andelsklassen startade 2017-12-28

Förvaltning
Vid utgången av 2017 bestod fonden av 35 
obligationer, varav merparten var inhandlade i 
sekundärmarknaden (i huvudsak de med kortare 
förfall) samt ett mindre antal i primärmarknaden, 
och vi närmar oss målet med en ”normaliserad” 
portfölj. Investeringarna samt inflöden kommer 
inte linjärt, varför portföljen byggs upp gradvis. 
Exempelvis kom det en större insättning den 29 
december, som fick till följd att vi över årsskiftet 
hade 18 procents kassa vilket påverkar nyck-
eltalen. Därför redovisar vi nyckeltal i tre olika 
aspekter, 1) hur portföljen ser ut just nu 2) hur 
portföljen hade sett ut om vi justerar för vad vi 
bedömer är en normaliserad kassa (cirka 5 pro-
cent av kapitalet) 3) målbilden vi ser framför oss 
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att portföljen kommer att vara om 1-2 månader. 
Förvaltningsteamet för Carnegie High Yield 

Select består sedan start av Niklas Edman och 
Maria Andersson som också förvaltar Carnegie 
Corporate Bond.

Derivathandel med mera
Fonden hanterar valutarisk genom att säkra 
kursen i utländska valutor mot kronor. Fonden 
kan använda derivat, dels för att öka eller skydda 

kreditexponering men också för att minska eller 
öka räntedurationen. För att beräkna fondens 
sammanlagda exponering som uppkommer genom 
användandet av derivat har åtagandemetoden an-
vänts som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet 
per den 31 december 2017 var 0 kronor.
Framtidsutsikter
Inför 2018 tror vi på att starka konjunktursignaler 
fortsätter att bidra till en relativt bättre kreditkvali-
tet generellt sätt. En historiskt hög riskaptit i kom-

bination med geopolitiska risker och en mindre 
expansiv penningpolitik gör att vi ämnar bibehålla 
en balanserad portfölj. Fonden investerar i ett 
begränsat antal bolag som ger en hög underliggan-
de avkastning, således är utvecklingen i dessa bolag 
också viktigast för avkastningen på lite längre sikt 
även om fonden på kort sikt inte är immun mot 
förändringar i marknadssentimentet. Förväntad 
avkastning för fonden i nuvarande marknadsklimat 
är kring 4-5 procent efter avgifter. 

PORTFÖLJDATA

Nuvarande Norm. kassa Målsättning

Effektiv ränta (valutajusterad %) 5,3 6,2 ~5,5%

Kreditduration (år) 2,4 2,8 ~3

Ränteduration (år) 1,0 1,1 <1,5

UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr Klass A – – – – – – – – – 100,92

Antal andelar, st Klass A – – – – – – – – – 1 472 686

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – – – 101,26

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – – – 20 000

Andelsvärde, kr Klass D – – – – – – – – – 100,59

Antal andelar, st Klass D – – – – – – – – – 5 000

Andelsvärde, kr Klass X – – – – – – – – – 100,00

Antal andelar, st Klass X – – – – – – – – – 250 000

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 176

Utdelning, kr/andel – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 0,9

Courtage/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass A 90

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass B 2

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass D 0,5

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr klass X 17

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 2,40

Omsättningshastighet, ggr/år –

Transaktionskostnader, kkr –

Transaktionskostnader/genomsnittlig  
fondförmögenhet, % –

Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka  
närstående institut har agerat motpart i kommission, 
fast räkning eller genom handel i eget lager. –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 2 902 1,6
Nova Austral 8,25%  
2021-05-26 2 902 1,6

Energi 19 162 10,9

Etrion 8% 2019-04-23 13 085 7,4
European Energy FRN  
2021-05-25 6 077 3,5

Fastigheter 16 097 9,1
GG Amager Strandvej 6% 
2019-06-29 3 952 2,2
Offentliga Hus i Norden FRN 
2021-06-15 4 032 2,3
Samhällsbyggnadsbolaget FRN 
Perp 2 994 1,7
Samhällsbyggnadsbolaget FRN 
2020-04-06 3 108 1,8

Sveavalvet FRN 2019-12-16 2 011 1,1

Finans 17 802 10,1

B2 Holding FRN 2022-11-14 2 996 1,7

DDM Debt 9,5% 2020-01-30 8 480 4,8

Garfunkelux 7,5% 2022-08-01 3 187 1,8

Hoist Finance 8,625% Perp 2 101 1,2

Klarna FRN Perp 1 038 0,6

Industri 9 896 5,6
Cembrit Group FRN  
2021-03-20 3 703 2,1

Consilium FRN Perp 2 052 1,2

Ziton FRN 2019-11-26 4 141 2,4

Investmentbolag 6 127 3,5
Vostok New Ventures 5,5% 
2020-06-22 6 127 3,5

Olja & Offshore 4 444 2,5

Okea 7,5% 2020-11-16 2 466 1,4

Tulip Oil FRN 2022-10-25 1 978 1,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Sjukvård 3 016 1,7

Care Bidco FRN 2021-03-24 1 009 0,6

Hi Bidco FRN 2023-01-30 2 007 1,1

Sällanköpsvaror 21 649 12,3

Catena Media FRN 2019-09-16 5 075 2,9
Future Gaming Group 9,75% 
2020-12-08 3 025 1,7
Gaming Innovation Group 7% 
2020-03-06 13 549 7,7

Teknik 12 087 6,9

EG Holding FRN 2020-12-02 6 998 4,0
Link Mobility Group 4,75% 
2022-02-24 5 089 2,9

Telekom 8 420 4,8
Ice Group Scandinavia FRN 
2021-10-12 1 018 0,6

Vieo FRN 2022-09-07 7 402 4,2

Tjänster 7 953 4,5

DSV Miljö FRN 2021-05-10 999 0,6

Ropohold FRN 2020-12-01 6 954 3,9

Transport 14 775 8,4
Borealis Finance 7,5%  
2022-11-16 3 292 1,9
Containerships FRN  
2021-11-22 3 977 2,3
MPC Container Ships FRN 
2022-09-22 1 619 0,9

Scan Bidco 6,8% 2022-06-27 4 834 2,7
Teekay Lng Partners FRN 
2021-10-28 1 052 0,6

Övriga finansiel la instrument4)

Valutaderivat 1 312 0,7

Summa värdepapper 145 641 82,7

Övriga tillgångar och skulder 
(netto) 30 509 17,3

Summa fondförmögenhet 176 150 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument – –633

Värdeförändring på OTC– 
derivatinstrument – 898

Värdeförändring på fondandelar – –

Ränteintäkter – 795

Utdelningar – –

Valutavinster och förluster, netto – 69

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring – 1 129

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten – –324

Ersättning till förvaringsinstitutet – –3

Ersättning till tillsynsmyndighet – –

Ersättning till revisorer – –

Räntekostnad – –

Övriga kostnader – –40
Summa kostnader – –367

Resultat före skatt – 762

Skatt – –22
Resultat efter skatt – 740

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början – 0

Andelsutgivning – 176 541

Andelsinlösen – –1 131
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning – 740
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut – 176 150

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Överlåtbara penningmarknads-
instrument 142 784

OTC-derivatinsrument med 
positivt marknadsvärde 1 327

Fondandelar – –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde – 144 111

Placering på konto  
hos kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde – 144 111

Bankmedel och övriga  
likvida medel – 5 528
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – 1 546

Övriga tillgångar – 25 461
Summa tillgångar – 176 646

Skulder
OTC-derivatinsrument med 
negativt marknadsvärde – –16

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –262

Övriga skulder – –218
Summa Skulder – –496

Fondförmögenhet, not 1 – 176 150

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 
allmänheten.

3)  Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

4) Avser övriga finansiella instrument.
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Utveckling
Riksbankens penningpolitiska stimulanser fortsatte 
under 2017 och ser även ut att bestå, åtminstone 
under inledningen av 2018. Reporäntan har legat 
fast cementerad på –0,50 procent och prognosen 
nu är att vi kan se en första höjning i mitten av 
2018. När det gäller köpen av statspapper har 
Riksbanken meddelat att under 2018 kommer 
förfall och kupongbetalningar i statsobligations-
portföljen att återinvesteras. Därutöver kommer 
förfall och kuponger som kommer under första 
halvåret 2019 att återinvesteras med start redan 
i januari i år. Riksbankens närvaro i marknaden 
kommer alltså märkas även under 2018.

Under första halvan av 2017 stärktes den 
svenska kronan mot dollarn för att sedan försva-
gas under en period av hösten. Framgång för det 
amerikanska förslaget om skattelättnader och ett 
generellt högre ränteläge i USA bidrog till detta. 
Mot Euron har kronan försvagats och låg en kort 
period i slutet av året över 10-strecket.

Då vi i Sverige nu börjat vänja oss vid under-
liggande negativ ränta är det istället obligation-
ernas kreditmarginaler som bidragit till fondens 
avkastning. De emittenter vi har exponering mot i 
Likviditetsfonden är de som har obligationer med 
högt kreditbetyg, motsvarande Investment Grade. 

Dessa har överlag varit stabila under 2017 och 
fonden gynnades av fallande kreditspreadar, fram-
förallt under årets första hälft. Ser vi till fonden 
som helhet har den gått upp med 0,18 procent 
under året och haft nettoflöden om 103 miljoner 
kronor. Per årsskiftet uppgick det förvaltade kapi-
talet till 5 895 miljoner kronor.

Förvaltning
Intensiteten på primärmarknaden har varit hög 
under 2017 och vi har också varit med i flera 
emissioner inom segmentet för Investment Grade. 
Bland dessa märks exempelvis kraftbolagen Ellevio 
och kommunägda Kraftringen, aluminiumbolaget 
Norsk Hydro, fastighetsbolaget Akelius samt 
danska bolåneinstitutet Realkredit. Inom fastighets-
sektorn har vi sett en trend under året där fler 
bolag fått officiell Investment Grade rating från 
de ledande kreditinstituten vilket lett till en positiv 
utveckling för deras obligationer. Då vi har legat 
investerade i en del av dessa sedan tidigare har 
namn som exempelvis Atrium Ljungberg bidragit 
positiv till fondens utveckling. 

Precis som under 2016 kommer även ett tydligt 
bidrag från de isländska bankerna. Den positiva 
utvecklingen för den isländska ekonomin har lett 
till uppgraderingar av kreditbetyget för såväl landet 

som helhet som för landets banker. Utöver höga 
löpande kuponger har vi därför även fått ett posi-
tivt bidrag av allt tightare kreditspreadar. 

Vi är måna om att upprätthålla en stabil portfölj 
där vi balanserar våra innehav av bank- och före-
tagsobligationer med hög kreditvärdighet med en 
exponering mot stat, kommun och bostadsobliga-
tioner vilket gör att vi kan hålla en låg risk i fonden. 
Ser vi till portföljens ränterisk så är den mycket 
låg då vi nästan uteslutande har exponering mot 
obligationer med rörlig ränta. 

Derivathandel med mera
Fonden investerar i nordiska obligationer, primärt 
utgivna i svenska kronor, men investerar även till 
en mindre del i obligationer utgivna i utländska 
valutor. För att skydda fondandelsägarna mot 
valutarörelser valutasäkrar fonden dessa positioner. 
För att beräkna de sammanlagda exponeringar-
na i fonden har åtagandemetoden använts som 
riskbedömningsmetod.

Framtidsutsikter
Även om vi går in i det nya året i en lågräntemiljö 
och med en Riksbank vars närvaro i obligations-
marknaden alltjämt kommer märkas så är ändå 
signalen att vi kan komma att se en första höjning 

Carnegie Likviditets fond

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likvi-
ditetsfond är en korträntefond som investerar i välkända nordiska 
företag. Fonden är ett alternativ till ett vanligt bankkonto och kan 
passa dig som vill använda dina sparade pengar inom en snar framtid.

Carnegie Likviditetsfond placerar i räntepapper och andra instru-
ment utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och lands-
ting. Fonden har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk 
valuta säkras mot svenska kronor.

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen  
sedan 2007 och anställd sedan 2013. Har  
ratingen A hos Citywire.

MIKAEL ENGVALL
BSc i företagsekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

niklas.edman@carnegiefonder.se
mikael.engvall@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1990-07-02

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,30

Riskklass 1

Ansvarig förvaltare N. Edman & M. Engvall

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5787-9660

PPM-nummer 214 163

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 203,2

snitt från start 4,1

10 ack 19,9

10 snitt 1,8

5 ack 4,0

5 snitt 0,8

3 ack 0,3

3 snitt 0,1

2 ack 0,7

2 snitt 0,3

1 år 0,2

Placeringsinriktning

Årlig avgift, klass A % 0,30

Årlig avgift, klass B % 0,13

Förvaltningsavgift, klass A % 0,30

Förvaltningsavgift, klass B% 0,13

Förvaltningsavgift för 10 000 kr klass A,1) 30,06

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad klass A,1) 1,95

Förvaltningsavgift för 10 000 kr klass B,1) 13,03

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad klass B,1) 0,84

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass A % 0,30

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass B % 0,13

Riskmått

Totalrisk, fond, % 0,2

Duration, år 0,1

Kreditduration, år 1,7

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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av reporäntan i mitten av 2018. Eftersom ränte-
risken är nära noll så är fonden, allt annat lika, 
gynnad av ett högre ränteläge och en högre Stibor 
skulle bidra till en bättre underliggande avkastning 
i portföljen. Det är en faktor att ta med sig utifrån 
den utmanande räntemiljö som vi alltjämt befinner 

oss i. Likviditetsfonden är med sin balanserade 
portfölj med såväl bostadsobligationer, kommun-
obligationer samt bank- och företagsobligationer 
med hög kreditvärdighet, ett alternativ för den 
som söker en placering med mycket låg risk. 
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Andelsvärde, kr Klass A 1 147,04 1 155,04 1 130,00 1 146,51 1 166,63 1 192,82 1209,46 1205,30 1211,37 1 213,54

Antal andelar, st Klass A 961 284 969 131 1 141 163 2 556 742 3 050 844 3 926 869 4 520 493 2 453 588 2 482 982 2 378 446

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – 99,68 100,35 100,69

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – 20 764 457,80 27 614 190 29 885 258

Fondförmögenhet, Mkr 1 103 1 119 1 290 2 931 3 559 4 684 5 467 5 037 5 779 5 897

Utdelning, kr/andel 14,14 20,42 37,51 16,39 19,90 – – – – –

Totalavkastning, % 4,3 2,5 1,1 3,0 3,5 2,2 1,4 –0,3 0,5 0,2
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Företags-
obligationer 51,5
Bankobligationer 22,7
Bostads-
obligationer 18,0
Kommun-
obligationer 2,8
Likvida medel 5,0
Derivat 0,1
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Courtage/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet Klass A, Mkr 2 805

Genomsnittlig fondförmögenhet Klass B, Mkr 2 683

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 1,78

Omsättningshastighet, ggr/år 0,37

Transaktionskostnader, kkr –

Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument 36 892 –5 025
Värdeförändring på  
OTC-derivatinstrument 1 828 4 196

Ränteintäkter 33 012 26 891

Utdelningar – –

Valutavinster och förluster, netto –31 632 634

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 175 –
Summa intäkter och  
värdeförändring 40 275 26 696

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –11 560 –11 903

Räntekostnader –6 –1 028

Övriga finansiella kostnader –834 –

Övriga kostnader –1 –102
Summa kostnader –12 401 –13 033

Årets resultat 27 874 13 663

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 5 440 874 5 594 667
OTC-derivat med positivt 
marknadsvärde 5 324 5 552
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 5 446 198 6 598 219

Placering på konto hos  
kreditinstitut
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 5 446 198 5 598 219

Bankmedel och övriga likvida 
medel 333 745 378 407
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – 3 139

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 5 779 943 5 979 765

Skulder
OTC-derivat med negativt 
marknadsvärde – –
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 047 –1 050

Övriga skulder – –83 177
Summa skulder –1 047 –84 227

Fondförmögenhet, not 1 5 778 896 5 895 538

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat – 3 140

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 5 025 906 5 778 896

Andelsutgivning, andelsklass A 1 878 202 1 698 103

Andelsinlösen, andelsklass A –1 840 882 –1 824 430

Andelsutgivning, andelsklass B 3 167 444 2 428 181

Andelsinlösen, andelsklass B –2 479 648 –2 198 875
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 27 874 13 663
Utdelat till andelsägarna
Fondförmögenhet vid  
årets slut 5 778 896 5 895 538
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 1 059 263 18,0

Danske FRN 2018-04-03 52 018 0,9

Dnb FRN 2018-01-18 60 007 1,0

EIKA Covered FRN 2018-12-03 20 020 0,3

Nykredit Covered FRN 2019-07-01 50 431 0,9

Nykredit Covered FRN 2020-04-01 101 229 1,7

Nykredit Covered FRN 2021-04-01 50 724 0,9

Realkredit Danmark 2019-10-01 60 125 1,0

Realkredit Danmark 2021-10-01 55 728 0,9

Realkredit Danmark 2018-10-01 50 074 0,8

Realkredit Danmark 2020-10-01 38 407 0,7

SBAB Covered FRN 2019-02-04 120 474 2,0

SBAB Covered FRN 2019-07-02 40 197 0,7

SBAB Covered FRN 2020-03-18 30 242 0,5

SBAB Covered FRN 2020-12-01 51 278 0,9

Stadshypotek FRN 2018-06-01 80 347 1,4

Swedbank Hypotek 180 FRN 51 440 0,9

Swedbank Hypotek FRN 2018-09-19 50 395 0,9

Swedbank Hypotek FRN 2018-12-03 40 121 0,7

Swedbank Hypotek FRN 2021-09-15 25 920 0,4
Ålandsbanken Covered FRN  
2019-03-25 30 086 0,5

Dagligvaror 148 248 2,5

ICA Gruppen FRN 2018-06-25 57 957 1,0

Lifco FRN 2019-12-06 40 069 0,7

SCA FRN 2019-06-10 50 222 0,9

Energi 216 007 3,7

Fortum Värme FRN 2019-09-16 60 547 1,0

Kraftringen FRN 2021-09-13 110 150 1,9

Norsk Hydro Frn 2020-11-09 45 310 0,8

Fastigheter 1 560 042 26,5

Akelius FRN 2019-03-27 71 924 1,2

Akelius FRN 2021-10-04 60 067 1,0

Atrium Ljungberg FRN 2018-09-14 20 032 0,3

Atrium Ljungberg FRN 2019-07-01 60 566 1,0

Atrium Ljungberg FRN 2020-03-27 16 029 0,3

Balder FRN 2020-11-20 29 858 0,5

Castellum FRN 2019-04-12 40 000 0,7

Castellum FRN 2021-03-01 60 308 1,0

Fastighets Ab Forvaltaren FRN  
2019-10-10 14 023 0,2

Fastighets Ab FRN 2020-07-10 25 125 0,4

Hemsö FRN 2020-03-16 70 750 1,2

Hemsö FRN 2020-06-04 24 977 0,4

Hufvudstaden FRN 2018-03-12 27 041 0,5

Humlegården FRN 2019-12-18 19 921 0,3
Svensk Fastighetsfinansiering FRN 
2018-03-09 10 001 0,2
Svensk Fastighetsfinansiering FRN 
2018-09-07 28 038 0,5
Svensk Fastighetsfinansiering FRN 
2020-03-09 90 512 1,5
Olav Thon Eiendomsselskap FRN 
2018-05-28 94 029 1,6

Rikshem FRN 2019-11-11 36 007 0,6

Rikshem FRN 210422 30 674 0,5

Rikshem FRN 2021-11-10 57 726 1,0

Special FRN 191024 50 212 0,9

Specialfastigheter FRN 2020-06-23 23 127 0,4

Specialfastigheter FRN 2020-09-01 85 459 1,4

Uppsalahem Ab FRN 2019-09-30 25 193 0,4

Uppsala Hem Ab FRN 2020-03-03 87 116 1,5

Uppsala Hem Ab FRN 2021-06-02 35 487 0,6

Vasakronan FRN 2019-09-12 30 042 0,5

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Vasakronan FRN 2020-01-22 77 827 1,3

Vasakronan FRN 2021-08-30 29 315 0,5
Wihlborgs Fastigheter FRN  
2019-02-18 105 215 1,8

Willhem FRN 2019-02-11 20 059 0,3

Willhem FRN 2019-06-17 50 258 0,9

Willhem FRN 2021-01-18 15 120 0,3

Willhem FRN 2021-11-01 37 400 0,6

Finans 1 334 086 22,6

Arion Banki FRN 2019-03-23 17 391 0,3

Arion Bank FRN 2020-07-07 48 142 0,8

Balder FRN 2020-01-22 34 000 0,6

Danske FRN 2018-06-27 50 079 0,8

Danske FRN 2019-12-09 120 480 2,0

Ikano Bank FRN 2019-04-29 22 200 0,4

Islandsbanki FRN 2019-02-13 75 482 1,3

Jyske Bank FRN 2018-10-15 95 076 1,6

Jyske Bank FRN 2020-03-27 30 082 0,5

Landsbankinn FRN 2020-06-22 25 064 0,4

Landsbankinn FRN 2019-06-08 75 850 1,3

Landsbankinn FRN 2020-11-24 20 290 0,3
Länsförsäkringar Bank FRN  
2018-03-07 22 022 0,4
Länsförsäkringar Bank FRN  
2019-11-18 76 191 1,3

Landshypotek FRN 2018-02-18 40 016 0,7

Länsförsäkringar FRN 2021-05-18 101 937 1,7

SBAB FRN 2018-10-11 120 594 2,0

SBAB FRN 2021-01-27 70 872 1,2

Sparbanken Skåne FRN 2019-11-18 72 490 1,2

Sparebank Nord FRN 2018-09-14 60 052 1,0

Sparbanken Skåne FRN 2020-03-30 20 102 0,3

Swedbank FRN 2018-04-20 39 126 0,7

Swedbank FRN 2020-05-11 96 548 1,6

Försäkring 64 296 1,1

Sampo FRN 2020-05-28 64 296 1,1

Industri 196 127 3,3

Hexagon FRN 2019-03-10 37 080 0,6

Hexagon FRN 2021-05-24 60 440 1,0

Husqvarna FRN 2019-05-03 33 313 0,6

Husqvarna FRN 2021-05-03 41 188 0,7

Nibe Inustrier FRN 2021-06-21 24 106 0,4

Investmentbolag 186 912 3,2

Industrivärden FRN 2020-03-09 12 058 0,2

Industrivärden FRN 2021-02-24 111 628 1,9

Kinnevik FRN 2020-05-29 63 226 1,1

Kommunobligationer 166 177 2,8

Göteborgs Stad 2,125% 2019-03-12 25 747 0,4

Linköpings Stadshus FRN 2019-06-17 10 031 0,2

Linköping Stadshus FRN 2019-10-29 50 163 0,9

Lunds Kommun FRN 2018-10-01 80 236 1,4

Telekom 99 648 1,7

Tele2 FRN 2019-03-19 48 201 0,8

Tele2 FRN 2021-05-11 51 447 0,9

Tjänster 100 003 1,7

Fjellinjen FRN 2018-09-24 100 003 1,7

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 
allmänheten.

3)  Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Transport 383 990 6,5

Scania FRN 2018-12-03 60 045 1,0

Scania FRN 2019-04-05 30 232 0,5

Scania FRN 2020-03-16 55 681 0,9

Scania FRN 2021-09-06 25 580 0,4

Volvofinans Bank FRN 2019-09-03 50 292 0,9

Volvofinans Bank FRN 2021-09-13 30 179 0,5

Volvo Treasury Ab FRN 2019-04-15 131 981 2,2

Kraftförsörjning 80 472 1,4

Ellevio FRN 2020-02-28 80 472 1,4

Övriga finansiel la instrument3)

Valutaterminer 3 552 0,1

Summa värdepapper 5 598 219 95,0

Övriga tillgångar och skulder (netto) 297 319 5,0
Summa fondförmögenhet 5 895 538 100,0
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Utveckling
Carnegie Obligationsfond backade med 0,43 
procent under 2017, ett år då de längre svenska 
marknadsräntorna stabiliserades och sedan avslu-
tade året något stigande. Samtidigt är de kortare 
räntorna alltjämt kvar på mycket låga nivåer och 
då Riksbankens penningpolitiska stimulanser 
fortsatt även under 2017 har vi sett Stibor pendla 
kring nivån för styrräntan. 

Utöver att Riksbanken låtit reporäntan 
ligga stabilt på –0,50 procent har stödköpen av 
statspapper fortsatt under året. Under 2018 är 
förväntningsbilden att vi kan se en första höjning 
av räntan under mitten av året. Det är inte enbart 
inflation och den ekonomiska utvecklingen i 
 Sverige som är av betydelse för Riksbankens 
agerande utan säkerligen hålls även ett vakande 
öga på hur den europeiska centralbanken agerar. 
I USA har vi samtidigt sett flera räntehöjningar 
under året och en försiktig nedskalning av den 
amerikanska centralbankens stora balansräkning 
har också påbörjats. 

Vi har noterat relativt stora valutarörelser 
under året. Totalt sett har kronan stärkts mot den 
amerikanska dollarn även om vi under delar av 

hösten kunnat notera en viss försvagning. Mot 
euron har svenska kronan försvagats och har tidvis 
handlats över 10-strecket. Detta bör underlätta 
Riksbankens penningpolitiska beslut om en kom-
mande höjning av styrräntan då de inte vill se en 
för stark växelkurs för kronan.

Förvaltning
Fonden investerar i stat, bostad, kommun och 
landstingsobligationer utfärdade i svenska kronor 
med en portföljlöptid på 3-10 år. Inom mandatet 
håller fonden håller en förhållandevis kort port-
följlöptid om 3,4 år. Vi ser fortsatt att den största 
risken för negativ avkastning är stigande mark-
nadsräntor samtidigt som fondens innehav har en 
näst intill obefintlig kreditrisk. Förvaltade kapitalet 
för 2017 slutade på 141 miljoner kronor med ett 
nettoutflöde om 20 miljoner kronor under året.

Innehaven är fördelade på cirka 42 procent 
bostadsobligationer, 52 procent statsobligationer 
och 5 procent kommun- och landstingsobligatio-
ner. Det har inte varit några stora förändringar 
i portföljen under året. Ett nytt innehav är dock 
en grön obligation emitterad av Stockholms Läns 
Landsting som förfaller 2022.

Derivat handel med mera 
Fonden har inte haft några derivat under 2017. 
Fonden har inte använt sig av värdepapperslån 
under 2017.

Framtidsutsikter
Vi närmar oss förmodligen den tidpunkt då de 
penningpolitiska stimulanserna i Sverige och övriga 
Europa kommer att avta. Signalen från svenska 
Riksbanken är att de kan komma att genomföra 
en första höjning av reporäntan i mitten av 2018. 
Vi ligger samtidigt ett par år efter den amerikan-
ska centralbanken avseende den penningpolitiska 
cykeln där höjningarna av deras styrränta väntas 
fortsätta även under 2018. Med tanke på rådande 
ränteläge, där det krävs över fem års löptid för att 
uppnå positiv avkastning i svenska statsobligationer 
bör förväntningarna avseende fondens avkastning 
vara relativt försiktiga. Detta särskilt då vi i Sverige 
ser en risk för uppåtgående marknadsräntor vilket 
kortsiktigt skulle påverka fonden negativt. 

Carnegie Obligations fond

Carnegie Obligationsfond är en räntefond som placerar i ränte-
bärande fondpapper utfärdade i svenska kronor av svenska staten, 
bostadsinstitut, kommuner och landsting. Fonden har en löptid på 
tre till tio år, men undantagsvis kan placeringarna under kortare 
perioder understiga tre år.

Fonden riktar sig mot den som vill ha ett långsiktigt räntesparan-
de. Värdet i Carnegie Obligationsfond kan sjunka på kort sikt, men 
målsättningen är alltid långsiktigt god avkastning.

Startdatum 1985-11-01

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,4

Riskklass 3

Ansvarig förvaltare N. Edman & M. Andersson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 606-9876

PPM-nummer 178 335

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 648,4

snitt från start 6,5

10 ack 45,2

10 snitt 3,8

5 ack 7,7

5 snitt 1,5

3 ack 1,5

3 snitt 0,5

2 ack 1,3

2 snitt 0,7

1 år –0,4

PlaceringsinriktningFörvaltare

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen  
sedan 2007 och anställd sedan 2013. Har  
ratingen A hos Citywire.

MIKAEL ENGVALL
BSc i företagsekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 1996 och anställd sedan 2012.

niklas.edman@carnegiefonder.se
mikael.engvall@carnegiefonder.se

Årlig avgift, % 0,40

Förvaltningsavgift, % 0,40

Förvaltningsavgift för 10 000 kr,1) 39,89

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 2,59

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,40

Riskmått

Totalrisk, fond, % 1,5

Duration, år 3,0

Kreditduration, år 3,5

Avgifter och kostnader  2017-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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UTVECKLING

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andelsvärde, kr 1 220,15 1 188,16 1 038,88 1 056,11 1 074,05 1 053,81 1 139,62 1 142,08 1 162,03 1 157,03

Antal andelar, st 326 135 93 334 97 310 171 976 158 118 112 163 150 342 129 889 138 786 121 532

Fondförmögenhet, Mkr 398 111 101 182 170 118 171 148 161 141

Utdelning, kr/andel 20,91 29,95 180,61 87,40 20,72 – – – – –

Totalavkastning, % 14,0 –0,1 2,8 11,0 3,8 –1,9 8,1 0,2 1,7 –0,4
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UTVECKLING, %

2008-01-01 2017-12-31

Bostads-
obligationer 41,3
Stats-
obligationer  51,3
Kommun-
obligationer 5,0
Likvida medel 2,4

STRATEGISK FÖRDELNING, %

Courtage/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet Klass A, Mkr 145

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 3,44

Omsättningshastighet, ggr/år 0,13

Transaktionskostnader, kkr –

Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-12-31

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 41,3

Stadshypotek 1582 2019-09-18 13 608 9,7

Nordea Hypotek 5521 2020-06-17 11 873 8,4

Nordea Hypotek 5529 2018-06-20 11 131 7,9

Danske Hypotek 1% 2022-12-21 8 070 5,7

SEB FRN 2019-03-29 6 020 4,3

Nordea Hypotek 5530 2019-06-19 2 074 1,5

Swedbank Hypotek 188 2019-06-19 5 295 3,8

Kommunobligationer 5,0

Göteborg 125 2019-03-12 1 030 0,7

Stockholms Läns landsting 0,375% 
2022-06-09 5 950 4,2

Statsobligationer 51,3

Svenska Staten 1047 2020-12-01 19 691 14,0

Svenska Staten 1057 2023-11-13 16 149 11,5

Svenska Staten 1054 2022-06-01 12 746 9,1

Svenska Staten 1052 2019-03-12 7 422 5,3

Svenska Staten 1058 2025-05-12 16 155 11,5

Summa värdepapper 137 215 97,6

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 3 401 2,4
Summa fondförmögenhet 140 616 100,00

FINANSIELLA INSTRUMENT 2017-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en  

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

RESULTATRÄKNING

kkr 2016 2017

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument –870 –3 695

Ränteintäkter 4 430 3 589

Utdelningar – –

Valutavinster och förluster netto – –

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring 3 560 –106

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –691 –582

Räntekostnader – –

Övriga finansiella kostnader –19 –

Övriga kostnader – –3
Summa kostnader –710 –585

Årets resultat 2 850 –691

BALANSRÄKNING

kkr 2016-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 155 623 137 215
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 155 623 137 215

Placering på konto hos kredi-
tinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 155 623 137 215

Bankmedel och övriga likvida 
medel 5 706 2 120
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – 1 336

Övriga tillgångar – –
Summa tillgångar 161 329 140 671

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –55 –48

Övriga skulder – –7
Summa skulder –55 –55

Fondförmögenhet, not 1 161 274 140 616

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2016 2017

Fondförmögenhet vid årets 
början 148 355 161 274

Andelsutgivning 84 793 26 940

Andelsinlösen –74 724 –46 907
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 2 850 –691
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid  
årets slut 161 274 140 616

0
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Redovisningsprinciper

Värdepappersfond och fondbolag 
En värdepappersfond är en fond bestående 
av värdepapper och andra finansiella instru-
ment, som bildats genom kapitaltillskott från 
andelsägarna. Fonden ägs av andelsägarna 
och den är ingen juridisk person. Egendom 
som ingår i en värdepappersfond får inte 
utmätas. Den enskilde fondandelsägaren kan 
därför aldrig förlora sina sparpengar vid en 
eventuell konkurs i det förvaltande fondbo-
laget eller dess moderbolag. Fondbolaget för 
register över innehavare av andelar i fonden.
Förvaltningen av fondens medel sköts av 
fondbolaget. För förvaltningen tar fond-
bolaget ut en avgift ur respektive fond, en 
förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften beräk-
nas dagligen på fondförmögenheten och är 
avdragen i det andelsvärde som redovisas.
Förvaltningen av fondbolagets värdepap-
persfonder ska omedelbart tas över av 
förvaringsinstitutet om Finansinspektionen 
återkallat fondbolagets tillstånd, bolaget trätt 
i likvidation eller försatts i konkurs.

Om fondbolaget vill upphöra med för-
valtningen av en värdepappersfond ska för-
valtningen övertas av förvaringsinstitutet när 
verksamheten upphör. Efter medgivande från 
Finansinspektionen får fondbolaget överlåta 
förvaltningen av en värdepappersfond till ett 
annat fondbolag. Övertagande får ske tidigast 
efter tre månader från kungörelse, om ej 
Finansinspektionen medger annat.

Alla Sverigeregistrerade fonder har sina 
särskilda fondbestämmelser som godkänts av 
Finansinspektionen. För Luxemburgregistre-
rade fonder finns motsvarande prospekt (på 
engelska).

Sverigeregistrerade fonder 
Fondernas verksamhet regleras av Lagen 
(2004:46) om värdepappersfonder samt 
dess fondbestämmelser.

Det marknadsvärde som fondernas 
finansiella instrument redovisas till innebär 
normalt senast noterade betalkurs per 
balansdagen. Utländska värdepapper är 
omräknade till svenska kronor efter balans-
dagens valutakurs.

Såväl realiserade som orealiserade 
värdeförändringar på värdepappersinnehaven 
redovisas i resultaträkningen under värdeför-
ändring.

I resultaträkningen nettoredovisas utländ-
ska utdelningar efter avdrag för ej restituer-
bar kupongskatt.

Endast aktuella rubriker har medtagits i 
uppställningarna. I de fall belopp saknas anges 
detta med – (streck). För belopp som efter 
avrundning blir 0 (noll) anges detta.

Fondernas redovisning följer Finans-
inspektionens författningssamlings (FFFS 
2013:9) föreskrifter angående värdepappers-
fonder1).

I övrigt följs bokföringslagens bestämmel-
ser i tillämpliga delar. Fonder vilka utnyttjat 
derivat, följer ”European Securities and 
Market Authority 2012/832 sv” reglering och 
ger ytterligare upplysningar kring derivatpla-
ceringar.

1)  Carnegie Sverige Select är en specialfond och redovis-
ningen följer Finansinspektionens författningssamling (FFFS 
2013:10) föreskrifter angående alternativa investerings-
fonder.

Fondernas värdering 
Regler för beräkning av fondernas andels-
värden finns i fondbestämmelserna. Baserat 
på dessa regler tillämpas följande rutiner vid 
beräkningarna.

Överlåtbara fondandelar och penning-
marknadsinstrument värderas till gällande 
marknadsvärde.

Om marknadsvärde inte kan erhållas 
eller är missvisande enligt fondbolagets 
bedömning, får de upptas till det värde som 
fondbolaget på objektiv grund bestämmer. 
För sådana överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument som avses i 5 
kap. 5 § lagen om värdepappersfonder (ono-
terade) fastställs ett marknadsvärde enligt 
särskild värdering. Till grund för den särskilda 
värderingen läggs:

 » Marknadspriser från MTF eller s.k. market 
maker.

 » Annat finansiellt instrument eller index 
med justering för skillnader i till exempel 
kreditrisk och likviditet (referensvärdering).

 » Diskonterade kassaflöden (nuvärdes-
värdering).

 » Kapitalandel av det egna kapitalet (bok-
slutsvärdering).
Initialt kan ovan nämnda överlåtbara 

värde papper och penningmarknadsinstru-
ment även värderas till anskaffningsvärde. 
Erlagt courtage ingår i respektive värdepap-
persvärde, skillnaden mellan värdepapprens 
anskaffningsvärde och marknadsvärde har 
bokförts som orealiserade värdeförändring.

Tider för inhämtning av värdepapperskurser 
Daglig beräkning av fondernas andelsvärden 
sker normalt varje bankdag kl 16.00. 

Extra beräkningar av fondernas  
andelsvärden 
Vid utgången av varje månad sker en extra 
beräkning av fondernas andelsvärden som 
baseras på stängningskurser från samtliga 
marknadsplatser. Dessa andelsvärden redo-
visas i fondernas årsberättelser och halvårs-
redogörelser och används vid beräkning av 
fondernas avkastning och nyckeltal. Däremot 
sker ingen utgivning och inlösen av andelar 
baserat på dessa andelsvärden.

Beräkning av fondernas avkastning och 
nyckeltal 
Vid redovisning av andelsvärdenas utveckling 
används de ovannämnda extra beräkningar-
na av fondernas andelsvärden för att få en 
rättvisande bild av fondens utveckling. Beräk-
ning av aktiv risk och totalrisk grundas enligt 
Fondbolagens Förenings rekommendation på 
månadstal från de senaste 24 månaderna.

Active share 
Enligt Fondbolagens förenings riktlinjer ska 
fondbolag redovisa sina fonders ”active sha-
re”, ett mått som visar i vilken mån fondens 
placeringar skiljer sig från sammansättningen 
av fondens jämförelseindex. Carnegie Fonder 
har dock inga jämförelseindex och redovisar 
därför inte heller active share.

Vi är aktiva förvaltare som undviker att 
snegla på hur olika index är sammansatta, 
helt enkelt för att förvaltningen ska grundas 
på vår egen analys, våra egna övertygelser 
och våra egna beslut.

Redovisningsprinciper
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Redovisningsprinciper

Fondernas beskattningsregler
Sverigeregistrerade fonder
Från 2012 gäller ny skattelagstiftning för fon-
der som innebär att en schablonbeskattning 
görs på värdet av andelsägarens innehav per 
1 januari varje år. Fonden är inte skyldig att 
erlägga skatt. 

Luxemburgregistrerade fonder 
Värdepappersfonder med säte i Luxemburg 
är inte inkomstskatteskyldig. Däremot utgår 
en årlig statlig avgift som uppgår till 0,06 
procent av ingående fondförmögenhet.

Avgiften beräknas på det samlade för-
mögenhetsvärdet den sista dagen i varje 
kvartal och erläggs kvartalsvis.

Innehaven av Luxemburg baserade fon-
der omfattas också schablonbeskattning. 

Ändrade skatteregler
Med ändrade skatteregler för svenska 
fonder (2012) samt utvecklingen inom EU 
på skatte området, råder osäkerhet om 
vilken kupongs skatt (källskatt) som tas ut när 
 svenska fonder får utdelning på utländska 
aktier.

Detta kan medföra att:
 » vissa länder kommer att innehålla mer 
skatt än tidigare på utdelningar.

 » andra länder kan komma att innehålla 
mindre skatt än tidigare på utdelningar.

 » för länder där skatten sätts ned direkt 
när utdelningen betalas, redovisas detta i 
fonden när rätten till utdelning uppstår.

Det som nämnts ovan om kupongskatten 
gäller från och med 2014, men det går inte 
utesluta att skattesituationen kan komma att 
ändras även bakåt i tiden för vissa länder.

Ändringarna kan leda till såväl ökade 
intäkter och ökade kostnader avseende 
kupongskatt för fonder med utländska aktie-
innehav.



Helårsrapport 2017 70

Revision

Exempel på revisionsberättelse

Till andelsägarna i Värdepappersfond X,  
org.nr.xxxxxxx-xxxx

Uttalanden
Vi har i egenskap av revisorer i Carnegie 
Fonder AB, organisationsnummer 556266-
6049, utfört en revision av årsberättelsen för 
värdepappersfonden X för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen 
upprättats i enlighet med lagen om värde-
pappersfonder samt Finansinspektionens 
föreskrifter om värdepappersfonder och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av värdepappersfonden X finansiella ställning 
per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat för året enligt lagen om 
värdepappersfonder samt Finansinspektio-
nens föreskrifter om värdepappersfonder.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande.

Fondbolagets ansvar
Det är fondbolaget som har ansvaret för att 
årsberättelsen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt lagen om värdepap-
persfonder samt Finansinspektionens före-
skrifter om värdepappersfonder. Fondbolaget 

ansvarar även för den interna kontroll som 
det bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsberättelse som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av sä-
kerhet om huruvida årsberättelsen som hel-
het inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använ-
der vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

 » identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

 » skaffar vi oss en förståelse av den del av 
fondbolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala mig (oss) om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

 » utvärderar vi den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i 
årsberättelsen, däribland upplysningarna, 
och om årsberättelsen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 » utvärderar vi lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimlighe-
ten i fondbolagets uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

 » utvärderar vi den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i 
årsberättelsen, däribland upplysningarna, 
och om årsberättelsen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland 
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Stockholm den 8 mars 2017
PricewaterhouseCoopers AB

Sussanne Sundvall
Auktoriserad revisor

Revision

Denna årsrapport för år 2017 omfattar alla Sverige-registrerade fonder som Carnegie Fonder AB 
förvaltar. För varje fond har styrelsen avlämnat en separat årsberättelse och den valde revisorn har 
avlämnat en separat revisionsberättelse för respektive fond. Lag (2004:46) om värdepappersfonder 
föreskriver att sådana handlingar ska upprättas. Fondbolaget har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Fondbolaget tillhandahåller respektive fonds årsberättelse på andelsägares begäran. 
Nedan framgår lydelsen av fondernas revisionsberättelse.
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Till andelsägarna i Specialfond X, org.nr. 
xxxxxx-xxxx

Rapport om årsberättelse

Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i Carnegie 
Fonder AB, organisationsnummer 556266-
6049, utfört en revision av årsberättelsen för 
specialfonden X för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen 
upprättats i enlighet med lagen om förval-
tare av alternativa investeringsfonder samt 
Finansinspektionens föreskrifter om förvalta-
re av alternativa investeringsfonder och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av specialfond X finansiella ställning per den 
31 december 2017 och av dess finansiella 
resultat för året enligt lagen om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt Finans-
inspektionens föreskrifter om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för vårt uttalande.

Fondbolagets ansvar
Det är fondbolaget som har ansvaret för att 
årsberättelsen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt lagen om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder samt Finans-
inspektionens föreskrifter om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder. Fondbolaget 
ansvarar även för den interna kontroll som 
det bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsberättelse som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av sä-
kerhet om huruvida årsberättelsen som hel-
het inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använ-
der vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

 » identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än 

för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

 » skaffar vi oss en förståelse av den del av 
fondbolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala mig (oss) om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

 » utvärderar vi lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rimlighe-
ten i fondbolagets uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

 » utvärderar vi den övergripande pre-
sentationen, strukturen och innehållet i 
årsberättelsen, däribland upplysningarna, 
och om årsberättelsen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera fondbolaget om bland 
annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Stockholm den 8 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Sussanne Sundvall
Auktoriserad revisor
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Svensk Kod för Fondbolag
Carnegie Fonder AB följer Svensk Kod för 
Fondbolag som fastställts av Fondbolagens 
Förenings Styrelse.

Koden syftar till att främja en sund fond-
verksamhet och därigenom värna förtro-
endet för fondsparande. Ett Fondbolag har 
till uppgift att förvalta andelsägarnas medel. 
Kodens regler går utöver de krav som ställs 
på förvaltare i lag och andra författningar. 

I de fall koden går utöver lag och andra 
författningar gäller principen ”följ eller 
förklara” eftersom fondbolagen är olika stora 
och därmed har varierande förutsättningar. 
Förutom koden har Fondbolagens förening 
utfärdat följande riktlinjer som medlemmarna 
ska följa.

 » Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring 
och information

 » Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande
 » Riktlinjer avseende egna och närståendes 
värdepappersaffärer

 » Riktlinjer om redovisning av nyckeltal av-
seende värdepappersfonder och special-
fonder.

Kodens innehåll
Styrning av verksamheten
Ansvar
Ett fondbolags styrelse ansvarar för att 
bolaget iakttar de regler som följer av lag 
och författningar som reglerar fondbolagets 
verksamhet

Oberoende styrelseledamöter
I Fondbolags styrelse ska det ingå oberoende 
ledamöter (minst hälften) för att säkerställa 
att bolaget agerar uteslutande i andelägarnas 
intressen vid förvaltningen.

Intressekonflikter 
Fondbolag ska ha interna regler för hur de 
identifierar och hanterar intressekonflikter. 
Fondbolag ska ha en ersättningspolicy som 
följer Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd. Policyn ska främja en sund och 
effektiv riskhantering.

Uppdrag och affärspartners 
Fondbolag ska upprätta interna regler för 
uppdragsavtal med tredje man.

I de fall där Fondbolag ger annan i upp-
drag att utföra delar av verksamheten kan 

inte ansvaret överföras till annan. Fondbolag 
måste upprätthålla kontrollen över de funk-
tioner som uppdragstagare utför.

Extern distribution
Fondbolag ska verka för att återförsäljaren 
vid sin förmedling av bolagets fonder åtar sig 
att följa Föreningens riktlinjer för information 
och marknadsföring. 

Mäklare och andra handelsmotparter
Fondbolag ska ha en dokumenterad process 
för val av mäklare och andra handelspart-
ners, vilken följs upp av styrelsen.

I fondernas årsberättelse ska omfattningen 
av handel med närstående bolag framgå 
och bl. a även i vilken omfattning Fonderna 
placerat i bolag som börsintroducerats av 
närstående bolag.

Värdering av tillgångar.
Fondportföljerna ska värderas oberoende 
genom en funktion som är avskild från 
förvaltningen och genom inhämtande av 
marknadsvärden från externa priskällor.

Fondbolag ska ha interna regler för be-
räkning av andelskurser och varje värdering 
ska kontrolleras av en intern kontrollfunktion.

Avkastning och andelskurs offentliggörs 
efter avdrag för samtliga kostnader och 
avgifter i fonden.

Handel med fondandelar
Fondbolag verkar för att alla andelsägare 
behandlas lika och därför tillämpas strikt 
fastställd sista tidpunkt för order i fonderna. 
Ingen andelsägare får lägga en order till känd 
kurs.

Carnegie Fonder tar inte ut några avgifter 
vid köp eller försäljning av fondandelar.

Ägarutövande
Fondbolag utövar en ägarroll i de bolag där 
fondbolag valt investera i, på uppdrag av 
fondandelsägarna.

Marknadsföring
Fondbolags marknadsföring ska följa de 
riktlinjer som utvecklats av Fondbolagens 
Förening vilket bl annat innebär att riskinfor-
mation ska anges tydligt.

Carnegie Fonders ägarpolicy
Riktlinjer för Carnegie Fonders agerande 
som ägare i aktiemarknadsbolag
Riktlinjernas syfte är att redovisa Carnegie 
Fonders principiella inställning i frågor av stor 
vikt för aktieägare i aktiemarknadsbolag. Vid 
tillämpningen av riktlinjerna tas hänsyn till 
omständigheterna i de enskilda fallen.

Vid förvaltningen av fonderna handlar 
Carnegie Fonder uteslutande i fondandels-
ägarnas gemensamma intresse.

Carnegie Fonder agerar så att friheten 
att handla med aktier i aktiemarknadsbolag 
inte inskränks. Tjänstemän i Carnegie Fonder 
får således inte ingå i styrelse för aktiemark-
nadsbolag.

Carnegie Fonder deltar på bolagsstäm-
mor och utövar rösträtten för aktieinnehav. I 
den händelse Carnegie Fonders aktieinnehav 
är försumbart jämfört med övriga aktie-
ägares innehav, eller då Carnegie Fonders 
aktieinnehav endast utgör en mycket liten 
del av fondernas totala portfölj, kan Carnegie 
Fonders deltagande och utövande av röst-
rätten vara av ringa betydelse för andelsägarna. 
Då kan Carnegie Fonder göra avsteg från 
principen.

Carnegie Fonder deltar i nominerings-
processer inför tillsättning av styrelse. En 
förutsättning är dock att Carnegie Fonders 
frihet att handla med aktier i aktiemarknads-
bolag inte påverkas.

Carnegie Fonder samverkar i ägarfrågor 
med andra ägare där så är lämpligt. I fall där 
en intressekonflikt skulle uppstå som kan på-
verka fondbolagets sätt att verka enbart för 
andelägarnas bästa så måste dessa intressen 
vika sig för andelägarnas bästa.

Mot bakgrund av att
aktieägares rätt att besluta i ett aktiebolags 
angelägenheter utövas vid bolagsstämma, 
aktiebolag leds av styrelse och vd, samt att 
dessa inte ska lämna exklusiv information till 
eller agera på direktiv från enskilda ägare av 
aktier i bolaget, är, enligt Carnegie Fonder, de 
centrala ägarfrågorna att

 » hinder, för aktieägare att effektivt utöva 
rösträtt på bolagsstämma, undanröjs,

 » styrelsens och vd:s intressen sammanfaller 
med aktieägarnas gemensamma intressen, 
aktiemarknadsbolags externa information 
är transparent.

Policyfrågor



Helårsrapport 2017 73

Policyfrågor

Carnegie Fonder ska därför på rimligt sätt 
verka bland annat för att

 » skillnader i rösträtt mellan olika aktieslag 
avskaffas,

 » begränsningar för aktieägare att utöva 
rösträtt vid bolagsstämma avskaffas,

 » kallelse till bolagsstämma sker så tidigt 
som lagen medger och innehåller de 
förslag till beslut som avses föreläggas 
stämman,

 » beslut vid bolagsstämma – med utnytt-
jande av modern teknik – avgörs genom 
öppen votering,

 » styrelserna är väl sammansatta beträffande 
kompetens, mångsidighet och jämn köns-
fördelning,

 » antalet styrelseledamöter inte är större 
än att varje styrelseledamot förutsätts 
engagera sig djupt i styrelsearbetet, samt 
att suppleanter inte utses,

 » styrelseledamot inte väljs för längre period 
än för tid intill nästa ordinarie stämma, 
dock med möjlighet till omval,

 » styrelseledamöter är aktieägare i bolaget,
 » annan tjänsteman i aktiemarknadsbolag än 
vd inte ingår i styrelsen,

 » all ersättning till styrelseledamöter beslu-
tas av bolagsstämma,

 » uppköpsförsvårande bestämmelser i 
bolagsordning avskaffas,

 » korsägande avvecklas,
 » upphandling av revisionstjänster avseende 
lagstadgad granskning av aktiemarknads-
bolags årsredovisning, räkenskaper och 
förvaltning inte hanteras av vd eller annan 
tjänsteman i bolaget, annat än i adminis-
trativt syfte,

 » revisorerna löpande rapporterar till 
styrelsen samt vid bolagsstämma redogör 
för revisionen,

 » ersättningen till vd innehåller en rörlig 
del, beräknad på sätt som likställer vd:s 
intressen med aktieägarnas gemensamma 
intressen, samt att en del av den rörliga 
ersättningen utgår i form av aktier eller 
aktierelaterade instrument i bolaget som 
innebär en betydande exponering för 
såväl positiv som negativ kursutveckling,

 » beslut om utfärdande av syntetiska optio-
ner och dylikt fattas av bolagsstämma,

 » pensionsförmåner motsvarande ITP-plan 
enligt kollektivavtal blir norm för vd, samt 
att eventuella pensionsförmåner därut-

över redovisas med angivande av kostnad 
samt ingående och utgående kapitalvärde,  
även för sådana förmåner som inte 
intjänas,

 » Vd ska kunna avlägsnas från bolaget utan 
annan ersättning än avgångsvederlag 
motsvarande högst två års fast lön (samt 
intjänad pension).

Den fondverksamhet som bedrivs inom 
Carnegie Fonder är föremål för en omfattande 
reglering. En central del av regleringen är 
att vi ska handla uteslutande i andelsägarnas 
gemensamma intresse. Förvaltningen av 
fonderna syftar därför främst till att med iakt-
tagande av tillbörlig försiktighet och respekt 
för gällande regelverk åstadkomma högsta 
möjliga avkastning.

Carnegie Fonders krav i samband 
med fondernas placeringar är att de bolag 
fonderna placerar i ska tillämpa god etik i 
sin verksamhet. Den etiska måttstocken är 
främst de lagar, regler och affärsseder som 
gäller där företaget verkar samt den accep-
tans verksamheten har hos företagets kunder. 
Eftersom varje företag har ett kommersiellt 
intresse av att företagets varor och tjänster i 
alla avseenden uppfyller kundernas krav finns 
det normalt ett samband mellan kravet på 
god avkastning för fonderna och god etik hos 
företagen, särskilt på lång sikt.

Vi är medvetna om att normsystemen 
och de praktiska villkor som företagen verkar 
under i andra länder kan avvika starkt från 
det som är vanligt i Sverige bland annat 
beträffande korruption, mänskliga rättighe-
ter, arbetsförhållanden och miljöskydd. Vår 
utgångspunkt är härvid att handel och affärs-
utbyte främjar välståndet och den sociala 
utvecklingen i ett land. Ekonomisk isolering 
är ingen bra förutsättning för den som vill 
stärka arbetstagarnas rättigheter, förbättra 
arbetsförhållanden och vårda miljön. Det 
ekonomiska utbytet är tvärtom i allmänhet 
den starkaste drivkraften för en utveckling 
som förbättrar villkoren på arbetsmarknaden 
och skapar de resurser som ger ett land 
ekonomisk handlingsfrihet att satsa på social 
utveckling, utbildning och miljöskydd. Vi tror 
därför inte att generella bojkotter av företag 
med verksamhet i enskilda länder är en bra 
metod att åstadkomma förbättringar.

Alla aktieägare, stora som små, har rätt 
att ställa krav på god etik hos ett  företag 

som vill använda den internationella kapital-
marknaden som finansieringskälla. Ett sådant 
företag måste vara berett att följa god 
affärssed och kunna leva upp till en rimlig 
internationell etisk standard för att upprätt-
hålla sitt anseende. Som aktiva förvaltare gör 
vi vårt bästa för att identifiera och undvika 
företag som inte sköter sig. Förutom att ha 
en nära och regelbunden dialog med våra 
innehav anlitar vi också en extern konsult 
– GES Investment Services – som granskar 
våra innehav ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Det är dock alltid vi själva som fattar alla 
beslut rörande våra fonders investeringar. 
Om det skulle komma till vår kännedom att 
det råder oacceptabla missförhållanden hos 
ett företag som någon av Carnegie Fonders 
fonder har investerat i ska vi således kont-
rollera uppgifterna och försöka bidra till att 
förhållandena förbättras. Om detta inte visar 
sig möjligt ska vi ompröva vårt engagemang 
i företaget. Fondbolaget avser att redovisa 
för andelsägarna de fall där Fondbolaget tagit 
ställning i väsentliga enskilda ägarfrågor och 
vilka motiven härför varit.

Användande av derivatinstrument med mera
Gemensamma principer
De derivatinstrument som kan användas är 
optioner och terminer avseende aktier, obli-
gationer, aktie- och ränteindex samt valuta.

Handeln med dessa derivatinstrument är 
ett alternativ till ett direkt köp eller försälj-
ning av värdepapper eller valuta.
Huvudprincipen för handel med derivat är 
att handeln ska ske för att effektivisera för-
valtningen eller minska kurs- och valutarisker.

De vanligaste typerna av derivataffärer är 
köp och försäljningar av valutaterminer För 
övrigt gäller för handel i derivatprodukter :

Fondernas kapitaltillväxt och totala för-
mögenhetsvärde får inte riskeras i avsevärd 
mån.

Utnyttjandet av derivat får ej ske på så 
sätt att fonden vid placeringstillfället eller 
efter lösen eller motsvarande avviker från 
placeringsbestämmelserna i lagen om värde-
pappersfonder, förvaltning av alternativa 
investeringsfonder eller fondbestämmelser.

Fonderna har möjlighet att både köpa 
och utfärda köpoptioner, liksom köpa och 
utfärda säljoptioner, avseende såväl aktie-
optioner, indexoptioner som övriga optioner. 
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Strategier (kombinationer) mellan dessa är 
även möjliga.

Köp och försäljning av terminskontrakt 
kan förekomma liksom in- och utlåning av 
värdepapper.

Carnegie Fonder har 2017 inte använt 
derivatinstrument för att åstadkomma en 
exponering som ej skulle varit möjlig genom 
direkta köp eller försäljningar av värdepapper. 

Användning av värdepapperslån
Särskilt om värdepapperslån och utlåning av 
överlåtbara värdepapper 
Enligt fondregelverket har fonderna möjlighet 
att låna ut överlåtbara värdepapper som 
ingår i fonden till en tredje part (värdepap-
perslån). Om fonden lånar ut värdepapper 
begär fonden säkerhet från låntagaren för 
de utlånade värdepappren. Fonden tar även 
betalt för utlåningen genom ränta som, efter 
avdrag för administrativa kostnader, tillfaller 
fonden och därmed ökar avkastningen i 
fonden.

Värdepapperslån får göras till högst 20 
procent av fondförmögenheten. 

Värdepapperslån exponerar fonden mot 
risken för att låntagaren inte kan lämna till-
baka de värdepapper som har lånats.  

Utlånade värdepapper förs över till mot-
parten och mottagna likvida medel förvaras 
på konto hos fondens förvaringsinstitut. 

Carnegie Fonder har antagit en mot-
partspolicy, som reglerar vilka kriterier som 
ska användas för att välja motparter och 

vilket alltid ska ske i syfte att uppnå bästa 
möjliga villkor för fonden. Carnegie Fonder 
tillämpar även interna riktlinjer för godtag-
bara säkerheter och värdering av säkerheter. 
Carnegie Fonder accepterar endast likvida 
medel som godtagbara säkerheter. De mot-
tagna säkerheterna ska varje dag motsvara 
värdet av de utlånade värdepapperna med 
tillägg för en lämplig säkerhetsmarginal. 
Mottagna säkerheter får inte återinvesteras 
eller pantsättas. Den löpande hanteringen av 
säkerheter ger upphov till operativa risker.

Carnegie Fonder har under året 2017 
inte lånat ut värdepapper.

Courtage och analyskostnader
Courtage och andra kostnader på grund av 
fondens värdepappersaffärer ska betalas av 
fonden.

Courtage utgör ersättning för förmedling 
av värdepappersaffärer. För att få god service 
jämförbarhet anlitas ett antal svenska och 
utländska fondkommissionärer.

2015 övergick Carnegie Fonder, vid 
förvaltningen av svenska aktiefonder, till att 
betala separat för orderutförande respektive 
analys. Köp av analys är ett viktigt komple-
ment till fondbolagets egen analysverksam-
het. Kostnaderna betalas av respektive fond.

In- och utträdesavgifter
Fondbolaget tar inte ut några in- eller  
utträdesavgifter.

Särskilda risker på tillväxtmarknader
Investeringar i de länder där Carnegie  
Rysslandsfond, Carnegie Asia, Carnegie  
Indienfond respektive Carnegie Afrikafond 
får investera – Ryssland (exkl Baltikum),  
Estland, Lettland, Litauen, Kina, Indien, Syd-
afrika, Kenya med flera – är förknippade med 
hög risk.

Riskerna hänför sig till såväl ekonomiska, 
politiska som legala faktorer. Värdepappers-
marknaderna uppfyller ännu inte de krav 
som uppställs på de etablerade marknaderna. 
Till exempel kan bristfälliga clearing- och 
registreringsrutiner medföra viss tidsutdräkt 
vad avser registrering av förvärv och leverans 
av värdepapper. Ännu råder inte tillfredsstäl-
lande likviditet i alla aktier på marknaden. 
Redovisningsreglerna följer ofta inte inter-
nationellt vedertagen standard. Skydd för 
minoritetsaktieägare är fortfarande bristfälligt.

Skattelagstiftningen är oklar såvitt gäller 
utländska investerares ställning och de 
skatte rättsliga regelverken är som regel 
komplicerade och svåra att tillämpa. Härtill 
kommer riskfaktorer som politisk och ekono-
misk instabilitet.

Den som önskar investera på dessa 
marknader bör på egen hand ta del av och 
sätta sig in i förhållandena i länderna i fråga. 
Riskerna med handel i dessa värdepapper är 
betydande och kan medföra att hela värdet 
av en investering går förlorat.
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Ersättningspolicy

Carnegie Fonder har fastställt ersättnings-
policy i enlighet med Finansinspektionens 
föreskrifter. Styrelsen fattar beslut om ersätt-
ningar till anställda i ledande positioner. Enligt 
policyn kan såväl fast som rörlig ersättning 
utgå till anställda. Den rörliga ersättningen är 
för samtliga berörda anställda helt diskre-
tionär och baseras bl.a. på bolagets resultat, 
måttet av risktagande som genererat resulta-
tet, långsiktighet och den anställdes arbets-
prestationer. Samtliga anställdas individuella 
resultat och prestation utvärderas årligen i 
förhållande till i förväg fastställda kriterier för 
respektive anställd. 

Ersättningar som utgår till anställda ska 
präglas av en sund balans mellan värnandet 
av Bolagets finansiella stabilitet och förtroen-
det för den finansiella marknaden å ena sidan 
samt attraktiva marknadsmässiga konkurrens-
kraftiga ersättningar som premierar långsikti-
ga finansiella mål å den andra. 

För anställda som tillhör kategorin 
anställd som kan påverka företagets risknivå 
skall 40–60 procent av den tilldelade rörliga 
ersättningen skjutas upp i mellan tre till fyra 
år. Därtill kommer att utbetalning till nämna 
kategori sker till 50% i kontanter och 50% i 
fondandelar. Utbetalning av uppskjuten er-

sättning får bl.a. inte ske eller ska jämkas om 
det i efterhand framkommer omständigheter 
som, om de var kända när resultatet för 
den anställde, resultatenheten eller Bolaget 
fastställdes, skulle haft en påtagligt mer än 
försumbar negativ effekt på resultatet som 
legat till grund för den uppskjutna ersätt-
ningen eller om Bolagets finansiella ställning 
väsentligen försämrats i förhållande till 
ställningen som legat till grund för bestäm-
mandet av den uppskjutna ersättningen och 
försämringen inte huvudsakligen är hänförlig 
till förändrade marknadsförhållanden.

Kostnadsförda ersättningar 2017 (tsek)

Total ersättning  exklusive rörlig del Totalt antal anställda Rörlig ersättning Antal mottagare med rörlig ersättning

37 974 32 37 450 31

Specifikation av ersättningar 2017 (tsek) 

Verkställande ledning
Andra anställda som kan 

påverka risknivån Risktagare Övriga anställda Totalt

Fast ersättning1) 6 282 3 642 19 018 9 032 37 974

Antal anställda 3 4 13 12 32

Rörlig ersättning1) 10 100 3 325 21 050 2 975 37 450

Antal anställda 3 3 13 12 31

   Varav:

   Kontanta rörliga ersättningar 10 100 3 325 21 050 2 975 37 450

   Rörliga ersättningar - - - - -

Uppskjuten ersättning2) 5 275 1 330 8 420 - 15 025

Utfästa och utbetalade ersättningar3) 18 589 5 649 38 117 4 750 67 105

Avgångsvederlag (utbetalda) - - - 1 185 1 185

Antal personer - - - 5 5

Utfästa avgångsvederlag (ej utbetalda) - - - 739 739

Antal personer - - - 3 3

Högsta enskilda avgångsvederlag 
(ej utbetalda) - - - - -

1) Rörliga ersättningar definieras som ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. All annan ersättning rapporteras som fast ersättning och omfattar lön, pensionsavsättningar, avgångsvederlag 
och förmåner som t.ex. bilförmån i enlighet med FFFS 2011:1. Rapporterade 
belopp är exklusive sociala avgifter.

2) Andelen uppskjuten ersättning varierar mellan 40 och 60 procent och perioden för uppskjuten utbetalning varierar mellan tre och fem år beroende på den rörliga ersättningens storlek och med ansvar och 
riskmandat hos respektive särskild reglerad personal. 

3) Belopp som betalas ut under första kvartalet 2018 har inkluderats.

Avgångsvederlag beslutas och utbetalas när en anställning ofrivilligt avslutas innan uppnådd pensionsålder, eller när en anställd slutar frivilligt i utbyte mot avgångsvederlag.
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Fondbolagsfakta

Carnegie Fonder AB
Organisationsnr:  556266-6049
Postadress:  Box 7828, 103 38 Stockholm
Besöksadress:  Regeringsgatan 56, Stockholm
Grundat:  1985
Aktiekapital:  3 000 000 SEK

Dotterbolag till Caram

Styrelse
Matts Ekman
Ordförande
Styrelseproffs

Karin Burgaz
Managementkonsult Nohrstedt & Partners

Arne Lindman
Har lång erfarenhet av kapitalförvaltning genom  
ledande positioner på företag som Alfred Berg, ABN 
Amro, Prudential och Fidelity

Harald Mix
Grundare av och partner i Altor Equity Partners

Revisor
Vald av bolagsstämman:
PwC AB
Huvudansvarig revisor : Sussanne Sundvall

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
106 40 Stockholm

Förvaltade fonder
 » Carnegie Afrikafond
 » Carnegie Asia
 » Carnegie Indienfond
 » Carnegie Micro Cap
 » Carnegie Likviditetsfond
 » Carnegie Obligationsfond
 » Carnegie Rysslandsfond
 » Carnegie Strategifond
 » Carnegie Småbolagsfond
 » Carnegie Sverige Select1)

 » Carnegie Sverigefond

Fonderna är värdepappersfonder enligt lagen om 
värdepappersfonder (2004:46).

Fondernas räkenskaper för helår 2016 har varit 
föremål för revisorernas granskning.

1)  Fonden är en alternativ investeringsfond enligt Lagen 2013:561 Förvaltare 
av alternativa Investeringsfonder.

SEB Fund Services S.A.
Central  4. Rue Peternelchen
administration:  L-2370 Howald
 Grand Duchy of Luxembourg
Grundat:  2004
Aktiekapital:  EUR 7 200 000

Styrelse
Gustaf Unger (Chairman)
Head of Asset Servicing

Peter Kubicki (Vice-Chairman)
Head of Wealth Management

Ralf Ferner (Member)
Managing Director

Göran Fors (Member)
Head of Sales and Market
Development, Asset Servicing

Jonas Lindgren (Member)
Head of Prime Brokerage

Magnus Wallberg
Deputy Managing Director

Revisor
PwC
2, rue Gerhard, Mercator
B.P 1443
L-1014 Luxemburg

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Rue Peternelchen
L-2370 Howald

Förvaltade fonder
 » Carnegie Corporate Bond
 » Carnegie Strategy Fund
 » Carnegie High Yield Select
 » Carnegie Total

För ovanstående fonder fungerar Carnegie Fonder AB 
som förvaltare och distributör. Fonderna lyder under 
gällande lagar och förordningar i Luxemburg.

Reglerna för fondernas redovisning och revision  
överensstämmer i stort med motsvarande svenska 
regler.

Carnegie Fund Services S.A.
Central  PO Box 1141
administration:  L-1011 Luxembourg
Visiting address: Le Dôme (A), 15, rue Bender
  L-1229 Luxembourg
Grundat:  2011
Aktiekapital:  EUR 1 000 000

Styrelse
Vincent Gruselle
Managing Director Alcycon S.A.

Gianfranco Mei
Managing Director of Carnegie Fund Services S.A.

Andreas Uller
Head of Business Development, Carnegie Fonder

Revisor
PwC
2, rue Gerhard, Mercator
B.P 1443
L-1014 Luxemburg

Förvaringsinstitut
Banque Carnegie Luxembourg S.A.

Förvaltade fonder
 » Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

För ovanstående fonder fungerar Carnegie Fonder AB 
som förvaltare och distributör. Fonderna lyder under 
gällande lagar och förordningar i Luxemburg.

Reglerna för fondernas redovisning och revision  
överensstämmer i stort med motsvarande svenska 
regler.

Fondbolagsfakta
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Ordlista och definitioner

Ordlista och definitioner

ADR: Amerikanskt depåbevis.

ADS: Amerikansk depåaktie.

Aktie: En ägarandel i ett företag

Andelsvärde (slutkurs): Marknadsvärdet vid res-
pektive marknadsstängning på fondens tillgångar efter 
avdrag för kostnader, delat med antalet fondandelar. 
Används vid redovisning av andelskursen i årsbe-
rättelsen och beräkning av fondens avkastning och 
nyckeltal.

Andelsvärde (NAV-kurs): Marknadsvärdet på fon-
dens tillgångar efter avdrag för kostnader, delat med 
antalet fondandelar. Beräknas normalt varje börsdag.

Anskaffningsvärde: Det belopp fondens tillgång-
ar anskaffats (köpts) till. I anskaffningsvärdet ingår 
oftast eventuell upplupen kupongränta samt betalt 
courtage.

Courtage: Avgift som tas ut vid handel med värde-
papper.

Derivat: Instrument vars värde baseras på värdet på 
ett underliggande instrument, t ex aktier, företags-
obligationer eller ränteterminer.

Duration: Vanligt nyckeltal för räntefonder som 
beskriver räntekänslighet. Ju högre duration desto 
större känslighet för ränteförändringar och därmed 
högre risk.

Emittent: Den som ger ut (emitterar) ett värde-
papper, t ex stat, kommun, bostadsinstitut eller annat 
företag.

Finansinspektionen: Statlig myndighet som utövar 
tillsyn över banker, värdepappersbolag, fondbolag, 
finansbolag, försäkringsbolag, Stockholmsbörsen och 
andra företag verksamma på de svenska finansiella 
marknaderna.

Fond: Beskrivs enklast som en portfölj av värdepap-
per, till exempel aktier. Fonden ägs gemensamt av alla 
som köpt en andel i fonden.

Fondandelsägare: Den som köper andelar i en fond 
och därmed blir delägare till fondens tillgångar och 
skulder.

Fondbolag: Ett aktiebolag som förvaltar förmögenhe-
ten i en eller flera värdepappersfonder efter tillstånd 
och under tillsyn av Finansinspektionen, som även 
godkänner fondbestämmelserna för varje enskild 
värdepappersfond.

Fondbolagens Förening: En branschorganisation för 
svenska fondbolag.

Fondförmögenhet: Fondens tillgångar minus dess 
skulder på bokslutsdagen respektive år.

Förvaltningsavgift: Ersättning som fondbolaget tar 
ut för förvaltning, förvaring och administration av 
fonden. I de Luxemburgregistrerade fonderna ingår 
dock inte kostnader för förvaringsinstitut, revisorer 
och rapporter i förvaltningsavgiften utan tas ut sepa-
rat. I alla sammanhang där avkastning eller andelskurs 
anges för Carnegie Fonders fonder är förvaltnings-
avgiften avdragen i sin helhet.

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fond förmögenhet: 
Förvaltningsavgiften i procent av fondens genomsnitt-
liga fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Förvaringsinstitut: Bank eller annat kreditinstitut som 
förvarar fondens tillgångar och sköter dess in- och 
utbetalningar.

GDR: Globalt depåbevis.

Genomsnittlig fondförmögenhet: Medelvärdet av 
ingående fondförmögenhet plus fondförmögenheten 
den sista dagen i varje månad under perioden divide-
rat med antalet observationer.

Index: Ett genomsnittligt mått på utvecklingen för en 
viss marknads alla ingående delkomponenter.

Inflation: Penningvärdesförsämring; en fortgående 
stegring av den allmänna prisnivån.

In-/utträdesavgift: Den avgift som kan tas ut vid inträde 
(köp) respektive utträde (försäljning) i fonden.

Kapitalvinst/-förlust: I regel skattepliktig vinst respek-
tive avdragsgill förlust som uppkommer vid försäljning 
av värdepapper, t ex fondandelar.

Kort ränta: Ränta på statsskuldväxlar och andra ränte-
bärande instrument vilkas löptid understiger ett år.

Lång ränta: Ränta på obligationer och andra räntebä-
rande instrument vilkas löptid överstiger ett år.

Löptid (portföljlöptid): Den tid som återstår innan 
en fonds räntebärande placeringar förfaller. Ju kortare 
löptid desto mindre påverkas fonden av förändringar 
i marknadsräntorna och desto lägre risk har fonden. 
Används främst av räntefonder.

Marknadsvärde: Tillgångens eller skuldens senast 
kända värde. Eventuell upplupen kupongränta ingår.

Nominell ränta: Ränta som löper på ett värde-
pappers nominella belopp.

Normanbelopp: är en prognos för den sammanlagda 
kostnaden i fonden för ett sparande på 1 000 kronor 
per månad i tio år. Nyckeltalet beräknas som skillna-
den mellan det resultat som skulle kunna uppnås om 
sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska 
belopp som spararen får ut efter tio år.

Obligation: Ett räntebärande värdepapper med en 
löptid som överstiger ett år vid emissionen (utgiv-
ningen). En obligation är ett lån som emitteras av 
såväl företag som stater.

Omsättningshastighet: Det lägsta av summan av 
köpta respektive sålda värdepapper dividerat med 
genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt. 
Beräknas sedan 2003 på rullande 12 månader.

Option: Ett avtal som ger innehavaren rättigheten 
men inte skyldigheten att köpa eller sälja egendom  
(t ex aktier) till ett bestämt pris inom en viss 
tidsperiod. Motparten (utställaren) har motsvarande 
skyldighet men inte rättighet.

Statsskuldväxel: Ett räntebärande värdepapper som 
ges ut av staten med en löptid på upp till två år.

Styrräntor: De räntor (repo-, in-/utlåningsränta)
centralbanker använder för att styra de korta mark-
nadsräntorna.

Årlig avgift: Summan av fondens kostnader enligt 
resultaträkningen exklusive skatter och transak-
tionskostnader i den mån de inte särredovisats i 
resultaträkningen, uttryckt i procent av fondens 
genomsnittliga fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt. 
På andelsredovisningen helår (kontrolluppgiften) finns 
en beräkning av kostnaderna i kronor för ditt innehav 
under året (gäller endast Sverigeregistrerade fonder).

Termin: Ett avtal om att göra en affär vid en fastställd 
tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

Totalavkastning: Avkastning inklusive utdelningar.

Transaktionskostnader: Kostnader som uppstår i sam-
band med handel av värdepapper, främst courtage.

Transaktionskostnader/genomsnittlig fondförmö-
genhet: Transaktionskostnaderna i procent av fondens 
genomsnittliga fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Under-/övervikt: Fondens andel av bolag, bransch 
eller land är mindre respektive större än andelen för 
motsvarande än fondens jämförelseindex.

Fondslag
Aktiefond: En fond som investerar minst 75 procent 
av fondförmögenheten i aktier/aktierelaterade finan-
siella instrument.

Blandfond: En fond som investerar i både aktier 
och räntebärande värdepapper. Fördelningen av 
aktier respektive räntebärande värdepapper styrs av 
fondens placeringsinriktning, som återfinns i fondbe-
stämmelserna.

Räntefond: Fond som endast placerar i räntebärande 
värdepapper. Enligt svensk skattelagstiftning är det fonder 
som uteslutande består av fordringar i svenska kronor.

Specialfond: Specialfond är en fond vars fondbestäm-
melser på något sätt avviker från vad som krävs för 
en värdepappersfond. En specialfond kan till exempel 
ha en friare placeringsinriktning eller begränsningar 
av möjligheten att köpa andelar i fonden. Sedan 2014 
omfattas specialfonder av ”Lag 2013:561 om förvalta-
re av alternativa investeringsfonder”.

Riskbegrepp
Aktiv risk (trackumulerading error): Ett riskmått 
som beskriver följsamheten med jämförelseindex. Ju 
högre aktiv risk desto lägre följsamhet. Beräknas som 
standardavvikelsen på differensen av månadsavkast-
ningarna på fonden och ett jämförelseindex under 24 
månader, multiplicerat med roten ur antalet månader 
under året.

Kursrisk: En räntefonds procentuella kursförändring 
vid en enprocentig förändring upp eller ned av mark-
nadsräntorna på samtliga löptider.

Ränterisk: Den kurspåverkan en förändring av mark-
nadsräntorna får i fonden. Ju längre löptid fondens 
värdepapper har, desto högre risk och därmed större 
kurspåverkan vid ränteförändringar. Används främst 
för räntefonder.

Sharpekvot: Ett fristående riskmått som tar hänsyn till 
totalrisken i portföljen. Man jämför verklig avkastning 
i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till 
portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som 
standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. 
Kan sägas visa den betalning man fått för den risk 
man tagit.

Totalrisk (volatilitet): Ett riskmått som används för 
att mäta kurssvängningarna för fondens andelsvärde 
(dvs kursförändringarna). Anges i procent. Ju högre 
procenttal/ större svängningar desto högre risk. Be-
räknas som standardavvikelsen för månadsavkastning-
arna för fonden under 24 månader, multiplicerat med 
roten ur antalet månader under året. Vid avkastnings-
prognoser framåt i tiden utgår man från de historiska 
svängningarna i andelskursen. Fondens avkastning 
kan då under två år av tre förväntas hamna på det 
historiska avkastningsgenomsnittet ± det beräknade 
värdet för fondens totalrisk.


