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14 000
Så många personer sparar i våra 
fonder genom att ha fondkonto 
eller ISK hos Carnegie Fonder. 

Genom exempelvis Avanza, Skandia 
och premiepensionen har vi 

ytterligare ungefär 
500 000 andelsägare.

3
Brett utbud med fokus på tre 

fondtyper: aktiefonder, räntefonder 
och blandfonder.

59
Så många arbetar på Carnegie 

Fonder vid vårt kontor på 
Regeringsgatan 56 i Stockholm.

VÅRT UPPDRAG

Ekonomisk trygghet
Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. I våra fonder finns ett samlat kapital på ungefär 
100 miljarder kronor. Det gör oss till en av Sveriges största fristående fondförvaltare.

Genom våra investeringar styr vi kapital till de företag vi anser vara långsiktigt hållbara och attraktiva, samtidigt 
som avkastningen från våra fonder påverkar mängder av sparare och investerare. Våra fonder är aktivt förvaltade 
och används för att skapa ekonomisk trygghet och frihet åt privatpersoner, pensionssparare, stiftelser och företag.
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Andreas Uller, Vd.
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VD-ORD

Under 2021 förvaltade Carnegie Fonder 100 miljarder kronor 
åt över 500 000 andelsägare, vilket är mer än någonsin tidigare 
i vår historia. Så gott som samtliga våra fonder steg i värde, och 
flera av dem mycket kraftigt. 

Allra bäst gick två av våra temafonder, nämligen Carnegie Listed 
Private Equity och Carnegie Fastighetsfond Norden som under 
året sköt i höjden med 47 procent vardera. Extra roligt är att 
dessa två fonder är relativt nya i vårt utbud. 

De senaste åren har Carnegie Fonder nämligen expanderat, 
och det på flera sätt, på flera plan och i flera bemärkelser. Det 
handlar om en rad investeringar för att vi fortsatt ska kunna 
leverera verkligt värde för andelsägare.

	3 Förvärv, innovation och utveckling. Förutom nya fonder 
har vi också vässat vårt erbjudande till institutionella investerare 
där vi genom Investment Solutions har skräddarsydda 
lösningar inom strategisk allokering. Här tar vi nu på allvar 
upp kampen med de etablerade aktörerna på området. 

	3 Utökad analyskapacitet. Med vårt eget analysverktyg 
THOR har vi satt en ny branschstandard för hur 
hållbarhetsfrågor integreras i den finansiella analysen. Under 
2021 genomförde våra förvaltare 680 hållbarhetsanalyser i 
THOR, vars skarpa beslutsunderlag sedan användes i 83 
påverkansdialoger, nio valberedningar och 365 bolagsstämmor. 

	3 Unika hållbarhetsmål. Som första svenska fondförvaltare 
har vi genom Science Based Targets initiative satt 
ett vetenskapligt mål för minskad klimatpåverkan. I 
praktiken innebär det att vi genom dialog inspirerar och 
uppmanar de bolag vi investerar i att göra allt de kan för 
att bidra till Parisavtalets uppfyllande. Och de ska göra 
det vetenskapligt, inte med gröna stämplar. Det är en 
grannlaga uppgift. Ta bara Stockholmsbörsen, där endast 
27 av 390 bolag har satt ett SBT. Och det ser inte bättre 
ut på de utländska marknader vi investerar i. Ju fler 
kapitalförvaltare som ansluter sig till SBTi, desto bättre. 

	3 Rekryteringar. Räknat i antalet medarbetare har vi 
under 2021 vuxit med över 30 procent, från 44 till 59. Fler 
kundansvariga, fler förvaltare och fler analytiker säkerställer 
generationsväxlingen och vårt uppdrag att leverera 
marknadens mest stabila och kundnära erbjudande.

Jag ska inte ge mig på någon prognos för 2022. Rysslands 
agerande i Ukraina är en tragedi, framför allt för Ukrainas 
befolkning. Putins agerande raserar relationerna med väst, 
underminerar Rysslands ekonomi och hotar freden i hela 
Europa. Utvecklingen är dramatisk och situationen kan snabbt 
förändras, men vi på Carnegie Fonder fokuserar på det vi kan 
påverka.  Vilka bolag vi investerar i, hur vi bemöter våra kunder 
och hur kan fortsätta att utveckla marknadens bästa erbjudande. 
Och vi arbetar långsiktigt, precis som våra andelsägare och 
samarbetspartners. Genom att investera långsiktigt i bolag som 
agerar långsiktigt, skapar vi långsiktigt hållbara resultat för våra 
andelsägare.

Det kallar vi verkligt värde.  
 
Andreas Uller
Verkställande direktör
Carnegie Fonder

Verkligt värde
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Bolag som skapar 
hållbara lösningar

Ända sedan starten 1988 har Carnegie Fonder förvaltat svenska aktiefonder, med Carnegie Sverigefond 
och Carnegie Strategifond som trogna flaggskepp. Utbudet har genom åren fått sällskap av fler aktie-, 
bland- och räntefonder.

Under 2021 har Carnegie All Cap fått en ännu tydligare hållbarhetsprofil. Fonden är sedan tidigare 
Svanenmärkt och tar nu ytterligare ett steg när den klassificeras till den högsta hållbarhetsnivån enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar, en så kallad artikel 9-fond. Dessutom startade Carnegie Listed 
Infrastructure under hösten, även den en artikel 9-fond. Med detta vill vi tydliggöra målet att investera 
fondernas medel i bolag som gynnas av hållbara trender och omställning.

Det är vår övertygelse att verksamheter som ligger rätt i en hållbarhetstrend får en strukturell 
medvind i takt med att reglering, policy och ambitioner styr investeringar och efterfrågan mot hållbara 
produkter, tjänster och processer. Detta i sin tur översätts i god aktiekursutveckling över tid.  Alla våra 
innehav i alla våra fonder analyseras i vårt hållbarhetsverktyg THOR. 

ÅRET I KORTHET
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Carnegie Fonder i 
topp igen!

ÅRET I KORTHET

Än en gång vinner vi när Sveriges främsta dis-
tributörer och fondanalytiker rankar fondbolag.

Enligt Kantar Prosperas undersökning Fund 
Distributors & Selectors 2021 har Carnegie 
Fonder de bästa förvaltarna och kundansvariga, 
det bästa varumärket och bästa säljstödet. Och 
dessutom är vi bäst totalt sett och det fondbolag 
man helst rekommenderar. 

”Det här är oerhört glädjande, särskilt som 
2021 bitvis har varit utmanande. Men trots 
coronakrisen har vi lyckats stärka våra relationer 
med distributörer, fondutvärderare och analytiker. 
Genom aktivt samarbete har det stärkt oss i 
vår tro på långsiktig, hållbar förvaltning – och 

på långsiktiga, hållbara relationer”, säger Peter 
Gullmert, försäljningschef på Carnegie Fonder.

Extra glädjande är att respondenterna 
också uppmärksammar Carnegie Fonders 
hållbarhetsarbete.

”Vi har arbetat hårt med att utveckla, vässa, förklara 
och diskutera vårt hållbarhetsarbete. Hur vi gör 
vår egen hållbarhetsanalys av samtliga innehav i 
THOR, hur vi integrerar hållbarhetsanalysen i 
finansanalysen och genom konkret ägarstyrning 
hjälper våra innehav att våga sikta ännu högre i 
hållbarhetsfrågor. Inte för att det ser bra ut, utan för 
att sänka affärsrisken och höja konkurrenskraften – 
och därmed möjligheten till långsiktig avkastning.”

Peter Gullmert, försäljningschef
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ÅRET I KORTHET

Så kallade alternativa investeringar, men med god likviditet. Det är Carnegie Fonders recept för att möta ett allt 
större intresse för tematiska lösningar som komplement till mer traditionella aktie- och räntefonder.

Alternativa investeringar – alternative investments – är ett samlingsbegrepp för finansiella tillgångsslag som är 
just alternativ till mer traditionella kategorier som aktier, obligationer och krediter. Det kan röra sig om hedge-
fonder, råvaror, private equity, bostäder och skogsfastigheter, bland annat.

Dessa tillgångsslag kan komplettera en investeringsportfölj på olika sätt, till exempel genom en högre direk-
tavkastning, lägre volatilitet eller helt enkelt lägre korrelation med den övriga portföljen. Ofta är alternativa 
tillgångsslag mindre likvida än till exempel börsnoterade aktier, vilket kan vara en nackdel för många investerare. 

Carnegie Fonder har därför valt att fokusera på det som kallas listed alternatives, vilket helt enkelt är börsnoterade 
alternativ. Det rör sig om aktiefonder som enbart investerar i bolag som har en tydligt alternativ prägel, vilket gör 
att de skiljer sig kraftigt från breda aktiefonder som traditionella Sverigefonder och globalfonder. Listed alterna-
tives får en särpräglad risk- och avkastningsprofil, och kan för somliga investerare passa som basen i en portfölj 
medan andra föredrar att använda dem som mindre komplement. 

ATTRAKTIVA 
ALTERNATIV
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CARNEGIE LISTED PRIVATE 
EQUITY
Investerar globalt i börsnoterade 
private equity-bolag, som till exempel 
amerikanska KKR och svenska EQT. 

Dessa private equity-bolag har egna fonder 
som enbart är till för stora investerare, så 
i stället investerar Carnegie Fonder i de 
börsnoterade moderbolagen. 

Därigenom erhålls indirekt exponering 
mot private equity-bolagens samtliga 
fonder och intressebolag – med daglig 
likviditet. 

Sammantaget investerar Carnegie Listed 
Private Equity i ett 30-tal private equity-
bolag som tillsammans äger hundratals 
bolag runt om i världen. 

CARNEGIE FASTIGHETSFOND 
NORDEN
Börsnoterade fastigheter – kontor, 
bostäder, lager – är ett tillgångsslag som 
länge legat Carnegie Fonders förvaltare 
varmt om hjärtat. 

Här finns verkligt värde som går att 
ta på, inte sällan med god och stabil 
avkastningspotential. 

Carnegie Fastighetsfond Norden 
investerar i fastighetsaktier på den 
nordiska aktiemarknaden, huvudsakligen 
i renodlade fastighetsbolag där bolagen 
äger färdigställda fastigheter. 

Fonden kan även investera i entreprenad 
och byggbolag, det vill säga bolag som 
uppför till exempel byggnader och 
infrastruktur.

CARNEGIE LISTED 
INFRASTRUCTURE
Carnegie Listed Infrastructure är 
Carnegie Fonders senaste tillskott i den 
alternativa familjen. 

Bakgrunden är insikten om att världen 
står inför gigantiska investeringsbehov i 
såväl Asien som Europa, USA och resten 
av världen. Inom 30 år är vi 10 miljarder 
människor, varav allt fler blir urbana och 
samtidigt måste vi bli klimatneutrala. 

Infrastruktur präglas av stabila 
verksamheter med långa kontrakt och 
inte sällan närmast monopolliknande 
villkor. Det rör sig om anläggningar för 
att säkra och supportera grundläggande 
samhällsfunktioner, vilket vi på Carnegie 
Fonder har delat upp i fyra sektorer:
1. Vatten & energiförsörjning. Den här 

kategorin innefattar distribution av 
vatten, och vattenrening. Förnybar 
energi är även det en del vi klassar in 
här. 

2. Transport. Allt från vägar, broar, tunnlar, 
flygplaster till hamnar och järnvägar. 
Det är samhällets underliggande 
fundamentet vi syftar på, det vill säga 
inte biltillverkare och flygbolag.

3. Kommunikation. Nedgrävda kablar, 
satelliter och master med 5G-nät.

4. Social infrastruktur. Sjukhus, skolor 
och fängelser.
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FRIGG
Kärnan i Investment Solutions

ÅRET I KORTHET

Stiftelser, företag och pensionsbolag 
står inför en rad utmaningar i sin 
kapitalförvaltning. Dagens låga räntor 
och historiskt höga värderingar är i sig 
en tillräckligt stor fråga, men dessutom 
finns taktisk allokering, hållbarhetsfrågor, 
riskhantering, regelverk och rapportering 
att ta hänsyn till.

För att möta den växande efterfrågan 
på mer heltäckande lösningar har vi 
förfinat vårt erbjudande för institutionella 
investerare. 

Som grund ligger ett omfattande analys- 
och utvecklingsarbete samt förvärv och 
rekryteringar, vilket har kompletterat den 
aktiva förvaltning som präglat Carnegie 
Fonder sedan starten 1988. 

Resultatet – Investment Solutions – är ett 
koncept som börjar med en djup analys 
av din organisations avkastningskrav, 
riskbenägenhet, åtaganden och policies. 
Därefter diskuterar vi allokering och 

relevanta byggstenar. 
Kärnan i Investment Solutions. FRIGG är 
vårt beslutsstöd för tillgångsallokering. 

Carnegie Fonder har sedan starten 
fokuserat på långsiktig fundamental 
förvaltning. Det betyder att vi investerar 
långsiktigt i ett fåtal kvalitetsbolag 
med bra ledning och framtidssäkrade 
affärsmodeller – när de är undervärderade. 

FRIGG bygger sin grund på motsvarande 
fundamentala data fast på indexnivå. Det 
innebär att vi förespråkar långsiktigt 
ägande i attraktiva tillgångsklasser – när 
de är undervärderade.

Tillgångsallokering - ett centralt 
investeringsbeslut
Tillgångsallokering förklarar över 90 
procent av portföljresultatet och är det 
centrala beslutet vid förvaltning av breda 
investeringsportföljer. Trots detta faktum 
är det i många fall ett eftersatt område. 
Många beslut fattas med svaga underlag, 

vilka ofta bygger på historiska data vilket 
dessvärre har lågt förklaringsvärde på 
framtida utveckling.

En annan utmaning är att förstå långsiktiga 
konsekvenser av olika portföljalternativ. 
Vad innebär det exempelvis över tid att få 
4 procents förväntad årlig avkastning med 
7 procents standardavvikelse över 20 år? 

Utan denna förståelse är det svårt att 
jämföra olika portföljer och välja den 
riskprofil som bäst passar målsättning och 
risktolerans. 

De största tillgångsslagen i institutionella 
portföljer är aktier och obligationer. En 
särskild utmaning kring dessa tillgångsslag 
är att risken förändras över tid. I korthet 
leder det till att många långsiktiga 
investerare överskattar risken med aktier 
och underskattar risken med obligationer. 
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1Hur ser best case och worst case ut över olika 
placeringshorisonter? 

2Hur ser best case och worst case ut över olika 
placeringshorisonter? 

3Är riskprofilen optimal beaktat målsättning, 
placeringshorisont och risktolerans? 

4Är portföljen effektiv eller kan avkastningen 
ökas till samma risk? 

5Ska portföljen justeras för att ta tillvara på 
kortsiktiga möjligheter?

FEM NYCKELFRÅGOR 
FRIGG GER SVAR PÅ 

FRIGG används internt inom Carnegie Fonder och erbjuds 
även institutionella investerare. Såväl metodik som prognoser 
är helt transparenta där alla antaganden och modeller 
redovisas och härleds. 

Metodiken är utvecklad för att följa en modern institutionell 
förvaltningsprocess, ge beslutsstöd för tillgångsallokering och 
bygger på tre huvudsteg: 

3. Framåtblickande simuleringar 
Även erfarna investerare har intuitivt svårt att förstå framtida utfall. Genom simulering visualiseras förväntade, bästa och 

sämsta utfall över de kommande 20 åren.

1. Tillgångsprognoser 
Det första steget är att ta fram långsiktiga prognoser för tillgångsslag rörande avkastning, risk och korrelation. 

2. Portföljkonstruktion
Portföljvikter används tillsammans med prognoser för att generera en förväntad avkastning och en 

förväntad risk på portföljnivå.

METODIKEN BYGGER 
PÅ TRE HUVUDSTEG
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Vad gör du på Carnegie Fonder?

Jag förvaltar Carnegie All Cap, som är en 
Svanenmärkt artikel 9-fond. Jag är också 
hållbarhetsansvarig, vilket innebär att jag håller 
ihop Carnegie Fonders hållbarhetsarbete och 
leder utvecklingen av vår hållbarhetsstrategi.

Vad utmärker Carnegie Fonders 
hållbarhetsarbete? 
Något som särskiljer Carnegie Fonder är att 
vi arbetar väldigt långsiktigt och eftersom våra 
portföljer är koncentrerade kan vi arbeta i nära 
dialog tillsammans med alla våra innehav i såväl 
hållbarhetsrelaterade som rent finansiella frågor. 
Det här har varit Carnegie Fonders melodi sedan 
starten 1988 och man har haft G:et i fokus långt 
innan ESG ens fanns som begrepp. För oss börjar 
allt – inte bara hållbarhetsfrågor – med god 
governance.

En annan sak som skiljer Carnegie Fonder från 
många andra är vikten av egen analys. Vi tänker 
själva. Vi har identifierat hållbarhet som avgörande 
för förvaltningen, och därför är det självklart för 
oss att göra hållbarhetsanalysen själva och inte 
bara köpa in den från en extern part. Det är 
därför förvaltarna har utvecklat analysverktyget 
THOR, som numera är en självklar del i 
investeringsprocessen för både aktier och krediter, 
i Sverige och utomlands.

Vilka tips ger du till andra som vill arbeta med 
hållbarhet, vilka trender ser du?

Hållbarhet är ett enormt område och trender 
kommer och går. Jag tror det är superviktigt att 

hitta sina egna fokusfrågor och sitt eget sätt 
att arbeta. Analysera alternativen grundligt. 
Vad innebär hållbarhet för mig och min 
organisation? Hur ska vi jobba med hållbarhet? 

Det finns inga rätt eller fel.

Vad fokuserar Carnegie Fonder på i era 
dialoger med innehav?
 Vi vill se balans och jämställdhet i styrelser, vi vill se 
en strategi för miljömål kopplad till Science Based 
Targets och vi vill se en ersättningspolicy som är 
ESG-kopplad. På ett mer generellt plan arbetar 
vi med bolagen för förbättrad transparens och 
ökad ambition kring hållbarhet för att bolagens 
affärsmodeller ska vara framtidssäkrade. Det 
har föranlett ett par djupdykningar i frågor som 
varit svåra men viktiga att bena ut, till exempel 
hållbart skogsbruk och förbättrad transparens på 
kreditsidan. 

Vad är roligast med ditt arbete?
Det roligaste är att träffa kunder. De uppskattar 
styrkan i Carnegie Fonders varumärke och 
blir positivt överraskade när de får höra om 
utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Vi har 
fokus, struktur och etablerade processer – allt 
finns på plats. Dessutom har vi högt i tak, kreativa 
medarbetare, en innovativ kultur och är tillräckligt 
stora att kunna påverka verkligheten och leverera 
resultat. Ingen slår oss på fingrarna när det gäller 
hållbarhet.

Hallå där  
Anna Strömberg!

INBLICK





Vägen till att bli förvaltare är inte alltid självklar. För Jonas Andersson gick den via en arkitektfirma, svenska 
ambassaden i Tyskland och SAS pilotutbildning. Nu är Jonas förvaltare av Carnegie Fastighetsfond Norden.

Engagemanget för aktier föddes från början ur intresset för 
matematik. Det i sin tur ledde till att Jonas Andersson försökte 
analysera börskursernas koppling till bolagens verksamhet. Men 
Jonas första aktieköp baserades på helt andra saker och blev en 
dyr lärdom.

”Ett av mina första aktieköp var Sintercast i början av 90-talet. 
Och det var när hypen för bolaget var som störst. Jag föll för 
frestelsen att bara se till ett potentiellt positivt scenario för 
bolaget, dessutom oaktat hur aktien värderades. Man lär av 
sina misstag.”

Jonas är utbildad civilingenjör och finansanalytiker. 
Däremot tog det några år innan aktieintresset omsattes 
till ett jobb och istället inleddes karriären som konstruktör 
på en arkitektfirma.

”En nyttig erfarenhet därifrån var att få ta helt eget ansvar för 
komplexa konstruktioner. Allt jag ritade var ju utan undantag 
tvunget att fungera i verkligheten. Därefter arbetade jag som 
biträdande teknisk attaché på den svenska ambassaden i 
Tyskland, med uppgift att analysera och rapportera om den tyska 
byggbranschen. ”

”Efter fem år i Tyskland längtade jag hem till Sverige. Ett stort 
aktieintresse och bra kunskap om bygg- och fastighetsbranschen 
gav mig då mitt första jobb i finansbranschen som aktieanalytiker 
med fokus på just bygg- och fastighetsbolag. Men det är 25 år 
sen nu…”

Sedan dess har Jonas varit aktieanalytiker på flera banker i 
Stockholm och även chef för den svenska aktieanalysen på 
Nordea. 

”Innan jag började på Carnegie Fonder förvaltade jag Alfred Bergs 
fastighetsfond. Carnegie Fonder köpte den fonden för 2019 och 
jag fortsatte då att förvalta fonden, men nu med namnet Carnegie 
fastighetsfond Norden. Samma fond och förvaltare, men nu i en 
mer dynamisk och ändamålsenlig miljö.”

En dag som fastighetsförvaltare börjar ofta med att ta del av 
nyheter, marknadsanalyser och bolagsanalyser från mäklarhusen. 
Därefter blir det oftast en snabb genomgång av hur börsen, 

speciellt fastighetsbolagen, öppnar.

”Jag lägger upp en dagsplan för hur jag ska möta 
eventuella uttag eller insättningar i fonden under dagen. 
Jag initierar även mer långsiktiga justeringar av fonden 

baserat på värdering och bolagsutveckling. En del av det 
arbetet är att bearbeta ny information från bolagen och från 

fastighetsmarknaden. En typisk dag har jag också ett möte med 
en aktieanalytiker, aktiemäklare eller bolagsledning. Det kan röra 
sig om en ny sektoranalys, en ledningsuppdatering av hur ett 
bolag går eller information om en förestående notering av ett 
nytt bolag.”

Informationstunga och analytiska dagar kontrasteras av Jonas 
fritidsintressen.

”Ett relativt nytt intresse är Stand Up Paddle (SUP). Bra träning 
för hela kroppen. På sommaren kör jag ute i skärgården, vår och 
höst blir det runt Södermalm i Stockholm. Vattnet på hösten 
är faktiskt varmare än man tror. Bland otippade intressen kan 
jag nämna mitt flygintresse, är SAS-utbildad pilot, men det var 
längesen mitt flygcertifikat gick ut.”

Från teknisk attaché  
till fondförvaltare

INBLICK
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Operarations:  
stabil grund med robusta rutiner

Under våren 2021 anslöt sig Clara Ahre Johnson till Carnegie Fonder, efter att tidigare ha arbetat på CAAM Fund 
Services, Brummer & Partners och SEB. Idag är Clara Head of Operations, en viktig funktion som stödjer resten av 
fondbolaget.

Vad är dina huvudsakliga uppgifter?

Som Head of Operations har jag ansvar för Business 
Support som hanterar orderflöden, penningtvättsfrågor, 
administration för våra direktkunder samt för kontroll 
och uppföljning av vår Transfer Agent, European Fund 
Administration (EFA). 

Mitt arbete inkluderar även ansvar för Middle Office 
som hanterar värderingsfunktionen för våra fonder. Här 
gör man även risk- och compliancekontroller, ansvarar 
för marknadsdata och utför myndighetsrapportering av 
portföljerna. Utöver mig består Operations av tre personer 
på Business Support och fyra personer på Middle Office. 

Hur ser en typisk dag ut?
Ofta är dagarna mötestunga då jag medverkar i många 
av bolagets pågående projekt. Dessutom pågår alltid täta 
dialoger om processer och förbättringar inom vårt team, 
med andra avdelningar och med externa motparter. 

Vilka är ditt teams största utmaningar?
Det finns en otroligt stor bredd på våra ansvarområden 
inom Operations. I team på tre eller fyra personer, som i 
vårt fall, är alla nyckelpersoner och specialiserade på olika 
områden. Samtidigt måste alla ha tillräcklig kunskap inom 
samtliga områden. Vi jobbar aktivt med kunskapsdelning och 
till viss del jobbrotation för att minska sårbarheten. 

Vad är roligast i din roll?

Den stora variationen av uppgifter är något som jag trivs 
bra med. Ingen dag är den andra lik. Operations är en 
stödfunktion och vårt arbete styrs till stor del av vad som 
sker i vår omvärld, både inom Carnegie Fonder och utanför 
kontorets väggar. Det kan till exempel tillkomma nya fonder 
eller nya regelverk som gör att vi behöver anpassa vårt 
arbete. 

Vi har en stabil grund med robusta rutiner och kan hantera 
förändringar. Det har vi bevisat många gånger om. Och så 
klart är det fantastiskt roligt att jobba tillsammans med så 
ambitiösa och kompetenta kollegor som jag har förmånen 
att göra varje dag.

INBLICK
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I grafen till höger ser vi priset på utsläppsrätter i dollar per ton i relation till ett 
världsindex under 2021. Det säger en hel del om året som har gått.  Anna Strömberg, 
hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder blickar tillbaka på fjolåret.

2021 var året då vi fick ett vaccin och kunde 
öppna upp efter pandemin. Efterfrågan gick 
från noll till hundra på bara några veckor med 
flaskhalsar, stigande priser på insatsvaror och 
utsläppsrätter som följd.

Men grafen visar också att 2021 var året då 
vi fick uppdaterade utsläppsmål från världens 
länder och även om det råder stor oenighet om 
detaljerna så står världen ändå enade i kampen 
mot CO2-utsläppen.

Grafen vittnar också om att vi börjar känna av 
kostnaden för omställningen. Högre och mer 
volatila elpriser, kostnaden för att fler sektorer 
avkrävs ansvar för sina utsläpp kommer i 
förläningen landa hos konsumenterna i form av 
högre priser och inflation.

Detta höga pris på CO2-utsläpp är lika 
nödvändigt som det är kännbart.

Det kommer på ett ekonomiskt plan tvinga fram 
investeringar för omställning som tidigare handlat 
övervägande om policy och viljan att agera grönt. 
Om 2020 var året då hållbarhet kände friheten 
och lyckan i att ha fått sin första cykel så var 
2021 året då hållbarhet växte upp och flyttade 
hemifrån. Det är nödvändigt och självklart, men 
det skaver lite och kostar en del.

Siktar vi mot samma mål? 
Att världen står enade mot klimatkrisen är en 
viktig och avgörande men skör utgångspunkt. 
EU är den mest framåtlutade aktören på den 
globala arenan. Man vill med reglering och hjälp 
till finansiering vända kapitalströmmarna från det 
bruna och förorenande till det gröna, cirkulära 
och förnyelsebara.

En viktig pelare i det är EU:s förordning om 
hållbara finanser som genomförs succesivt 
där arbetet med den så kallade taxonomin är 
central. Taxonomin är ett klassificeringssystem 
av ekonomiska aktiviteter som bidrar positivt 
till EU:s hållbarhetsmål och är dit man vill att 
kapitalströmmarna skall gå, både i form av 
krediter och aktieinvesteringar. Det är just 
i utvärderingen av vad som är hållbart som 
regionens inneboende olikheter blir glasklar.

Vad är till exempel en hållbar energikälla? 
Kärnkraft säger Frankrike medan Tyskland bara 
inkluderar vind och sol. Beroendet av gas har 
också ökat på kontinenten när kolkraftverken 
ställer om vilket ökat regionens beroende 

av gas från exempelvis Ryssland och belyst 
omställningens geopolitiska risker.

I ett globalt perspektiv är tråden också skör. 
USA har de senaste åren tagit ett par steg 
tillbaka under Trumps period i Vita Huset. Utan 
USA kommer vi inte klara klimatmålen. En av 
President Bidens första åtgärder var dock att 
återigen ställa sig bakom Parisavtalet vilket säkrat 
den närmaste tidens samarbete med det stora 
landet i väster.

Det sker förflyttningar på området också 
i öst. Under COP26 gick Kina och USA ut 
med den något diffusa ambitionen att öka 
klimatsamarbetet och både Kina och Indien 
har satt datum för att nå nettonollutsläpp, Kina 
vid 2060 och Indien 2070. Försent säger FN:s 
klimatpanel och i dagsläget går trenden tyvärr åt 
fel håll i Kina som ökar utsläppen och fortsätter 
att bygga kolkraftverk. Man ändrade även 
ordalydelsen från att fasa ut kol till att fasa ner. 
Semantik som har stor betydelse.

Priset för att inte göra något är högt
Man brukar säga att djävulen finns i detaljerna 
och det gäller såklart även här. Men jag vågar 
också påstå att det är än viktigare att inte ta 
blicken från den breda trenden mot ett fossilfritt 
samhälle. Vi ska ställa om till nya fossilfria 
industrier, rena cirkulära värdekedjor och byta 
ut flottan av transportmedel både på land och 
till havs.

Tekniken finns och numera även en global 
vilja när det blivit alltmer uppenbart att priset 
för att inte göra något är betydligt högre än 
kostnaden att ställa om. I denna strukturella 
och långa megatrend kommer bolag med rätt 
produkter och tjänster utvecklas från små lokala 
nischprodukter till globala spelare.

Bolag som ligger i framkant att ställa om sina 
metoder och processer kommer att kunna ta 
betalt för det samtidigt som bolag som tillhör 
den gamla regimen långsamt fasas ut. Det är en 
fortsättning på processen där hållbarheten ska 
växa upp och bli en mogen medborgare som är 
en naturlig del av systemet.

Att hålla ögonen på den trenden, välja bolag 
med rätt kultur, ambition och förhållningssätt till 
hållbarhet samt en ledning med rätt kompetens 
att leda bolagen in i omställningen tror vi är rätt 
strategi för att hitta framtidssäkrade bolag.
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21 frågor
Carnegie Fonder och Spiltan Fonders initiativ bestående av 21 frågor 
om hållbarhet till emittenter på obligationsmarknaden. Många företag 
som emitterar obligationer har ett bristfälligt underlag om sitt håll-
barhetsarbete vilket gör det svårt att analysera risker och möjligheter. 
Syftet med dessa ESG-relaterade frågeställningar därför är att hjälpa 
bolagen att vässa sig ytterligare, och underlätta vår analys av bolaget.

Agenda 2030
En universell agenda för hållbar utveckling antagen av FN:s 
medlemsländer 2015. Innehåller 17 globala mål som ska uppnås till år 
2030.

Artikel 6
EU:s klassificering av fonder som integrerar hållbarhetsrisker eller 
förklarar varför man inte gör det. En delkomponent av EU:s action plan 
on sustainable finance.

Artikel 8 
EU:s klassificering av fonder som främjar ESG men saknar ett uttalat 
hållbarhetsrelaterat mål. Exkludering och integrering är inte nödvän-
digtvis tillräckligt för artikel 8. Breda sektor-, lands- och blandfonder. En 
delkomponent av EU:s action plan on sustainable finance.

Artikel 9
EU:s klassificering av fonder som har hållbara investeringar som mål. 
Målet ska ligga i linje med aktiviteterna definierade i EU:s taxonomi 
och målet ska utmanas, följas upp och mätas kvantitativt. Impact- och 
temafonder där hållbarhet styr val av bolag. En delkomponent av EU:s 
action plan on sustainable finance.

Best in class/Positiv screening
Ett tillvägagångsätt där ett företags ESG-prestationer jämförs med hur 
jämförbara företag (dvs. i samma sektor eller bransch) presterar inom 
området baserat på ett hållbarhetsbetyg. Alla bolag med en rating över 
ett definierat tröskelvärde betraktas som investerbara. 

Bolagsstämma
En naturlig del av vår aktiva förvaltning är att delta på bolagsstämmor 
för att skydda värdet av investeringarna och skapa god avkastning i de 
portföljer vi förvaltar. Vi röstar på alla bolagsstämmor. Där det inte 
är möjligt att närvara söker vi att via ombud rösta för de aktier vi 
förvaltar. 

CDP
Uppmanar företag och städer att mäta, redovisa och minska sin klimat-
påverkan. Carnegie Fonder stödjer CDP sedan 2017 och uppmanar 
samtliga innehav att redovisa sina utsläpp av växthusgaser.

Cirkulär ekonomi
I stället för att tillverka, köpa och kassera saker utnyttjar man i en 
cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. När sakerna 
en dag är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt 
om och om igen.

Do No Significant Harm (DNSH)
Innebär att ett bolag bidrar positivt till ett eller flera av de sex uppsatta 
hållbarhetskriterierna i EU:s taxonomi, utan att motverka något av de 
andra målen samtidigt.

EU:s taxonomi
En delkomponent av EU:s action plan on sustainable finance. Ett klas-
sificeringssystem på EU-nivå för att definiera och underlätta hållbara 

investeringar. Består av en lista med ekonomiska aktiviteter som bidrar 
positivt till minst ett av de sex uppsatta hållbarhetskriterierna, utan att 
motverka något av de andra.

Exkludering
Carnegie Fonder exkluderar, undviker att investera i, branscher som vi 
inte ser någon långsiktig hållbarhet eller samhällsnytta i, och som vi inte 
vill stödja eller profitera på. Samtliga fonder undviker företag verksam-
ma inom kontroversiella vapen, konventionella vapen, alkohol, porno-
grafi, tobak och utvinning av kol. De flesta av våra fonder exkluderar 
också spel, olja och gas.

GHG-protokollet 
Den mest använda internationella redovisningsstandarden som används 
av regeringar, företag och organisationer. Standarden används för att 
förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Enligt pro-
tokollet redovisar man detta genom att dela in utsläppen i olika scope 
(områden): scope 1, 2, och 3 för att ge en tydlig bild av vilka utsläpp 

som är direkta eller indirekta.

GHG Scope 1
Består av direkta växthusgasutsläpp som bola-
get har direkt kontroll över.

GHG Scope 2
Består av indirekta växthusgasutsläpp 
från förbrukning av el, fjärrvärme 
och fjärrvärmekyla.

GHG Scope 3
Består av indirekta växthus-
gasutsläpp, utöver inköpt 
energi, som sker utanför 
verksamhetens gränser. Man 
brukar dela in utsläppen i två 
kategorier beroende på om de 
sker före (uppströms) eller efter 
(nedströms) av den egna verksam-
hetskedjan.

Global Reporting Initative 
(GRI)
En internationell oberoende standardorganisa-
tion som hjälper företag, regeringar och andra 
organisationer att förstå och kommunicera deras 
effekter på frågor som klimatförändringar, mänskliga 
rättigheter och korruption.

Greenwashing
Innebär att företag eller organisationer skapar en bild av att de är 
miljövänliga i sin marknadsföring, samtidigt som åtgärderna de gör är 
verkningslösa eller åtminstone obetydliga i jämförelse med de negativa 
effekter verksamheten har på miljön. 

Grön obligation
En obligation där kapitalet är öronmärkt åt olika former av miljöpro-
jekt.

Net Zero 
För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C måste vi uppnå 
nettonollutsläpp senast 2050.
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Normbaserad screening
Vi investerar inte i bolag som på ett grovt eller systematiskt sätt över-
träder eller kränker internationella konventioner och normer.

Parisavtalet
Ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att 
begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av 
växthusgaser. Bland annat syftar avtalet till att hålla den globala up-
pvärmningen långt under 2°C, och sträva efter att begränsa den till 
1,5°C.

Principal Adverse Impact (PAI)
Står för negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Syftar till att visa 
hur investeringsbeslut genom en finansiell aktör kan ha eller inte ha 
negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Består av ett antal obliga-
toriska indikatorer som måste rapporteras årsvis, exempelvis utsläpp 
scope 1, 2, 3 samt koldioxidavtryck.

Proaktiv påverkansdialog
Vi upprätthåller en regelbunden dialog med våra 

innehav då vi som långsiktiga investerare vill 
framföra våra synpunkter och förväntningar 

som vi har på våra innehav. En röd tråd i våra 
proaktiva dialoger är att vi uppmuntrar våra 

innehav att bli mer strukturerade i sitt 
hållbarhetsarbete och integrera det i 

samtliga delar av sin verksamhet.

Projekt Skogen
Carnegie Fonder är stora ägare i 

nordiska skogsrelaterade bolag. 
Projekt Skogen är ett förd-
jupat projekt som förväntas 
löpa i flera år där vi arbetar 

tillsammans med bolagen för 
att förstå och ställa krav relat-

erade till skogsbruk.

Reaktiv påverkansdialog
Om vi får information att ett innehav 

inte lever upp till våra hållbarhetskrav så 
säljer vi sällan direkt, utan inleder en dialog 

för att försäkra oss om att företaget har en 
tydlig probleminsikt och förbättringsvilja. Car-

negie Fonder har utarbetat en femstegsprocess 
för hur denna typ av dialog ska genomföras.

Science Based Target (SBT)
Ett vetenskapligt verifierat mål som säger att bolaget åtar sig att arbeta 
i linje med de mål som satts

Science Based Target Initative (SBTi) 
En organisation skapad av CDP, UN Global Compact, WWF och WRI 
med syfte att stödja bolag som önskar att minska sina utsläpp så pass 
mycket att världen kan uppnå Parisavtalet. SBTi verifierar att ett bolags 
målsättning och strategi är tillräckligt ambitiösa och allomfattande.

SFDR 
EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Syftar till att 
harmonisera regelverket, öka transparensen och jämförbarheten samt 
styra kapitalet för att främja omställning. Huvudpunkterna i SFDR är 
integration av hållbarhetsrisker, hänsyn till huvudsakliga negativa hållbar-
hetskonsekvenser, klassificering av fonder, rapportering och Taxonomin.

Sustainable Development Goals (SDGs)
Annat ord för FN:s 17 hållbarhetsmål. De globala målen har i sin tur 
169 delmål och drygt 230 globala inikatorer för hur arbetet ska genom-
föras och följas upp.

Sustainalytics
Ett bolag som bevakar drygt 19 000 företag globalt för att kontrollera 
branschtillhörighet och för att säkerställa att företagen lever upp till de 
internationella normer som formuleras i framför allt FN Global Com-
pact. Carnegie Fonder har arbetat med normbaserad granskning sedan 
2004, på senare år med Sustainalytics.

Swesif
En oberoende förening för samverkan i hållbarhetsfrågor. Carnegie 
Fonder blev medlem 2015.

Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD)
Ett initiativ för att underlätta och förbättra för företag och organi-
sationer att identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och 
möjligheter. Över 1000 företag och organisationer världen över är med 
i TCFD.

THOR
Carnegie Fonders egna analysverktyg som integrerar hållbarhetsfrågor i 
den traditionella finansanalysen. THOR används på samtliga innehav, 
både aktier och krediter, och består av 100 frågor och kontrollpunkter, 
varav 31 kvalitativa och 69 kvantitativa frågor.

UN Global Compact
FN:s principer om hur företag bör agera i frågor om mänskliga rät-
tigheter, anti-korruption, miljö och arbetsrätt. Carnegie Fonder har 
skrivit under principerna och vi uppmanar alla våra innehav att göra 
detsamma.

UN PRI
Världens största samarbetsorgan för ansvarsfulla investeringar som 
hjälper kapitalförvaltare att integrera ESG-hänsyn i investeringsproces-
sen. Carnegie Fonder skrev under PRI:s sex principer 2015.

Valberedningar
Vi är gärna med i valberedningar i de bolag vi äger. Bland annat är vi det 
för att kunna hitta ledamöter som vågar ifrågasätta och ta diskussion i 
de fall där bolaget har en stark huvudägare.
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Som första svenska fondförvaltare har Carnegie Fonder 
genom Science Based Targets initiative (SBTi) satt ett 
vetenskapligt mål för minskad klimatpåverkan. Men vad  
innebär SBTi mer och hur är SBTi en del i Carnegie Fonders 
hållbarhetsarbete?  

SBTi
ETT NÖDVÄNDIGT  

ÅTAGANDE

HÅLLBARHET
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Vad är SBTi?  
Science Based Target Initiative (SBTi) är 
en organisation som arbetar för minskade 
växthusgaser genom att vägleda och låta 
vetenskapen verifiera bolagens klimatmålmål. 

Proceduren är till synes enkel men är mycket 
detaljerad under ytan. Bolag skickar in sina 
klimatplaner till SBTi som i sin tur låter en 
extern och oberoende teknisk expertgrupp 
granska att målen ligger i linje med 
Parisavtalets målsättningar om max 1,5°C 
global temperaturökning. 

Det är alltså möjligt för alla bolag, 
oavsett bransch och region, att sätta 
utsläppreduceringsmål som är vetenskapligt 
grundade– något som vi investerare och 
sparare måste hjälpas åt att uppmuntra dem 
till.

Varför SBTi?
I princip alla bolag vi kommer i kontakt med 
har någon form av utsläppsminskningsmål. 
Ofta är målsättningarna uttryckta på ett sätt 
som gör dem svåra att tolka, och många gånger 
är det svårt att avgöra om de är tillräckligt 
ambitiösa. Bolags klimatredovisningar följer 
heller inte alltid internationell standard 
vilket ytterligare försvårar genomlysning och 
möjligheten att göra en finansiell koppling. 

Det skapar en osäkerhet kring huruvida 
målen verkligen är rätt anpassade och 
fokuserar på rätt områden för att vi ska 
lyckas hålla temperaturen nere. Genom att 
bolagen verifierar målen via SBTi kan vi som 
investerare och andra stakeholders känna 
en säkerhet i att bolagets ambitioner och 
strategier tillräckligt höga för att bidra till 
omställningen. 

Carnegie Fonder och SBT
Det finns ett flertal initiativ som alla syftar 
till att leva upp till och ställa sig bakom 
Parisavtalet. SBT:s vetenskapliga förankring 
och tyngd gör att initiativet allt mer börjar 
bli en standard för företag som vill verka för 
klimatomställning i kraft av sina handlingar, 
inklusive finansindustrin. 

Att sätta samma krav på oss själva som 
bolagen vi investerar i har alltid varit en viktig 
del i Carnegie Fonders hållbarhetsarbete och 
vi är därför stolta att som första fristående 
fondbolag i Sverige sätta ett SBT inom ramen 
för SBTi for Financial Institutions.

Det innebär att fondbolagets egna utsläpp 
(Scope 1 och 2, se defintion sid 20) samt 
utsläppen som genereras av det kapital vi 

förvaltar (Scope 3 finansierade utsläpp) 
skall reduceras så pass mycket att världen 
kan uppnå Parisavtalet om väl under 2°C 
temperaturhöjning.

Våra portföljbolag och SBT
Trenden är tydlig och antalet bolag som satt 
ett SBT de senaste åren växer exponentiellt. 
I dagsläget har över 2000 bolag världen över 
har åtagit sig att sätta ett SBT och över 
1000 bolag har redan fått sina strategier 
validerade (graf 1 och 2). Av dessa är flertalet 
börsnoterade. 

Genom att uppmana våra innehav att sätta ett 
SBT och följa upp fondernas andel med ett 
SBT lever vi upp till vårt mål. Att minska en 
fondportföljs utsläpp av växthusgaser skulle 
kunna vara enkelt genom att sälja alla innehav 
som släpper ut oproportionerligt mycket 
växthusgaser och förbjuda nya investeringar 
i liknande verksamheter, men det skulle inte 
minska mängden växthusgaser i världen som 
helhet. 

Vi tror att en långsiktig strategi kring hur vi 
ska få befintliga bolag, oavsett om de är stora 
eller små utsläppare, att minska sina utsläpp 
på ett meningsfullt sätt, är viktigare.

Sedan några år tillbaka har vi analyserat 
bolag i vårt verktyg för hållbarhetsanalys, 
THOR. Där har vi identifierat styrkor 
och brister hos många bolag vad gäller 
deras utsläppsminskningsstrategier och 
målsättningar. 

Vi har noterat att inte alla bolag rapporterar 
sina utsläpp, och än färre redovisar några 
konkreta mål kring utsläppsminskning på ett 
standardiserat sätt, något vi anser behöver 
förändras på bred front. 

Vår THOR-analys ger oss däremot en god 
grund för att samarbeta med bolag som idag 
inte har tillräckligt ambitiösa målsättningar 
kring utsläpp. 

Vi tror att bolag som i längden inte kan 
leva upp till dessa krav kommer vara dåliga 
investeringar och det kommer vi upptäcka i 
ett tidigt stadium. 

100% är vårt mål
År 2025 är vårt mål att ha ett förvaltat kapital 
som till 32% är investerat i verksamheter 
som också bidrar till globalt minskad 
temperaturhöjning. Är 2040 är vårt mål 100%. 
En ambition som gör skillnad (graf 3). 
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GRAF 2. GEOGRAFISK SPRIDNING AV SBT

GRAF 3. CARNEGIE FONDER OCH SBT

Europa ligger i framkant bland företag med godkända 
SBT-mål eller åtagande om detta. 

Carnegie Fonders färdplan till 2040 (linje) för andel 
av fondbolagets förvaltade kapital som ska ha godkänt 
SBT.  Staplarna visar status vid respektive mätperiod.

GRAF 1. ANTAL BOLAG MED SBT-MÅL
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På Carnegie Fonder arbetar inte bara fondförvaltare utan också specialister inom försäljning, 
juridik, affärsutveckling, fondadministration och marknadsföring. Vi erbjuder en dynamisk 
arbetsplats med stora möjligheter till kreativitet och personlig utveckling.

EN DYNAMISK ARBETSPLATS

NÖJDA 
MEDARBETARE
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4,6 4,5

ANTAL MEDARBETARE

ENGAGEMANG STOLTHET

Medelantalet anställda under 2021

Medarbetare är villiga att anstränga sig extra 
mycket för att Carnegie Fonder ska lyckas. 
Genomsnittligt betyg (skala 1-5)

Medarbetare är stolta att arbeta på Carnegie 
Fonder. Genomsnittligt betyg (skala 1-5)

4,5 4,5
REKOMMENDATION FÖRTROENDE
Medarbetare som pratar gott om Carnegie 
Fonder som arbetsgivare.  
Genomsnittligt betyg (skala 1-5)

Medarbetare som har förtroende för sin 
närmsta chef.  
Genomsnittligt betyg (skala 1-5)
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Enteprenörskap för framtiden 
EN DYNAMISK ARBETSPLATS

Carnegie Fonder stödjer entreprenörer som arbetar med att lyfta utsatta människor och skapa långsiktig 
förbättring. Vi gör det genom organisationen Carnegie Social Initiative.

Sedan 2002 har Carnegie Social Initiative, som Carnegie Fonder 
stödjer, lyft tusentals människor ur fattigdom genom att varsamt 
välja ut projekt och säkerställa att stödet når ända fram, vara på 
plats och utvärdera, återkoppla och engagera – för att fler ska få 
ett bättre liv.

Carnegie Fonder har under de senaste åren varit engagerade i 
flera projekt, bland annat genom Door Step School i Indien.

Door Step School startades av den sociala entreprenören Bina 
Lashkari för att ge utbildningsmöjligheter till barn i Mumbais 
slumområden. 

Barn från slumområden är ofta den första generationen som får 
gå i skolan. De saknar hjälp hemifrån och riskerar att hoppa av 
i skolan förtid. Genom att ge stödundervisning, driva förskolor, 
IT-labb, NO-labb och mobila bibliotek arbetar Door Step School 
för att 25 000 barn ska gå klart skolan och faktiskt lära sig något.

När coronapandemin slog till ställde Door Step School snabbt 
om för att barnens lärande inte skulle stanna av. 

Bland annat satte man upp klassvisa WhatsApp-grupper där 
lärarna delade övningar och videos, höll undervisning utomhus 
och kompletterade med övningar på läsplattor som barnen får 
låna. Lågstadieskolorna har nu varit stängda i över 18 månader 
och Door Step School har för de allra flesta barn varit deras 
enda källa till lärande.

Årets julkonsert för Carnegie Fonders kunder anordnades till 
förmån för Door Step School där besökarna själva fick bestämma 
priset på sin konsertbiljett. Pengarna gick oavkortat till Carengie 
Social Initiative och Carnegie Fonder dubblade samtliga bidrag.

Medarbetare på Carnegie Fonder kan bidra till projekten genom 
bidrag varje månad och genom kampanjer inför jul och sommar.

Bina Lashkari, grundare av  
Door Step School i Mumbai, Indien,
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Barn i Mumbais slumområden får möjlighet till utbildning, tack var Bina Lashkaris initiativ Door Step School.
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Carnegie Fonder påverkar bolagen 
i fonderna genom ett aktivt 
ägarengagemang. För detta har principer 
för ägarengagemang och röstningar 
fastställts. Dessa principer gäller för 
Carnegie Fonders ägarengagemang i 
bolag som gett ut aktier upptagna till 
handel på en reglerad marknad i Sverige 
eller motsvarigheten därtill utomlands 
och tillämpas för såväl aktie- som 
obligationsinnehav. Carnegie Fonders 
ägarengagemang syftar enkom till 
att bevara eller öka avkastningen på 
fondernas placeringar. 

Ägare, styrelse och företagsledning 
har olika roller och det är viktigt att 
det finns balans mellan dessa roller. 
Ägarengagemang är ägarnas påverkan 
på och kontroll av det arbete bolagens 
styrelse och ledning utför. Carnegie 
Fonders ägarengagemang sker i huvudsak 
på tre nivåer; i påverkansdialoger med 
företrädare för portföljbolagen, genom 
röstning på bolagsstämmor och genom 
vårt arbete i valberedningar.

Påverkansdialoger
Carnegie Fonders förvaltningsorganisation 
analyserar och bevakar dagligen 
portföljbolagens affärsstrategier, såväl 
de finansiella som de icke-finansiella 
aspekterna. Dialoger förs löpande 
med företrädare för portföljbolagen. 
Vid dialogerna diskuteras företagens 
utveckling, hållbarhetsansträngningar 
och bolagsstyrning. Dialogerna syftar till 
att samla in information, kommunicera 
våra eventuella krav och önskemål samt 
följa upp utvecklingen från tidigare 
diskussioner. 

Under 2021 har Carnegie Fonder 
fört 83 stycken påverkansdialoger. 
Antalet företagskontakter är 

naturligtvis långt mycket större, 
men vid påverkansdialogerna har 
specifika synpunkter på bolagen och 
verksamheterna framförts. Dialogerna 
under 2021 har företrädesvis ur ett 
ägarengagemangsperspektiv berört 
vikten av att sätta konkreta och mätbara 
mål för hållbarhetsarbetet, optimering 
av kapitalstrukturen, ledningens 
ersättningsprogram, kvinnorepresentation 
i styrelsen och styrelseledamöternas 
aktieägande i bolagen.

Redogörelse för årsstämmor 
2021
Vid årsstämmorna 2021 har Carnegie 
Fonder röstat enligt nedan.

ANTAL

Stämmor 2021 365

ANTAL ANDEL

Röstningar för 
styrelseförslag 8413 98%

Röstningar emot 
styrelseförslag 79 0,9%

Röstningar avstått 95 1,1%

Totalt 8587 100%

Vårens stämmoperiod var speciell då 
samtliga stämmor i Sverige till följd av 
pandemin enbart tillät poströstning. 
Förfarandet innebär både för- och 
nackdelar. En fördel är att poströstning 
eller digitalt deltagande möjliggjort för fler 
aktieägare att delta, i synnerhet för de som 
annars har svårt att delta av geografiska 
skäl. Då frågor till styrelse och ledning 
behövt ställas skriftligt har förmodligen 
antalet frågor påverkats negativt. En 
fördel är väl att frågorna då är de mest 
angelägna, men å andra sidan kan avståndet 
mellan styrelse och aktieägare upplevas 
som besvärande stort. Det faktum att 
aktieägarna inte fysiskt kan träffa styrelse 
och ledning är väl den mest uppenbara 
nackdelen. Å andra sidan har stämmorna 
kunnat genomföras tidsmässigt effektivt. 
Sammantaget har ändå bolagsstämmorna 
över lag fungerat bra, men en återgång 
till det normala välkomnas säkert av de 
flesta. Möjligheten att poströsta kan nog 
komma att kvarstå som möjlighet i många 
fall även när stämmorna återigen kommer 
att genomföras fysiskt.

I likhet med tidigare år har Carnegie 
Fonder i de allra flesta fall i de svenska 
bolagen röstat för förslagen lagda av 
styrelse eller valberedning, närmare 
bestämt i 99,5 procent av förslagen. Det 
kan förefalla vara konstigt då vi rimligen 
har bäst kunskap om de svenska bolagen 
och därför skulle tänkas ha synpunkter på 
just dessa. Nu är det nog tvärtom.

Det kan förklaras med den svenska 
(nordiska) bolagsstyrningsmodellen där 
aktieägarna utser styrelse och styrelsen 
utser vd, inte tvärtom. För att stämmorna 
ska ha förankrade förslag att ta ställning till 
har valberedningarna ofta en avgörande 
roll. Dessa valberedningar har kontakt 
med andra ägare och olika synpunkter vävs 

Ägarutövande under 2021

AKTIVT ÄGANDE

Sverige 147

Indien 43
USA 40

Ryssland 31

Kina 16

Övriga 
länder 88
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samman till ett konsensusförslag i svensk 
anda. Nu har valberedningen främst att 
föreslå styrelseledamöter, revisorer 
och ersättningar till dessa grupper. 
Men bolagens styrelse använder ofta 
valberedningen som bollplank för andra 
förslag som ska behandlas på stämman, 
såsom förändringar i kapitalstrukturen 
och ledningens ersättningar. Ägarna 
har därför långt innan stämmorna 
äger rum haft möjlighet att påverka 
förslagen. Därigenom blir det mycket 
sällan situationer där ägarna är oense på 
stämman. Styrelsen föreslår inte heller 
något som de största ägarna inte vill se.

Nedan följer en redogörelse för Carnegie 
Fonders generella ställningstaganden och 
specifika fall där fondbolaget röstat emot 
styrelsens förslag eller där frågorna varit 
uppmärksammade av något skäl.

Styrelsens sammansättning
Carnegie Fonder ska verka för att 
styrelserna är väl sammansatta 
beträffande oberoende, kompetens, 
mångsidighet och jämn könsfördelning. 
Vidare ska antalet styrelseledamöter inte 
vara större än att varje styrelseledamot 
förutsätts engagera sig djupt i 
styrelsearbetet. Det är också viktigt att 
styrelseledamöterna själva är aktieägare. 

En fråga som med rätta får mycket 
uppmärksamhet och som är enkel att 
mäta är den om jämn könsfördelning. 
Carnegie Fonder anser att det föreligger 
en jämn könsfördelning då respektive 
kön utgör lägst 40 procent av styrelsen. 
Carnegie Fonder har röstat in totalt 62 
nya styrelseledamöter under perioden, 
varav 26 var kvinnor. 42 procent av de 
nya ledamöterna är således kvinnor. 
Viktat efter storleken på våra innehav 
är det i snitt 38 procent kvinnor i 
styrelserna i Carnegie Fonders innehav, 
med ungefär 44 procent av kapitalet 
investerat i bolag med en andel kvinnor 
mellan 40–60 procent, den andel vi anser 
representerar en jämställd styrelse. 41 
procent av innehaven har mellan 30–40 
procent kvinnor i styrelsen och 15 
procent under. Det återstår således en 
del arbete innan vårt mål om jämställda 
styrelser är förverkligat. Det kan också 
konstateras att behovet av förändring är 
störst i de mindre bolagen.

Den vanligaste kompetensen man 

förstärkt styrelserna med är inom IT och 
digitalisering. Exempelvis har Google och 
Youtubes före detta Sverigechef, Stina 
Bergfors, tagit steget in i styrelserna 
för både Handelsbanken och Tele2 i år. 
Hon sitter sedan 2016 i H&M:s styrelse. 
Det är inte bara konsumentnära bolag 
som förstärker inom detta område utan 
även industribolag som Concentric och 
Ferronordic. 

NYCKELKOMPETENS ANTAL LEDAMÖTER

IT & Digitalisering 10

Bank & Finans 9

Industri 9

Detaljhandel 7

Sjukvård 5

Bygg & Fastighet 4

Skog 3

Telekom 3

Energi 3

Övrigt 9

En stämma som stack ut vad gäller 
förslag på styrelsesammansättning var i 
fastighetsbolaget Castellum där det för 
ovanlighetens skull presenterades två 
olika förslag. I korthet var valberedningen 
splittrad till hur man skulle förhålla sig 
till att den största aktieägaren, Rutger 
Arnhult, skulle väljas till ordförande 
eller inte. Rutger Arnhult är engagerad 
i konkurrerande fastighetsbolag. En 
majoritet av valberedningen var för, men 
näst största ägaren och den avgående 
styrelseordföranden presenterade 
tillsammans ett separat förslag. 

Carnegie Fonder röstade för förslaget 
från valberedningens majoritet. 
Vi ser generellt positivt på bolag 
med kompetenta och kvalificerade 
huvudägare som tar ansvar och kan 
leda styrelsearbetet. Vi menar att detta i 
förlängningen gynnar alla aktieägare. I det 
här fallet finns risk för intressekonflikter, 
men utgår från att potentiella 
intressekonflikter går att hantera på 
ett tillfredställande sätt. Inget agerande 
tyder på motsatsen. Vi anser således 
att fördelarna med en kompetent 
huvudägare som styrelseordförande 
överväger nackdelarna i det här fallet. 

Ersättningar
Carnegie Fonders generella inställning 
till ersättningar för styrelse och ledning 
är att de ska vara marknadsmässiga. Det 

kan alltid diskuteras vad det innebär. 
Förslagen till styrelsearvoden vid årets 
stämmor var sällan uppseendeväckande. 
Oftast föreslogs en höjning av arvodena 
med mellan fyra och åtta procent. Det 
är visserligen högre än inflationen, 
men många bolag avstod höjningar 
under 2020 på grund av pandemin. 
Styrelsearbete innebär ett stort ansvar 
och kan vara mycket tidskrävande. 
Ersättningen för styrelseuppdrag 
måste därför uppfattas som god 
för att attrahera rätt kompetenser. 
Carnegie Fonder har således ställt sig 
bakom valberedningarnas förslag till 
styrelseersättningar i de svenska bolagen.

Vad gäller VD-ersättningar framstår de 
som höga men även där ligger många 
bolag nära varandra med några få 
undantag vilket vi illustrerar i en graf 
nedan. Med undantag för Ericsson har 
de fyra bolag med högst VD-ersättning 
en gemensam nämnare i att bolaget 
är hemmahörande utanför Sverige. En 
annan gemensam faktor för bolagen 
med högst VD-ersättningar är att en stor 
andel kommer från olika aktiebaserade 
incitamentsprogram. 

Carnegie Fonder är positiva till att VD:s 
ersättning innehåller en betydande rörlig 
del, beräknad på så sätt som likställer 
VD:s intressen med aktieägarnas 
gemensamma intressen, samt att en del 
av ersättningen utgår i form av aktier 
i bolaget som innebär en betydande 
exponering för såväl positiv som negativ 
kursutveckling. De aktierelaterade 
incitamentsprogrammen ska främja ett 
långsiktigt aktieägande och tilldelningen 
ska baseras på någon motprestation, 
helst i form av en egen investering i syfte 
att skapa ett risktagande.

Flertalet bolag har satt begränsningar 
för ledningens rörliga ersättningar. 
För kortsiktiga rörliga ersättningar 
(definierat som löpande under ett år) 
brukar det normalt vara en begränsning 
mellan 50–100 procent av personens 
fasta årslön. För långsiktiga program 
(som löper på minst tre år) brukar 
de normalt understiga en procent av 
utestående aktier. Vanliga kriterier för 
utvärdering rör finansiella nyckeltal som 
försäljningstillväxt, rörelsemarginaler 
och vinst per aktie eller aktiekursens 
utveckling i både relativa och absoluta 
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tal. Det blir också vanligare att definiera 
olika hållbarhetskriterier.

Pandemins effekter fick i flera fall negativa 
konsekvenser som styrelser uppfattade 
som så besvärande att ersättningen 
inte kunde spegla ledningen insatser på 
ett rättvist sätt. Två exempel är Epiroc 
och Volvo där kriterierna ändrades av 
styrelsen i efterhand. I Epirocs fall ändrades 
målen för rörlig kontantersättning till att 
vara knutna till nyckeltal för det fjärde 
kvartalet 2020 men med ett tak som 
sattes till en fjärdedel av det ursprungliga 
taket. Carnegie Fonder ställde sig bakom 
styrelsen då den totala ersättningen 
framstod som rimlig.

Volvos styrelse fick massmedial kritik för 
att för att ändra villkoren i ledningens 
incitamentsprogram till följd av de 
ändrade förutsättningar som pandemin 
lett till. Vi kan konstatera att Volvos 
utveckling under de senaste åren varit en 
framgångsresa som tjänat aktieägarna väl 
under växlande marknadsförutsättningar. 
Det är mycket ledningens förtjänst och 
det finns anledning att tydligt markera 
detta och tillse att ledningens ersättning 
är såväl bra som marknadsmässig. Vi anser 
att styrelsen har bäst förutsättningar 
att göra dessa bedömningar. Carnegie 
Fonder ställde sig därför bakom Volvos 
ersättningsrapport. 

Som nämnts gillar vi när en betydande 
andel av VD:s ersättning är rörlig men 
det är för oss viktigt att kriterierna är 
uppsatta på ett sätt som gör att ledning 
och ägare har gemensamma intressen. I år 
identifierade vi ett fall där vi ansåg att så 
inte var fallet, i bolaget Scandi Standard. 
Vi har tillhört en av de största ägarna i 
Scandi Standard alltsedan börsnoteringen. 
Bolaget har enligt vårt förmenande många 
kvaliteter som borde resultera i en högre 
aktiekurs. 

I ett försök att ge ledningen bra incitament 
att verka för ett högre aktieägarvärde 
har ägarna genom åren ställt sig 
bakom styrelsens förslag till långsiktigt 
incitamentsprogram för ledningen. Efter 
att nu programmen har varit i gång under 
flera år kan konstateras att ledningen fått 
full utdelning, medan aktiekursen ligger 
kvar på en fortsatt låg nivå. Aktieägarna 
har således inte fått något positivt resultat 
av programmen. Det ligger nära till hands 
att tro att investerare lärt sig att bolaget 
återkommande redovisar extraordinära 
kostnader och därmed väljer att inte se 
dessa kostnader som engångshändelser 
utan en del av den löpande verksamheten 
och därmed inkludera dessa i värderingen. 
I incitamentsprogrammen däremot, 
exkluderas extraordinära poster. Denna 
diskrepans kan förklara varför ledningen 
belönas samtidigt som aktieägarna 

fortsätter att få se sina aktier vara lågt 
värderade. Vi valde därför att avstå från 
att fortsätta att stödja programmet, något 
vi också kommunicerade till bolagets 
styrelse inför stämman för att de ska 
förstå vårt ställningstagande och på så 
sätt mer effektivt kunna åstadkomma en 
förändring till det bättre. Vid årsstämman 
fick bolaget en ny ordförande och sedan 
dess har även bolagets vd bytts ut.

Kapitalstruktur
Det var mycket skriverier om Volvo 
i media innan bolagets årsstämma. 
Under 2020 erhöll Volvo i likhet med 
många andra bolag statligt stöd till följd 
av pandemin. I den allmänna debatten 
höjdes därför kritiska röster då flera 
bolagsstyrelser, däribland Volvos, föreslog 
rejäla utdelningar för räkenskapsåret 
2020. I enlighet med våra strategier för 
röstning ska bolagens överlikviditet 
skiftas ut till ägarna. Volvos förslag till 
såväl ordinarie som extra utdelning låg 
helt i linje med det. Det statliga stödet 
har enligt vårt förmenande inget med det 
att göra, utan det var en åtgärd för Volvo 
att avstå från den annars nödvändiga 
åtgärden att under pandemin minska 
personalstyrkan. Vi röstade självklart för 
alla utdelningsförslag.
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Andra frågor

Till flera av de större bolagen kommer 
det till årsstämman in olika förslag från 
aktieägare. Carnegie Fonder har endast 
i undantagsfall stöttat sådana förslag. 
Det kan bero på att förslagen bedömts 
vara utopiska eller detaljreglerande. 
Ofta saknas ett helhetsperspektiv. Två 
ställningstaganden, ett emot och ett för, 
kan vara värda att nämna.

Störst uppmärksamhet ägnade vi åt 
Swedbanks årsstämma där Aktiespararna 
föreslagit att en undersökning skulle 
initieras med syftet att utkräva 
ekonomiskt skadestånd från tidigare 
företrädare i bolaget till följd av bristande 
hantering av penningtvättsfrågor. 
Swedbanks styrelse rekommenderade att 
rösta emot förslagen mot bakgrund av att 
utsikterna att nå framgång var små och 
att banken resurser kan utnyttjas bättre 
på annat sätt. Vi beslöt att ansluta oss till 
styrelsens rekommendation. Visserligen 
har såväl tidigare styrelse som ledning 
uppvisat en naivitet och nonchalans vid 
hanteringen av åtgärder mot penningtvätt 
i sin verksamhet i Baltikum, men uppsåtet 
har såvitt vi kan bedöma inte varit vare sig 
brottsligt eller varit till personlig vinning. 
Även om det är lätt att ha sympati för 
Aktiespararnas krav på att utmäta ansvar 
av berörda är möjligheterna till meningsfull 
ekonomisk kompensation även vid en 
rättslig framgång små och det är troligen 
bättre att banken använder resurserna 
till att vidta åtgärder som säkerställer att 
liknande misstag inte upprepas.

H&M har i sitt incitamentsprogram en vikt 
på 25 procent avsatt för hållbarhetsmål, 
vilket i sig är lovvärt. Bolaget specificerar 
dock inte vilka mål som ingår. Ett 
aktieägarförslag på stämman syftade till 
att få bolaget att redovisa detta, ett förslag 
vi röstade för.

Valberedningar
Ett utmärkande drag för svensk 
bolagsstyrning är ägarnas engagemang 
i nomineringsprocessen för styrelse 
och revisor sker genom deltagande i 
bolagens valberedningar. I de fall Carnegie 
Fonder är en tillräckligt stor ägare för att 
erbjudas plats i valberedningen utnyttjas 
den möjligheten.

Inför årsstämmorna 2021 ingick Carnegie 

Fonder i tio valberedningar. Arbetet 
inom dessa valberedningar slutfördes 
normalt i samband med årsstämmorna. 
I likhet med årsstämmorna hämmades 
även valberedningsprocesserna av 
pandemin, vilket troligen resulterade 
i färre förslag till förändringar av 
styrelsesammansättningarna än vad det 
annars hade varit fallet.

Under hösten 2021 har Carnegie Fonder 
utsett representanter i 9 valberedningar 
med uppdrag att ta fram förslag till 
årsstämmorna 2022. Arbetet i dessa 
valberedningar har påbörjats under 
hösten 2021.

VALBEREDNINGAR INFÖR 
ÅRSTÄMMORNA 2021 OCH 2022

Bolag 2021 2022

Atrium Ljungberg 	3	 	3	
Bulten 	3	 	3	
Duni 	3	 	3	
Elanders 	3	 	3	
Holme 	3	 	3	
Lifco 	3	 	3	
NCC 	3	 	3	
Netel 	3	 	3	
Nordic Waterproofing 	3	
Ratos 	3	
Securitas 	3	

Fokusfrågor 2022
Baserat på erfarenheterna från 2021 
planerar Carnegie Fonder att i sitt 
ägarengagemang under 2022 fokusera på 
följande områden.

1. Styrelsens sammansättning. Flera bolag 
har styrelser som har en besvärande 
ojämn könsfördelning. Då vi tror att 
bolagen på sikt främjas av en bättre 
balans avser vi att verka för att fler 
kompetenta kvinnor föreslås som 
styrelseledamöter.

2. Aktieägande. I syfte att likställa 
styrelseledamöters och VD:s 
intressen med aktieägarnas ska såväl 
styrelseledamöter som VD ha ett 
betydande aktieägande.

3. Klimatrelaterat mål. Vi uppmanar 
portföljbolagen att sätta ett 
klimatrelaterat mål som är 
vetenskapligt verifierat – ett så kallat 
Science Based Target (SBT)

4. Rörlig ersättning ska länkas till såväl 
finansiella nyckeltal som relevanta, 

transparenta och kvantifierbara 
mål för hållbarhetsfrågor. Allt fler 
bolag inför hållbarhetskriterier för 
rörlig ersättning. Vi avser att försöka 
påskynda denna process och verka för 
att transparens råder avseende såväl 
målen i sig som måluppfyllnaden.
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Våra fonder
ERBJUDANDE

Beroende på vad dina mål och drömmar är så har vi olika typer av fonder för ditt sparande. Per 
den 31 december 2021 erbjuder vi ett brett urval av fonder, varav några har funnits med ända 
sedan Carnegie Fonder grundades 1988.  

Till exempel startade Carnegie Strategifond för mer än 33 år sedan och är populär hos männis-
kor ”mitt i livet”, som har den i sin tjänstepension eller premiepension.

AKTIEFONDER

Carnegie All Cap En Sverigefond som är Svanenmärkt och har hållbarhet som mål. En artikel 9-fond.

Carnegie Asia En aktiefond som investerar i ungefär 30 företag i Asien, undantaget Japan.

Carnegie Fastighetsfond Norden Investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden.

Carnegie Global En aktiefond med som investerar globalt, med fokus på etablerade börser som den amerikanska.

Carnegie Global Quality Companies Investerar i några av världens bästa och tryggaste företag, med starka marknadspositioner och goda framtidsutsikter.

Carnegie Indienfond En aktiefond som investerar i ungefär 30 noggrant utvalda indiska företag.

Carnegie Listed Private Equity Investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag, med stor spridning över olika branscher och geografier.

Carnegie Listed Infrastructure En global aktiefond som investerar långsiktigt i bolag med koppling till hållbar infrastruktur. En artikel 9-fond.

Carnegie Micro Cap Investerar i bolag med ett marknadsvärde på under 0,1 procent av Stockholmsbörsen.

Carnegie Rysslandsfond Investerar i aktier noterade i Ryssland.

Carnegie Småbolagsfond Investerar i bolag med ett marknadsvärde på under 1 procent av Stockholmsbörsen.

Carnegie SPAR Global Investerar i globala och svenska aktier samt tar tillvara på tematiska fondinvesteringar.

Carnegie Spin-Off Fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden.

Carnegie Sverigefond Investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag.

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond En räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer.

Carnegie High Yield Investerar i högavkastande företagsobligationer, så kallad High Yield, i hela Norden.

Carnegie High Yield Select Investerar i högavkastande obligationer utgivna av nordiska företag, så kallad High Yield. 

Carnegie Investment Grade Investerar i obligationer utgivna av nordiska företag, med fokus på företagsobligationer med högre kreditbetyg.

Carnegie Likviditetsfond Placerar i nordiska räntepapper och instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och landsting.

Carnegie Obligationsfond Fokus på svenska värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet.

BLANDFONDER

Carnegie Multi Global fond som investerar i andra fonder, 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder 30 procent alternativa tillgångar.

Carnegie SPAR Balanserad En blandfond för dig som vill ha en variation av bolag, branscher och tillgångsslag.

Carnegie Strategifond Investerar i hela Norden. 60 procent aktier med bra utdelning och 40 procent företagsobligationer med bra ränta.

Carnegie Strategy Fund En feeder-fond till Carnegie Strategifond, vilket innebär att den endast äger andelar i Strategifonden.

Carnegie Total En allokeringsfond som investerar i flera andra fonder, 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. 

Carnegie Total Plus En blandfond som investerar i flera andra fonder, 80 procent aktiefonder och 20 procent räntefonder.

ALTERNATIVA FONDER

Carnegie Vega En valutasäkrad hedgefondportfölj med ledande globala förvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet.
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AVKASTNING %  
PER 31 DECEMBER 2021

1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 10 ÅR

AKTIEFONDER

Carnegie All Cap 31,9 119,3 127,9

Carnegie Asia  -2,8 21,3 37,9 121,6

Carnegie Fastighetsfond Norden 47,4 129,1 188,0 665,3

Carnegie Global 28,4 43,2 48,1

Carnegie Global Quality Companies 27,2 72,6 97,8

Carnegie Indienfond 26,7 51,4 88,5 286,3

Carnegie Listed Infrastructure

Carnegie Listed Private Equity 46,6 125,2 144,2 441,9

Carnegie Micro Cap 40,4 199,2

Carnegie Rysslandsfond 25,1 60,1 51,6 108,0

Carnegie Småbolagsfond 36,3 119,0 110,4

Carnegie SPAR Global

Carnegie Spin-Off 24,6 90,4 92,1 305,7

Carnegie Sverigefond 28,8 85,0 87,0 313,2

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond 3,6 6,4 10,0 39,2

Carnegie High Yield

Carnegie High Yield Select 13,1 24,3

Carnegie Investment Grade 0,7 2,5 2,1 14,6

Carnegie Likviditetsfond 0,1 0,7 0,4 7,9

Carnegie Obligationsfond  -1,8 1,6 3,8 17,5

ALTERNATIVA FONDER

Carnegie Multi 13,7

Carnegie SPAR Balanserad

Carnegie Strategifond 21,4 64,4 69,7 221,5

Carnegie Strategy Fund 21,2 64,0 69,4 228,8

Carnegie Total 18,3 49,6 53,5

Carnegie Total Plus 22,9

ALTERNATIVA FONDER

Carnegie Vega  -4,7 0,8  -3,1 6,6

Avkastning och utveckling
ERBJUDANDE
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AVKASTNING % PER 31 DECEMBER 2021
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Förvaltning

Carnegie Fonders förvaltare är specialister på aktier och räntepapper i Sverige, Norden och globalt. Alla fonder 
har en ansvarig förvaltare, men runt fonderna finns också ett team som backar upp, utmanar och agerar bollplank. 

MARIA ANDERSSON

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.
Utbildning: BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet.
Arbetserfarenhet: Kreditanalytiker på Carnegie Investment Bank samt Swedbank.
Förvaltar: Carnegie Corporate Bond, Carnegie High Yield Select och med i placeringsrådet för Carn-
egie Total, Total Plus och Multi.

JONAS ANDERSSON

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2019. I finansbranschen sedan 1991.
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Lunds universitet.
Arbetserfarenhet: Aktieanalytiker på bland annat ABG, Nordea och Danske Bank. Förvaltare på 
Alfred Berg.
Förvaltar: Carnegie Fastighetsfond Norden.

ERBJUDANDE

SIMON BLECHER

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2006. I finansbranschen sedan 2000.
Utbildning:  BSc i företagsekonomi från Stockholms universitet.
Arbetserfarenhet: Ekonomijournalist och företagsanalytiker på Affärsvärlden, börskrönikör på DN.se.
Förvaltar: Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off. Investeringschef på Carnegie Fonder.

FREDRIK COLLIANDERställd: På Carnegie Fonder sedan 2008. I finansbranschen sedan 1990.

Utbildning: MSc i företagsekonomi från Uppsala universitet. I finansbranschen sedan 1990.
Arbetserfarenhet: Anställd på Handelsbanken i Moskva med ansvar för marknadsbevakningen av Ös-
teuropa, förvaltare av Handelsbankens Östeuropafond.
Förvaltar: Carnegie Rysslandsfond och med i placeringsrådet för Carnegie Total, Total Plus och Multi.

TOM BERGGREN

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2021. I finansbranschen sedan 1991.
Utbildning: MSc Economics, Stockholms Universitet.
Arbetserfarenhet: 20 års erfarenhet från Private Equity branschen och tidigare VD på Svenska Riskkap-
italföreningen.
Förvaltar: Carnegie Listed Private Equity.
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MAGNUS GUSTAFSSON

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2014. I finansbranschen sedan 1996.
Utbildning: Fil mag i statskunskap från Uppsala universitet.
Arbetserfarenhet: Aktiemäklare på Fisher Partners och Carnegie, portföljförvaltare på Carnegie 
Investment Strategy.
Förvaltar: Carnegie Total, Carnegie Multi och Carnegie Total Plus.

MIKAEL ENGVALL

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2012. I finansbranschen sedan 1996.
Utbildning: BSc i företagsekonomi från Stockholms universitet.
Arbetserfarenhet: Initialt mäklare och sedan ansvarig för avdelningen HQ Emerging Markets.
Förvaltar: Carnegie Investment Grade, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond.

ERBJUDANDE

NIKLAS EDMAN

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2013. I finansbranschen sedan 2007.
Utbildning: MSc i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetserfarenhet: Corporate Finance på Carnegie Investment Bank och förvaltare på Armada Mezza-
nine Capital.
Förvaltar: Carnegie Corporate Bond, Carnegie High Yield och Carnegie High Yield Select.

GUSTAV EKHAGEN

Anställd: Kreditanalytiker på Carnegie Fonder sedan 2019. I finansbranschen sedan 2014.
Utbildning: BSc i Fastighet och finans från KTH och MSc i nationalekonomi från Stockholms universi-
tet.
Arbetserfarenhet: Kreditanalytiker på Swedbank och corporate finance på Arctic Securities.
Förvaltar: Carnegie High Yield

EMANUEL FURUBO

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2021. I finansbranschen sedan XX.
Utbildning: BSc Business and Economics, Uppsala universitet.
Arbetserfarenhet: Förvaltare på OPM.
Förvaltar: Carnegie Quality Companies och Carnegie Vega.

DANIEL GUSTAFSSON

Anställd: Kreditanalytiker på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2016.
Utbildning : BSc i företagsekonomi  från Stockholms universitet.
Arbetserfarenhet: Privatkundsansvarig och kundspecialist på Carnegie Fonder.
Förvaltar: Carnegie High Yield Select.
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GUNNAR PÅHLSON

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2006. I finansbranschen sedan 1981.
Utbildning: Redovisningsekonom från Stockholms universitet.
Arbetserfarenhet: Ansvarig för Handelsbankens förvaltning av Asien- och Japanfonder samt tillväxt-
marknadsfonder.
Förvaltar: Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.

SIMON REINIUS

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2021. I finansbranschen sedan 1990.
Utbildning: MSc Finance and Business Administation, Stockholms Universitet.
Arbetserfarenhet: Tidigare bl a tradingchef på Investor och grundare OPM.
Förvaltar: Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega.

MATTIAS MONTGOMERY

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2019. I finansbrachen sedan 2014.
Utbildning: BSc i ekonomi från Lunds universitet.
Arbetserfarenhet: Analytiker på ABG och DNB.
Förvaltare: Carnegie Spin-Off och Carnegie Småbolagsfond (från och med 26 januari 2021).

VIKTOR HENRIKSSON

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2005. I finansbranschen sedan 1996.
Utbildning: MSc i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetserfarenhet: Förvaltare på Myrbergs Fondkommision och Fjärde AP-fonden.
Förvaltar: Carnegie Micro Cap och Carnegie Småbolagsfond (till 26 januari 2021).

FREDRIK HUYNH

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2005. I finansbrachen sedan 1996.
Utbildning: Ekonomie Kandidatexamen från Stockholms universitet och ingenjör.
Arbetserfarenhet: Aktiemäklare på HQ Bank, Carnegie Investment Bank samt SEB.
Trader

MONA STENMARK

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2008. I finansbranschen sedan 2003.
Utbildning: Fil mag i nationalekonomi från Uppsala Universitet.
Arbetserfarenhet: Riskanalytiker på HQ, förvaltare av Carnegie Emerging Markets och Carnegie 
Emerging Markets Corporate Bond.
Förvaltar: Carnegie Investment Grade, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond.

MATTIAS SJÖDIN

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2021. I finansbranschen sedan 1997.
Utbildning: BSc i ekonomi från Umeå universitet.
Arbetserfarenhet: Tidigare förvaltare på Madrague. Analytiker med inriktning på skog och råvaror på 
Investor såväl som Carnegie.
Förvaltar: Carnegie Sverigefond.
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MIKAEL TARNAWSKI-BERLIN

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2018. I finansbranschen sedan 2007.
Utbildning: Juridik och ekonomi från Lunds Universitet.
Arbetserfarenhet: Private equity på Eqvitec Partners och management consulting på The Boston 
Consulting Group.
Förvaltar: Carnegie Global och Carnegie Listed Infrastructure.

DAVID ÖSTMAN

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2014. I finansbranschen sedan 2014.
Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet. Certifierad hållbarhetsanalytiker, CESGA
Arbetserfarenhet: Risk och avkastningsanalytiker på Carnegie Fonder och tidigare drivande i utvecklin-
gen av analysverktyget THOR.
Hållbarhetsanalytiker.

JOHN STRÖMGREN

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 1996. I finansbranschen sedan 1984.
Utbildning: Marknadsekonom och CFA.
Arbetserfarenhet: Mäklare och analytiker på bland annat Nordea.
Förvaltar: Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund och med i placeringsrådet för Carnegie Total, 
Total Plus och Multi.

ANNA STRÖMBERG

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2021. I finansbranschen sedan 1997.
Utbildning:  Msc i Financial Economics från Stockholms universitet.
Arbetserfarenhet: Tidiagre bland annat som förvaltare på Aragon Fonder, Nordea och Catella Fonder.
Förvaltar: Carnegie All Cap samt Hållbarhetsansvarig Carnegie Fonder.
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Utveckling
Carnegie All Cap steg under 2021 med 31,9 pro-
cent. Nettoflödena i fonden uppgick till 903,8 mil-
joner kronor och värdet vid årsskiftet var 1 miljard 
kronor. 
 
Förvaltning
Börsåret har varit händelserikt och starkt. Gigan-
tiska statliga räddningspaket har lyckats att hålla 
stora delar av ekonomin flytande under pande-
min samtidigt som stigande tillgångspriser hjälpt 
småsparare att hålla riskaptiten uppe. Parallellt 
presenterade beslutsfattare i flera delar av världen 
enorma infrastrukturpaket för att ytterligare stimu-
lera ekonomin och klara den gröna omställningen.

En normalisering efter pandemin och en efter-
frågedriven konjunktur eldade på uppgången under 
första delen av året. Denna synkroniserade inves-
teringsvilja från privatpersoner, offentlig och privat 
sektor skapade dock en sällan skådad efterfråge-
boom som var svår att möta. Flaskhalsarna blev up-
penbara och risken för kortsiktig överhettning över-
hängande. Redan under våren började räntorna 
stiga och inflationsoron sprida sig inom investerar-
kollektivet. Frågorna är många kring hur övergående 
inflationsimpulserna är och om man verkligen kan 
blåsa faran över gällande pandemin. Till detta kan 
läggas minskade stödköp från centralbanker och 
avslutade räddningspaket. Detta till trots lyckades 
börsen skaka av sig oron och avlutade 2021 upp 
närmare 40 procent och på årshögsta. 

2021 var ett händelserikt år även för Carnegie 
All Cap, då fondens hållbarhetsfokus fördjupats och 
förtydligats: 
• Anna Strömberg har anställts som ny förval-

tare av fonden, samt som hållbarhetsansvarig på 
Carnegie Fonder. 

• Fonden fick ett nytt namn, Carnegie All Cap, för 
att förtydliga fokus på hållbara bolag i alla stor-
lekar. 

• Fonden klassificerades som mörkgrön (artikel 9) 
enligt EU:s SFDR-förordning och har därmed for-
maliserat hållbara investeringar som målsättning. 

Intresset för temat hållbarhet har vuxit sig allt 
starkare under året både från investerare, bolag 
och världssamfundet. Under hösten genomfördes 
COP26 där länderna uppdaterade sina utsläpps-
mål. Det råder viss oenighet om detaljerna men 
världssamfundet är enigt om behovet av omställ-
ning bort från fossilt för att klara klimatkrisen. I 
hjärtat av omställningen står elektrifiering, digita-
lisering och effektiv resursanvändning. Det skapar 
stora möjligheter för bolag med rätt produkter och 
tjänster, däribland innehaven i ABB och Hexagon 
som gått starkt under året. Vi kan även se tillbaka 
på ytterligare ett starkt år för många luft- och ven-
tilationsrelaterade bolag som Nibe, Lindab och 
Nederman. Att öka renoveringstakten står högt 
på EU:s och i allt högre grad även USA:s agenda. 
Däremot har utvecklingen för bolag med koppling 
till förnyelsebar energi och hållbara proteiner varit 
svag. Här hittar vi fondens investeringar i vindrelate-
rade OX2 och Arise samt mat- och proteinbolagen 
Midsona och Scandi Standard. 

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med deri-
vat eller lånat ut aktier. Ställda och mottagna säker-
heter per den 31 december uppgick till 0 kronor. 

Framtidsutsikter
Vi kan se tillbaka på många år av stark börsutveck-
ling. Hållbarhetsfrågan har uppgraderats från en 
etikfråga till en fråga om affärsmöjligheter. Bolag 

med stark hållbarhetskoppling har tillsammans med 
andra tillväxtbolag fått en uppvärdering, delvis mo-
tiverat av en låg diskonteringsränta. Det har skapats 
ett gap mellan prissättningen av traditionella bolags 
hållbarhetsmöjligheter och bolag som fått en håll-
barhetsstämpel, vilket ger investeringsmöjligheter 
för oss generella investerare med hållbarhet som 
mål för våra bolagsval. Vi söker en balans i portföl-
jen mellan stora och små bolag samt mellan ban-
brytande innovativa bolag och traditionella aktörer 
med rätt produkter som erbjuds nya tillväxtmöjlig-
heter när vi ställer om. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden har hållbara investeringar som mål och 
klassificeras som en artikel 9 enligt EU:s regelverk 
för hållbara investeringar kallat SFDR. Målet uppnås 
genom aktiva investeringar i bolag samt att aktivt 
undvika investeringar i kontroversiella sektorer och 
produkter. Alla portföljbolag erbjuder produkter 
och tjänster som bidrar till ett eller flera av FN:s 
17 Hållbarhetsmål (Sustainable Development 
Goals, SDG). Genom detta förhållningssätt anser 
vi att fonden även bidrar till miljömålen i artikel 9 
i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om er-
sättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter 
Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 
9) och investerar i ekonomisk verksamhet som bi-
drar till ett miljömål som avses i artikel 2.17 SFDR.

Carnegie All Cap

Startdatum 2016-02-10

Kategori Aktiefond Sverige

Ansvarig förvaltare Anna Strömberg

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 188,4

snitt sedan start 19,6

10 ack –

10 snitt –

5 ack 127,9

5 snitt 17,9

3 ack 119,3

3 snitt 29,9

2 ack 57,9

2 snitt 25,7

1 ack 31,9

Riskmått
Totalrisk, fond, % 22,3

Riskklass 6

Fonden placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Fonden investe-
rar långsiktigt, huvudsakligen i bolag med historiskt god lönsamhet och till-
växt. Våra aktieval för fonden grundar sig på en kombinerad analys av bo-
lagets finansiella ställning samt bolagets förmåga att hantera risker och 
möjlig heter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik, en så kallad ESG- 
analys.

ANNA STRÖMBERG
Msc i Financial Economics. Arbetat i 
finansbranschen sedan 1998. Hållbar-
hetschef på Carnegie Fonder och sty-
relseledamot i Swesif.

anna.stromberg@carnegiefonder.se

Förvaltare Placeringsinriktning

Årlig avgift, % 1,36

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 153,24

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 9,27

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,33

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som syf-
tar till att etablera gemensamma kriterier för miljö-
mässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

Metoder som används för att integrera  
hållbarhetsrisker samt för att uppnå ett  
hållbarhetsrelaterat mål
Fonden har valt in 
Sedan den 10 mars 2021, då SFDR trädde i kraft, 
har fonden (förutom kassan) varit investerad i bolag 
som bidrar positivt till FN:s Globala mål. Vid årsskif-
tet var 50, 34 och 12 procent av fonden investerad 
i bolag med hög, medelhög respektive låg koppling 

till dessa och bidrog med 16,5, 11,7 och 5,1 procent 
till fondens avkastning. De Globala mål med störst 
representation är Hållbar energi för alla, Hållbara 
städer och samhällen samt Hållbar industri, inno-
vationer och infrastruktur. 70 procent av fondens 
tillgångar har varit investerade i bolag med betyg 
Strong eller Very Strong i vårt analysverktyg THOR. 
Dessa bolag har bidragit med 22 procent till fon-
dens avkastning. Fonden har vid årets slut 31 pro-
cent investerat i bolag som satt utsläppsmål som 
verifierats vetenskapligt (enligt Science Based Tar-
gets initiative) och ytterligare 15 procent som avser 
få sina mål verifierade. 

Fonden har valt bort
Fonden har exkluderat 13 bolag enligt Carnegie 
Fonders policy, vilket motsvarar 5 procent av mark-
nadsvärdet i index och har bidragit med 2 procent 
av dess utveckling. Vår syn är att exkluderingar över 
tid kommer ha en neutral påverkan på fondens av-
kastning.

Vi har sålt innehavet i Scandi Standard. Inför års-
stämman kunde vi konstatera att ledningen fått full 
utdelning på bolagets incitamentsprogram, trots 
att aktiekursen sjunkit. Vi avstod från att ge stöd till 
programmet på stämman. Vidare har brister vid ett 
par tillfällen under året uppdagats i bolagets pro-

duktionsprocess. Vid stämman tillsattes en ny ordfö-
rande och även bolagets vd har bytts ut vilket är po-
sitivt. Trots det valde vi att avyttra fondens innehav i 
Scandi Standard i väntan på en tydligare förbättring 
gällande kultur och interna processer i bolaget.

Fondbolaget har påverkat 
Fonden har haft 17 dokumenterade påverkansdia-
loger varav 15 proaktiva och 2 reaktiva. Vi förde dis-
kussion med ett antal innehav om hållbarhetsfokus 
och förbättringsåtgärder. Momentum och NCC är 
exempel på det. Momentum har påbörjat sitt håll-
barhetsarbete och vi ser möjligheter att grundligare 
kartlägga, mäta och målsätta risker och möjligheter. 
Vad gäller NCC uttryckte vi bland annat önskemål 
om att bolagets ambitiösa miljömål också valideras 
av Science Based Targets initiative, och önskemål 
om en tydligare kvantifiering av produktportföljen 
utifrån hållbarhetsfaktorer. Vi har även uppmanat 
Arise, Annehem och Nordic Waterproofing att för-
bättra delar i sin rapportering. 

Fondbolaget har för fondens räkning deltagit i 
fem valberedningar och 51 bolagsstämmor. Vi har 
verkat för en jämnare könsbalans och medverkat till 
att rösta in sju kvinnor till bolagens styrelser. 
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UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/5år 19,3%

2017 2018 2019 20202016 2021

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – 189 204 39 55 69 1 091

Andelsvärde, kr Klass A – – – – 126,53 163,03 131,51 182,59 218,56 288,37

Antal andelar, st Klass A – – – – 1 494 841 1 502 685 299 717 299 259 315 362  3 781 872 

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – – – 80 79 77

Aktiv risk (Tracking Error), %1 ) – – – – – – 3,2 3,2 5,3 6,3

Totalavkastning, % – – – – 26,50 7,5 –3,3 38,8 19,7 31,9

1)  Valt jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Innehav Procent

Skanska AB B 4,5

ABB Ltd Reg 4,4

Hexagon AB 4,2

Nibe Industrier AB 4,1

Atlas Copco AB B Reg 4,1

Essity AB B Reg 4,1

Volvo AB B 4,0

AstraZeneca Plc 4,0

Alfa Laval AB 4,0

Getinge AB B 3,7

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,06

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 508

Omsättningshastighet, ggr/år 0,30

Transaktionskostnader, kkr 565

Analyskostnader, kkr 15

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00

Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka  
närstående institut har agerat motpart i kommission, 
fast räkning eller genom handel i eget lager. 11,60%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Banker 38 178 3,5%
Skandinavi Enskil Bank AB 
Stoc A 38 178 3,5%

Dagligvaror 51 044 4,7%

Essity AB B Reg 44 738 4,1%

Midsona AB B 6 306 0,6%

Fastigheter 77 339 7,1%

Annehem Fastigheter AB 14 168 1,3%

Atrium Ljungberg B 22 825 2,1%
K2A Knaust & Andersson 
Fastigh B Reg 8 494 0,8%

Wallenstam Byggnads AB B 31 853 2,9%

Hälsovård 83 425 7,6%

AstraZeneca Plc 43 607 4,0%

Getinge AB B 39 818 3,7%

Industrivaror 573 738 52,6%

ABB Ltd Reg 47 700 4,4%

Absolent Air Care Group AB 11 357 1,0%

Alfa Laval AB 43 176 4,0%

Atlas Copco AB B Reg 44 705 4,1%

Ctek AB 13 364 1,2%

Lindab Intl AB 31 690 2,9%

Momentum Group AB B Reg 15 323 1,4%

Munters Group AB B Reg 17 155 1,6%

NCC AB B 24 758 2,3%

Nederman Holding AB Reg 17 027 1,6%

Nibe Industrier AB 44 895 4,1%

Norva24 Group AB (publ) 23 733 2,2%

OX2 AB 12 912 1,2%

Peab AB 32 296 3,0%

Skanska AB B 48 678 4,5%

SKF AB B 31 935 2,9%

Sweco AB B Reg 35 555 3,3%

Systemair AB 33 538 3,1%

Volvo AB B 43 943 4,0%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Kraftförsörjning 5 307 0,5%

Arise AB Reg 5 307 0,5%

Material 70 608 6,5%

Holmen AB Reg B 28 990 2,7%

SSAB AB B 27 739 2,5%

ReNewCell AB Reg 13 879 1,3%

Sällanköpsvaror 96 363 8,8%

Electrolux AB 25 682 2,4%
Electrolux Professional AB 
B Reg 11 929 1,1%

Inwido AB 9 189 0,8%

JM AB 35 140 3,2%
Nordic Waterproofing Hg 
AB Reg 14 424 1,3%

Teknologi 46 112 4,2%

Hexagon AB 46 112 4,2%

Transport 18 661 1,7%

Nobina AB 18 661 1,7%

Summa värdepapper 1 060 774 97,3%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 29 809 2,7%
Summa fondförmögenhet 1 090 582 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 65 248 1 060 774
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 65 248 1 060 774

Bankmedel och övriga  
likvida medel 3 754 30 746
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 3 0

Övriga tillgångar 80 266
Summa tillgångar 69 085 1 091 786

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –81 –1 202

Övriga skulder –77 –2
Summa Skulder –158 –1 204

Fondförmögenhet, not 1 68 927 1 090 582

Poster inom linjen Inga Inga

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 10 878 120 820

Utdelningar 515 4 388

Valutavinster och förluster, netto - 2

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring 11 393 125 209

Kostnader

Förvaltningskostnader –765 –6 753

Räntekostnader –3 –35

Övriga finansiella kostnader – 0

Övriga kostnader –58 –609
Summa kostnader –826 –7 397

Årets resultat 10 567 117 812

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 54 642 68 927

Andelsutgivning 32 212 970 349

Andelsinlösen –28 495 –66 505
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 10 567 117 812
Utdelat till andelsägarna – –

Fondförmögenhet vid  
årets slut 68 927 1 090 582
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Utveckling
Året inleddes med mycket stark utveckling för 
Asien. Massiva stimulansåtgärder från centralban-
kerna, rekordlåga räntor och en svagare dollar 
innebar att cykliska branscher samt tillväxtbolag 
steg snabbt.

Högre råvarupriser ledde dock till inflationsoro 
och stigande obligationsräntor. Den amerikanska 
centralbanken Fed meddelade att man vill minska 
stödköpen av obligationer i en snabbare takt än 
tidigare aviserat. Anledningen är solklar. Ju snarare 
man blir klar med nedtrappningen av obligations-
köpen, desto snarare kan man påbörja en norma-
lisering av ränteläget, vilket nu framstår som ound-
vikligt givet utvecklingen för inflationen.

Kinas ekonomiska tillväxt föll till en nivå under 4 
procent för andra halvåret. En stram kreditpolicy 
tillsammans med omfattande strukturförändringar 
för näringslivet, inte minst för de privatägda entre-
prenörsdrivna företagen, bidrog till ökad försiktig-
het och att investeringar skjuts på framtiden. Sam-
tidigt utvecklas privat konsumtion svagt. Efterfrågan 
på bostäder är rekordlåg i och med att riskerna 
att köpa bostad på ritning är uppenbara när bo-
stadutvecklarna inte förmår färdigställa projekten 
till följd av för hög skuldsättning samt har svårighe-
ter att refinansiera sin verksamhet. Kinesiska aktier 
utvecklades mycket svagt under hösten. Ökad stat-
lig intervenering och regleringar för flera sektorer 
mottogs negativt. Internet- och fintech-bolag böt-
fälldes för monopolliknande marknadsföringsmeto-
der. Fintech-bolagen Alibaba och Tencents utlåning 
begränsades hårdare. 

Fonden hade under 2021 en värdeutveckling om 
–2,8% procent. Nettoutflödet uppgick till 79 miljo-

ner kronor och fondförmögenheten vid årsskiftet 
uppgick till 1 415 miljoner kronor. 

Förvaltning
Fonden hade vid årsskiftet en diversifierad port-
följ. Kina och Taiwan representerade 24 respektive 
23 procent av fonden, medan Sydkorea och Indien 
stod för 15 procent vardera av portföljen. Inne-
haven i länderna Sydostasien utgjorde en mindre 
del av portföljen.

Fonden har investeringar mot några långsiktiga 
teman med tillväxtpotential. Ett exempel är LG 
Chemical och Samsung SDI som tillverkar batterier 
till elbilar. Fonden har även exponering mot råvaror, 
till exempel koppar och aluminium, som är kritiska 
för utbyggnaden av förnybar energi samt produktio-
nen av elbilar. Fonden har betydande investeringar i 
halvledarindustrin med TSMC som största innehav. 
Ökad efterfrågan på datorer, digitala tjänster, data-
center, e-handel och logistik samt självkörande el-
fordon driver behovet av halvledare.

Fondens investeringar i kinesiska internetbolag 
som Tencent och Alibaba reducerades under året 
till följd att nya statliga regleringar förändrade för-
utsättningarna för affärsmodellen i denna sektor. 
Innehavet i Meituan Dianping avyttrades. Fonden 
minskade under hösten exponeringen mot Kina 
ytterligare genom att innehaven i Net Ease, Ping 
An Insurance, CSPC Pharmaceutical och Weichai 
Power avyttrades. Fonden ökade investeringarna 
i Indien genom köp av Ultratech Cement, Infosys 
och Bharti Airtel. I Korea investerade fonden i Kia 
Corp, medan innehavet i Kakao Corp såldes på 
grund av hög värdering. Fonden investerade också 
i nya företag i Indonesien, Bank Rakyat och Telkom 

Indonesia, som båda är rimligt värderade med till-
växtförutsättningar och bra direktavkastning.  Valuta-
exponeringen bidrog positivt till fondens utveckling 
i och med att dollarn steg i värde mot kronan med 
10,2 procent.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med deri-
vat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav 
per den 31 december var 0 kronor. För att beräkna 
de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 94 procent 
investerad i aktier. Resterande 6 procent utgjordes 
av likvida medel. Innehaven är koncentrerade till 40 
innehav.

Framtidsutsikter
Kina reducerar målsättning för BNP tillväxten till 
5–5,5 procent, vilket även det blir en utmaning. 
Fler åtgärder för att stimulera ekonomin förväntas 
under 2022. Budskapet från kommunistpartiets 
policymöte i december var att stabilitet och eko-
nomisk tillväxt är högsta prioritet framöver. Vi kan 
därför förvänta oss att perioden med stram kre-
ditpolicy är över och att bankerna uppmanas att 
öka sin utlåning igen. Fastighetssektorn kommer att 
få stöd selektivt med syftet att sålda bostäder ska 
kunna färdigställas.

Utsikterna för den indiska marknaden ser, trots 
hög värdering, lovande ut. BNP-tillväxten ser en 
kraftig återhämtning och företagsvinsterna väntas 
stiga med 30 procent under nästa år. 

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 40 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. 

gunnar.pahlson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2004-04-06

Kategori Aktiefond Asien

Ansvarig förvaltare Gunnar Påhlson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 186,4

snitt sedan start 6,1

10 ack 121,6

10 snitt 8,3

5 ack 37,9

5 snitt 6,6

3 ack 21,3

3 snitt 6,7

2 ack 0,1

2 snitt 0,1

1 ack –2,8

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 14,2

Riskklass 5

Årlig avgift, % 1,93

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 195,1

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 11,96

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,90

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Givet stor global efterfrågan för halvledare är 
Taiwan fortsatt intressant. Även Sydkorea är intres-
sant nästa år tack vare många bolag med utveckling 
av teknologi för elbilar och elbilsbatterier. Stigande 
global inflation och det faktum att Fed tvingas agera 
mer kraftfullt och snabbare än tidigare väntat, kan 
inverka negativt på kapitalflödena till Asien under 
första halvåret 2022.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. 

I analysen utvärderas bolagets nuläge och möj-
ligheter varvid god standard och framtidsutsikter 
främjas och risker undviks. Vid behov är Carnegie 
Fonder också i dialog med bolagen rörande håll-
barhetsfrågor. Fonden undviker investeringar i kon-
troversiella sektorer och produkter. Genom hållbar-
hetsanalysen och urvalet av bolag främjar fonden 
miljörelaterade egenskaper (till exempel bolagens 
inverkan på miljö och klimat), sociala egenskaper 
(till exempel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättig-
heter och likabehandling) och bidrar till miljömålen 
i artikel 9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie 
Fonder aktivt som ägare och arbetar för god praxis 
för styrning (till exempel aktieägares rättigheter, 
frågor om ersättningar till ledande befattningsha-
vare och motverkande av korruption). Läs nedan 
om metod och uppföljning i vilken utsträckning de 
miljörelaterade eller sociala egenskaperna har upp-
nåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för 
miljö mässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper
Fonden har valt in
Fonden har under året haft 12 procent av fondens 
genomsnittliga förvaltade kapital investerat i bolag 
med betyg strong i vårt analysverktyg THOR, när-
mare bestämt i TSMC och Infosys. Dessa bolag har 
bidragit med 4,6 procentenheter till fondens avkast-
ning.

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. För Carnegie Asia inne-
bär exkluderingen att 50 bolag och 5 procent av 
marknaden som fonden investerar på utgår. Vår 
syn är att exkluderingar över tid kommer att ha en 
neutral påverkan på fondens avkastning och ser att 
hållbarhetsarbetet har större påverkan utifrån vad 
vi väljer in.

Fonden har valt att inte investera i Asiens största 
stålverk, Posco. Bolaget har hög ambitionsnivå av-
seende hållbarhetsarbetet i kärnverksamheten, det 
vill säga stålproduktionen. Anledningen till exklude-
ringen är Poscos exponering mot palmoljeplantage 
i Indonesien via ett dotterbolag. I Poscos fall hand-
lar det om negativ påverkan på regnskogen i den 
indonesiska delen av Papua Nya Guinea, vilket är 
kontroversiellt. 

Fonden har inte investerat i de privata utbild-
ningsföretagen i Kina, till exempel Tal Education 
Group och New Oriental Education Group, då vi 
inte fann affärsmodellen attraktiv samt att värde-

ringen var hög. Efter att kinesiska myndigheter för-
bjöd privata utbildningsföretag att bedriva verksam-
heten med vinstintresse, föll bolagen i värde med 
90 procent.

Eftersom fonden exkluderar kommersiell spel-
verksamhet, var fonden inte investerad i kasino-
bolagen i Macau, till exempel Melco, Sands China, 
Galaxy och SJM. Konsekvenserna av pandemin 
samt att kinesiska myndigheter i september införde 
hårdare reglering och beskattning av spelbolagen, 
innebar att denna sektor föll med nära 40 procent 
under året.

Fonden har inte haft exponering mot de bygg- 
och fastighetsbolag i Kina som har svag bolags-
styrning samt alltför hög skuldsättning, till exempel 
China Evergrande Group, Kaisa Group och Shimao 
Group. Bolagen har inte kunnat betala lån som för-
faller och därför inte kunnat refinansiera verksam-
heten. Hårdare reglering av fastighetsbranschen har 
inverkat negativt på bolagens försäljning och kassa-
flöde. Dessa bolag föll i värde med cirka 80 procent 
under året.

Fonden valde att inte investera i den indiska stål-
industrin på grund av svårigheter att klara utsläpps-
normer samt att sektorn är mycket beroende av 
kolbaserad energi. En stark återhämtning för cyklisk 
industri innebar att stålbolagen dubblades i värde 
under året. Detta gav ett negativt bidrag till fondens 
utveckling.

Negativt urval har skett i fonden avseende de 
statligt kontrollerade energibolagen CNOOC, 
Petrochina och Sinopec. Fonden har inte heller 
investerat i de kinesiska telekommunikationsbolag 
som USA fört upp på sin sanktionslista med anled-
ning av att de misstänks för samröre med kinesiskt 
militära intressen. Vidare har fonden valt att inte in-
vestera i vissa råvarubolag, till exempel kolgruvor. 
Även kraftproducenter med integrerade koltill-
gångar, där distribution och försäljning av kol som 
råvara överstiger 5 procent av omsättningen, har 
undvikits. I förekommande fall kan fonden investera 
i kraftbolag som driver en utveckling för att minska 
användandet av kol som bränsle, och i stället bidrar 
till förändringen mot förnybara energikällor.

Fondbolaget har påverkat
Fonden har utövat aktivt ägarskap genom att rösta 
på bolagsstämmorna för de bolag där vi är aktie-
ägare, för våra fondandelsägares räkning. Under året 
har vi fört samtal med flera bolag i portföljen för att 
diskutera ESG-frågor och för att försöka påverka 
företagens ESG-arbete i rätt riktning.
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 568 399 457 533 576 1 569 1 402 1 591 1 533 1 415

Andelsvärde, kr Klass A 126,34 136,91 168,07 171,01 185,19 243,69 210,51 255,09 262,77 255,42

Antal andelar, st Klass A 4 492 639 2 916 272 2 720 238 3 114 039 3 110 626 6 438 446 6 660 571 6 236 667 5 832 659 5 540 706

Utdelning, kr/andel 2,33 – – – – – – – – –

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 79 78 74 70 70 70

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – 7,7 6,5 6,2 5,1 4,5 4,6

Totalavkastning, % 9,6 8,4 22,8 1,8 8,3 31,6 –13,6 21,2 3,0 -–2,8
1)  Valt jämförelseindex (MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 

Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonden.

Innehav Procent

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd 9,5

MediaTek Inc 6,5

Samsung Electronics Co Ltd 6,1

Tencent Holdings Ltd 4,8

United Microelectronics Corp 4,1

HDFC Bank Ltd Reg 3,3

Kia Corp Reg 3,2

AIA Group Ltd 3,1

Bajaj Finance Ltd 2,6

Bank Central Asia (PT) Tbk 2,6

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

Teknik 37,3
Finansiella tjänster 17,9
Sällanköpsvaror 14,9
Kommunikation 7,9
Material 7,7
Likvida medel 6,0
Fastigheter 5,8
Industri 1,6
Energi 0,9

BRANSCHFÖRDELNING, %

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,22

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 1 547

Omsättningshastighet, ggr/år 0,96

Transaktionskostnader, kkr 6 412

Analyskostnader, kkr 350

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. 0,0%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Filippinerna 26 508 1,9%

Ayala Land Inc 26 508 1,9%

Hongkong 43 821 3,1%

AIA Group Ltd 43 821 3,1%

Indien 216 862 15,3%

Asian Paints Ltd Reg 24 678 1,7%

Bajaj Finance Ltd 37 325 2,6%

Bharti Airtel Ltd Dematerialised 24 941 1,8%

HDFC Bank Ltd Reg 46 944 3,3%

Infosys Ltd Reg 32 131 2,3%

UltraTech Cement Ltd Reg 28 610 2,0%

Voltas Ltd Dematerialised 22 233 1,6%

Indonesien 75 941 5,4%

Bank Central Asia (PT) Tbk 37 105 2,6%

Bank Rakyat Indonesia (PT) Tbk 19 585 1,4%
Telkom Ind (Persero) Tbk PT 
Ser B 19 251 1,4%

Kina 341 927 24,2%
Aluminium Corp of China 
Ltd H 21 526 1,5%
China Construction Bank 
Corp H 33 405 2,4%

Geely Auto Hgs Ltd 18 555 1,3%

JD.com Inc Reg A 29 279 2,1%
JD.com Inc spons ADR repr 2 
Shares A 27 919 2,0%

Jiangxi Copper H Reg 7 248 0,5%

Li Ning Co Ltd 27 758 2,0%
Nio Inc A Ser ADS repr spons 
DR 17 786 1,3%

Sunny Optical Tec Gr Co Ltd 25 778 1,8%

Tencent Holdings Ltd 67 383 4,8%

Xiaomi Corp B 26 343 1,9%

Xinyi Solar Holdings Ltd 12 284 0,9%

Yum China Holdings Inc 26 663 1,9%

Malaysia 12 629 0,9%

Malayan Banking Bhd 12 629 0,9%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Sydkorea 214 089 15,1%

Hanon Systems 18 441 1,3%

Kia Corp Reg 45 080 3,2%

LG Chem Ltd 27 170 1,9%

Samsung Electronics Co Ltd 86 479 6,1%

Samsung SDI Co Ltd 36 919 2,6%

Taiwan 320 167 22,6%
ASE Technology Holding Co 
Ltd Reg 19 831 1,4%

Kinsus Interconnect Tec Corp 15 985 1,1%

MediaTek Inc 91 746 6,5%
Taiwan Semiconduct Mfg 
Co Ltd 134 209 9,5%

United Microelectronics Corp 58 395 4,1%

Thailand 14 722 1,0%

Kasikornbank PCL DR 14 722 1,0%

Vietnam 63 124 4,5%

Bank Fo Trade of Vietnam JSC 7 968 0,6%

Vingroup JSC 21 367 1,5%

Vinhomes JSC Reg 33 789 2,4%

Summa värdepapper 1 329 789 94,0%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 85 432 6,0%
Summa fondförmögenhet 1 415 221 100%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 492 493 1 329 789
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 492 493 1 329 789

Bankmedel och övriga  
likvida medel 60 507 87 455
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 885 594

Övriga tillgångar 732 126
Summa tillgångar 1 555 618 1 417 964

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –2 541 –2 378

Övriga skulder –20 439 –364
Summa Skulder –22 980 –2 743

Fondförmögenhet, not 1 1 532 637 1 415 221

Poster inom linjen Inga Inga

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 62 632 –36 570

Ränteintäkter 76 0

Utdelningar 24 880 25 577

Valutavinster och förluster, netto –7 492 6 756

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 20 2 028
Summa intäkter och  
värdeförändring 80 117 –2 208

Kostnader

Förvaltningskostnader –27 702 –29 408

Räntekostnader –14 –11

Övriga finansiella kostnader 0 0

Övriga kostnader –11 087 –6 827
Summa kostnader –38 803 –36 246

Årets resultat 41 314 –38 454

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 1 590 894 1 532 637

Andelsutgivning 95 991 115 751

Andelsinlösen –195 562 –194 713
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 41 314 –38 454
Utdelat till andelsägarna – –

Fondförmögenhet vid  
årets slut 1 532 637 1 415 221
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Carnegie Fastighetsfond Norden

Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktie-
marknaden. Vi investerar långsiktigt i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvud-
sakligen äger färdigställda fastigheter.

Fonden kan även investera i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som 
uppför till exempel byggnader och infrastruktur. Vi på Carnegie Fonder gör vår 
egen analys och vi letar efter välskötta företag.

JONAS ANDERSSON

Civilingenjör. Arbetat i finansbranschen 
sedan 1997 och anställd sedan 2019.

jonas.andersson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2011-11-21

Kategori Aktiefond Norden

Ansvarig förvaltare Jonas Andersson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 700,5

snitt sedan start 22,7

10 ack 665,3

10 snitt 22,6

5 ack 188,0

5 snitt 23,6

3 ack 129,1

3 snitt 31,8

2 ack 43,7

2 snitt 19,9

1 ack 47,4

Placeringsinriktning

Utveckling
Fonden hade under helåret 2021 en positiv utveck-
ling om 47,4 procent (klass A). I kombination med 
ett nettoutflöde om 284,5 miljoner kronor innebar 
det att det förvaltade kapitalet vid årsskiftet upp-
gick till 3 677 miljoner kronor. 

Förvaltning
Utgångsläget för fastighetssektorn 2021 var mycket 
gynnsamt. Värderingen av fastighetsbolagen var låg 
både ur ett kassaflödes- och substansperspektiv, 
trots att obligationsmarknaden hade normaliserats 
och att tecken på en sämre fastighetsmarknad i 
spåren av pandemin varit väldigt få. När vaccine-
ringen mot covid-19 under våren rullades ut på 
bred front började därför även fastighetsbolagen 
att återhämta sig mer tydligt på börsen. 

I stort sett alla fastighetsbolag har också fort-
satt att redovisa stigande operativa resultat, högre 
fastig hetsvärden och en positiv nettouthyrning 
under året. Värdet för bostadshyresrätter, logistik-
fastigheter och samhällsfastigheter har kommit upp 
mest, men även värdet för kontorsfastigheter har 
skrivits upp. De bolag som har uppvisat en något 
sämre resultatutveckling, värdetillväxt och uthyr-
ning är främst bolag med hotell och köpcentra. Ho-
tell och köpcentra utgör dock en mycket liten del 
av fonden och generellt en liten del av de noterade 
bolagens fastigheter, 

Under året har vi gjort en del större ommöble-
ringar i portföljen. Som en följd av högre risk aptit 
har vi sålt alla våra aktier i Akelius D, SBB D och 
Sagax D. I stället har vi ökat i SBB B, Catena och 
John Mattson. Efter en stark kursutveckling i början 
av året sålde vi alla våra aktier i Bonava och Entra. 
Under slutet av året har vi åter investerat i Bonava, 
nu till ett lägre pris.

Efter den starka utvecklingen för fastighetsbola-
gen under året har vi mot slutet av perioden suc-
cessivt ökat i Skanska och Selvaag. Vi har även tagit 
in JM och NCC som nygamla bolag i fonden. Nya 
innehav i fonden är även Brinova (rabatterad pla-
cing) och Annehem. 

Som en konsekvens av Corems köp av Klövern 
har vi fått nya aktier i Corem som betalning för 
våra aktier i Klövern. På samma sätt har Castellums 
köp av Kungsleden ökat vårt innehav i Castellum. 
Corem har på så sätt blivit ett av de fyra största 
och Castellum ett av de tre största innehaven i fon-
den. Via bud och därmed utköp har vi också sålt alla 
våra aktier i 3Kr, Magnolia, Amasten och Offentliga 
Hus.

Under slutet av året deltog vi i noteringen av 
KlaraBo och i Randvikens emission. Ledningen i 
båda bolagen ger ett mycket solitt intryck, affärs-
modellerna är intressanta och värderingarna rim-
liga. Vi köpte även in oss i norska KMC Properties, 
ett intressant bolag med exponering bland annat 
mot förpacknings- och fiskeindustrin.

Bland våra innehav i portföljen har NP3, SBB och 
Stendörren gått bäst under året, medan D-aktierna 
i SBB och Akelius samt stamaktierna i Hufvudsta-
den gått sämst. Störst positivt bidrag till vår port-
följ har positionerna i SBB, Corem och Balder givit, 
medan positionerna i Selvaag, SBB D och Akelius 
har påverkat avkastningen mest negativt eller minst 
positivt.

Derivathandel med mera 
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor,

Framtidsutsikter
Det mesta talar för att den positiva resultatutveck-
lingen och den solida fastighetsmarknaden vi sett 
under 2021, kommer att fortsätta.

Fastigheter är till sin natur lokala. Även med 
högre räntor i USA räknar vi med relativt låga 
nordiska räntor framöver, vilket ger fortsatt bränsle 
för lägre avkastningskrav och därmed högre värde 
för fastigheter. Sverige och Norden är dessutom 
väl rustat för fortsatta statliga stödåtgärder om det 
skulle behövas. Framöver ser vi en fortsatt naturlig 
återhämtning och en god generell ekonomisk till-
växt. Sammantaget borde detta gynna svenska och 
nordiska fastighetsbolag. Vi ser framöver fortsatt lite 
mer riskaptit, möjligen lite mer kassaflödesoriente-
ring och lite mindre intresse för lågrisktillgångar. 

I årsrapporten för fonden 2020 pekade vi på att 
2021 kunde bli strukturaffärernas och utköpens år 
för fastighetssektorn, givet de attraktiva kursnivå-
erna och den normaliserade fastighetsmarknaden. 
Detta har med råge infriats. Vi har bland annat sett 
bud på fondens innehav i Corem, Klövern, Kungs-
leden, Amasten, Entra, 3Kr, Offentliga Hus och Mag-
nolia.

Även om värderingen för fastighetsbolagen på 
börsen nu har kommit upp till mer rimliga nivåer 
kan det mycket väl komma fler strukturaffärer, där 
man framför allt använder sin egen aktie som be-
talningsmedel. Drivkraften är den fortsatt stora dis-
krepansen i värdering mellan olika fastighetsbolag 
och att stora bolag får billigare finansiering.

En högre, mer normaliserad värdering av fastig-
hetsbolagen på börsen innebär också att nya bolag 
nu söker sig till börsen igen. En handfull fastighets-
bolag har noterats under slutet av 2021 och vi räk-
nar med att få se lika många till under 2022. Efter 
alla utköp och fusioner är detta mycket välkommet.

Riskmått
Totalrisk, fond, % 30,8

Riskklass 6

Avgifter och kostnader  2021-12-31
Årlig avgift A, % 1,62

Årlig avgift B, % 0,85

Årlig avgift C, % 1,62

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A 1) 189,74

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A 1) 12,07

Förvaltningsavgift för 10 000 kr B 1) 97,79

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B 1) 6,21

Förvaltningsavgift för 10 000 kr C 1) 189,44

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, C 1) 12,05

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,59

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet B, % 0,82

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet C, % 1,59

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Risker
Konsekvenserna av pandemin är fortsatt svåra att 
helt förutspå. En risk som många lyfter fram är att 
behovet av kontorslokaler kommer att minska ef-
tersom fler kommer att jobba hemifrån, även på 
sikt. Scenariot är möjligt men vi ser inte alltför all-
varligt på hotet. Antalet kvadratmeter kontor per 
anställd har kontinuerligt minskat de senaste tjugo 
åren, utan att påverka hyresutvecklingen negativt. 
Fler kommer sannolikt att jobba hemifrån, men kon-
torsytan när man väl är på plats kommer att ökas i 
spåren av ökat fokus på smittbegränsning. Vi räknar 
med att kontorshyrorna i Stockholms innerstad kan 
kommer ner något, men i övrigt räknar vi med i 
huvudsak stabila till stigande hyror.

Den senaste tiden har oron för ökad inflation av 
och till dämpat börsen och fastighetsbolagen. Vad 
gäller fastighetsbolagen är detta lite paradoxalt. His-
toriskt sett har hög inflation för det mesta gynnat 
värdeutvecklingen för fastigheter. Fastigheter är en 
real tillgång. När inflationen ökar, ökar automatiskt 
den årliga inflationsuppräkningen av hyrorna. För 
2022 kommer denna uppräkning att bli hela 2,8 
procent i Sverige och 5,1 procent i Norge. Med 
ökad inflation stiger också långräntorna. Så länge 
de högre räntorna relaterar till högre inflation och 
tillväxt är vi inte oroliga, skulle däremot realräntan 
stiga utan motsvarande ökning i tillväxt lär det na-
turligtvis påverka fastighetsbolagen och börsen som 
helhet negativt.

Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi en fortsatt 
stor ”räntekudde”. Först om räntan för den fem-
åriga svenska statsobligationen skulle stiga med mer 
än en procentenhet, allt annat lika, så ser vi en risk 
för att kommersiella fastighetspriser skulle börja 
sjunka och därmed påverka aktiekurser för fastig-
hetsbolagen varaktigt negativt. 

Potentiellt nya fastighetsrelaterade skatter utgör 
också en viss risk. Vi gör dock bedömningen att en 
förändring av reavinstbeskattningen av kommersi-
ella fastigheter inte är aktuell det närmaste året. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 

analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-

rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in
Vi analyserar kontinuerligt alla våra innehav i fon-
den ur ett ESG-perspektiv. Inom ramen för vårt 
ESG-verktyg THOR har vi bedömt och rankat bo-
lagen. Merparten av de nordiska fastighetsbolagen 
ligger väl till i ESG-frågor, några är till och med bland 
de bästa i världen inom sektorn. Starka bolag är 
bland annat Castellum, Fabege, SBB och Kungsleden. 
Bland de mindre bolagen sticker K2A ut positivt.

Rankingen från ESG-verktyget THOR ingår som 
en del av vår totala ranking av bolagen som i sin 
tur bestämmer hur vår portfölj ser ut. Vår ESG-ran-
king är således integrerad i vår process att välja vilka 
bolag och hur mycket av dem vi äger i fonden.

Fonden har valt bort
Vår integrerade ESG-ranking har således lett till att 
vi ökat våra vikter något i bolag som kommer högt 
ut i THOR, så som Castellum, Fabege och SBB. På 
samma sätt har ESG-rankingen påverkat vår vikt 
negativt i till exempel Sagax. Givet att vårt inves-
teringsuniversum för fonden är relativt begränsat 
handlar det oftast om att minska eller öka vikter, 
snarare än att helt välja bort eller välja in. Viktigt att 
påpeka är också att fastighetssektorn generellt får 
höga ESG-betyg och att inget bolag just nu förtjänar 
att helt exkluderas av ESG-skäl.

För att ytterligare förbättra vår investeringspro-
cess har vi tagit initiativet till att utföra fullskaliga 
ESG-analyser även av bolag som vi i dagsläget inte 
äger, men som är potentiella kandidater för portföl-
jen (fastighetsbolag i Norden).

Fondbolaget har påverkat
Under året har fonden också försökt påverka bolag 
som ingår i fonden genom att i förekommande 
fall påtala en skev könsfördelning i styrelsen. Vi har 
också påtalat för några av bolagen att vi gärna ser 
att samtliga styrelsemedlemmar äger aktier i bola-
get.

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 122 224 714 1 119 1 249 990 1 142 3 816 2 836 3 677

Andelsvärde, kr Klass A 122,77 144,21 198,33 254,35 277,93 307,80 349,34 557,24 542,90 800,48

Antal andelar, st Klass A 991 197 1 550 772 2 808 041 3 359 349 3 239 904 2 315 143 2 497 805 6 054 095 4 432 742 4 420 228

Andelsvärde, kr Klass B – – 107,15 138,69 153,00 171,05 196,03 315,78 310,21 461,06

Antal andelar, st Klass B – – 1 470 178 1 185 175 2 198 566 1 336 419 1 336 684 1 145 778 1 191 371 72 326

Andelsvärde, NOK Klass C – – – 111,28 110,19 128,80 142,55 219,50 236,69 326,17

Antal andelar, st Klass C – – – 416 224 104 577 60 426 447 641 344 751 265 691 315 501

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – – – 34 41 33

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – 5,0 3,6 2,7 3,4 3,0 2,6 3,3 4,0 4,0

Totalavkastning, % 17,4 17,4 37,5 28,2 9,3 10,7 13,5 59,5 –2,6 47,5

Jämförelseindex, % 19,4 21,4 38,6 29,1 8,0 13,9 15,9 60,3 –2,3 49,3

1) Valt jämförelseindex (Carnegie Real Estate Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Fastigheter 3 386 696 92,1

Annehem Fastigheter AB 12 147 0,3

Atrium Ljungberg B 171 130 4,7

Bonava AB B 25 040 0,7

Brinova Fastigheter AB (publ) 52 290 1,4

Castellum AB 337 198 9,2

Catena AB Reg 119 129 3,2

Corem Property Gr AB B Reg 283 025 7,7

Dios Fastigheter AB 143 310 3,9

Fabege AB Reg 168 882 4,6

Fastighets Balder AB B 337 373 9,2

FastPartner AB A Reg 147 645 4,0

FastPartner AB D Reg 2 868 0,1

Hufvudstaden AB A 142 474 3,9

JM AB 50 258 1,4

John Matt Fastighetsforeta AB Reg 89 054 2,4
K2A Knaust & Andersson Fastigh 
B Reg 1 419 0,0
K2A Knaust & Andersson Fastigh 
Pref Reg 4 945 0,1

Klarabo Sverige AB 29 705 0,8

Kmc Properties ASA 30 895 0,8

NP3 Fastigheter AB Reg 25 594 0,7

Nyfosa AB Reg 163 809 4,5

Platzer Fastigheter Hg AB B 151 246 4,1

Randviken Fastigheter AB 59 280 1,6

Sagax AB B 56 229 1,5

Samhallsbyggnadsbolag i AB B Reg 339 620 9,2

Selvaag Bolig AS 44 439 1,2

Stendorren Fastigheter AB B 100 245 2,7

Wallenstam Byggnads AB B 128 743 3,5

Wihlborgs Fastigheter AB Reg 168 704 4,6

Industri 154 649 4,2

NCC AB B 61 211 1,7

Skanska AB B 93 439 2,5

Överlåtbara värdepapper som är föremål för re-
gelbunden handel vid någon annan marknad som är 
reglerad och öppen för allmänheten

Fastigheter 1 956 0,1

Fastighetsbolag Emilshus Pref 1 956 0,1

Summa värdepapper 3 543 301 96,4

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 133 987 3,6
Summa fondförmögenhet 3 677 288 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –290 383 1 121 391

Ränteintäkter 114 3

Utdelningar 59 317 52 469

Valutakursvinster och förluster, 
netto –7 437 1 623

Övriga finansiella intäkter 0 1 025
Summa intäkter och  
värdeförändring –238 388 1 176 510

Kostnader

Förvaltningskostnader –44 719 –47 822

Räntekostnader –51 –130

Övriga finansiella kostnader 0 –

Övriga kostnader –2 555 –3 266
Summa kostnader –47 325 –51 219

Årets resultat –285 714 1 125 291

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 3 815 771 2 836 434

Andelsutgivning A 1 444 861 2 115 590

Andelsinlösen A –2 155 011 –2 011 086

Andelsutgivning B 25 020 610

Andelsinlösen B –10 000 –407 877

Andelsutgivning C 113 584 79 866

Andelsinlösen C –112 078 –61 541

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning –285 714 1 125 291

Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid årets slut 2 836 434 3 677 288

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 739 855 3 543 301
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 2 739 855 3 543 301

Bankmedel och övriga likvida 
medel 83 994 129 887
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 238 2 096

Övriga tillgångar 23 249 8 150
Summa Tillgångar 2 854 336 3 683 433

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –3 791 –5 167

Övriga skulder –14 112 –979
Summa Skulder –17 903 –6 145

Fondförmögenhet, not 1 2 836 434 3 677 288
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Innehav Procent

Samhallsbyggnadsbolag i AB B Reg 9,2

Fastighets Balder AB B 9,2

Castellum AB 9,2

Corem Property Gr AB B Reg 7,7

Atrium Ljungberg B 4,7

Fabege AB Reg 4,6

Wihlborgs Fastigheter AB Reg 4,6

Nyfosa AB Reg 4,5

Platzer Fastigheter Hg AB B 4,1

FastPartner AB A Reg 4,0
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Transaktionskostnader/omsättning, % 0,06

Genomsnittlig fondförmögenhet Klass A, Mkr 2 823

Genomsnittlig fondförmögenhet Klass B, Mkr 199

Genomsnittlig fondförmögenhet Klass C, Mkr 77

Omsättningshastighet, ggr/år 0,73

Transaktionskostnader, kkr 2 346

Analyskostnader, kkr 830

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. 4,80%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Utveckling
Carnegie Global ökade med 28,4 procent under 
2021. Valutaförändringar hade positiv effekt och 
ökade avkastningen med 9,6 procentenheter. Årets 
största vinnare, räknat till hur mycket innehavet bi-
drog till fondens avkastning, var KKR, Alphabet och 
Charles Schwab. Årets största förlorare var Hikari 
Tsushin, Prosus och Ryman Healthcare.

Nettoutflödena från fonden uppgick till 68,2 
miljoner kronor och värdet vid årsskiftet var 214 
miljoner kronor. 

Förvaltning
De som läst föregående förvaltningsberättelse 
minns kanske att 2020 var fondens mest aktiva år 
någonsin. Under de låga värderingar som rådde i 
början av pandemin investerade vi i 14 nya bolag 
och sålde nio innehav. Vad vi försökte göra var att 
höja kvalitetsnivån i portföljen då vi noterade att 
alla bolag (oavsett kvalitet) handlades till låga priser. 
Det vi gjorde under några väldigt intensiva måna-
der har så här i efterhand visat sig vara lyckosamt. Vi 
har sedan dess inte behövt göra särskilt stora änd-
ringar i portföljen och de flesta bolagen har utveck-
lats bra, båda fundamentalt och aktieprismässigt. 

Vi har bara gjort en ny investering under året: 
New York Times (NYT). NYT är sannolikt den tid-
ning som bäst anpassat sig till den digitala världen. 
De bestämde sig tidigt för att inte ge bort sitt hårda 
arbete gratis och satte upp en betalvägg. Det har 
varit en succé och antalet prenumeranter har ökat 
från 2,3 till över 8 miljoner de senaste fem åren. 
En fördel NYT har är att de kontrollerar innehållet 
i sin prenumerationstjänst och bara för att intäk-
terna ökar så betyder inte det att kostnaderna ökar. 
Det innebär att vinsten kommer att öka snabbare 

än försäljningstillväxten om de växer. 
Vi har inte avyttrat en enda investering. Vad vi 

har gjort är dock att vikta ner vissa bolag där vi 
tycker att aktieprisutveckling utvecklats för snabbt i 
förhållande till fundamenta. 

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Framtidsutsikter
Vi brukar titta på tre faktorer för att uppskatta lång-
siktig avkastningspotential: värdering, fundamenta 
och det som kallas sentiment. 

Vid årsskiftet värderades MSCI World till ett 
genomsnittligt P/e-tal på 20,3 (vilket motsvarar en 
yield på 4,9 procent) räknat på nästa års vinst. Det 
är lite högre än de senaste 20 årens genomsnitt på 
16. Dagens nivå ter sig därför hög, men den enkla 
jämförelsen ger inte hela sanningen. Värderingarna 
måste jämföras med andra alternativ, främst obliga-
tionsräntor. I slutet av året var den genomsnittliga 
yielden på globala Investment Grade-obligationer 
1,5 procent. Om man jämför yielden på aktier med 
den på obligationer blir skillnaden 3,4 procent, vil-
ket är exakt vad genomsnittet varit de senaste 20 
åren. Aktier kan därför sägas vara rimligt värderade 
i förhållande till nuvarande räntenivåer. 

Fundamenta ser väldigt bra ut just nu. De flesta 
länder har kommit ut ur den pandemirelaterade 
lågkonjunkturen och ekonomin går på högvarv. Bo-
lagen i MSCI World har högre vinstmarginaler och 
avkastning på eget kapital än de haft sedan före 
finanskrisen. Det låter ju bra men faktum är att det 

är bara bra om dagens vinstnivåer är hållbara. Jag 
är inte säker på att det är fallet och skulle inte bli 
förvånad om fundamenta utvecklas sämre än vad 
marknaden räknar med. Jag vet dock inte när det 
händer.

Detta leder oss till den tredje faktorn, sentimen-
tet. Det positiva sentimentet som kom i slutet på 
förra året i samband med de goda vaccinnyheterna 
har fortsatt. Överallt läser man om spekulanter 
som blivit ekonomiskt oberoende på att investera i 
nymodigheter som NFT:er, kryptovalutor eller ex-
trema förhoppningsaktier utan vinster. Det är väl-
digt lätt att ta in kapital till bolag, ingen bryr sig om 
nedsidan och det går bäst för dem med minst erfa-
renhet. Allt jag nämnt är indikatorer på en överhet-
tad marknad. Jag skulle dock vilja nyansera det lite 
och säga att det inte gäller alla segment. Mycket av 
övervärderingarna finns i sektorer och bolag kopp-
lade till ny teknik. Stora delar av marknaden är rim-
ligt värderad och inte präglad av ohejdad optimism.

Men som alltid ska man inte stirra sig blind på 
övergripande siffror. Vi investerar inte i index utan i 
enskilda bolag, och det finns alltid ett undervärde-
rat bolag någonstans i världen. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 

Carnegie Global

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara lång-
siktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den 
ska fungera som bas i ett långsiktigt sparande, till exempel till barnen eller 
den egna pensionen.

Carnegie Global investerar precis som Carnegie Fonders övriga fonder, 
nämligen i så kallade värdebolag – välskötta bolag som vi tror på långsik-
tigt. Till skillnad från många globala indexfonder undviker den branscherna 
vapen, olja, gas, kol, tobak, alkohol, spel och pornografi.

MIKAEL TARNAWSKIBERLIN

Examen i ekonomi och juridik. Arbetat i 
finansbranschen sedan 2007 och anställd 
sedan 2018.

mtb@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2014-02-17

Kategori Aktiefond Global

Ansvarig förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 119,4

snitt sedan start 10,4

10 ack –

10 snitt –

5 ack 48,1

5 snitt 8,2

3 ack 43,2

3 snitt 12,7

2 ack 15,4

2 snitt 7,4

1 ack 28,4

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 23,4

Riskklass 6

Årlig avgift A, % 1,62

Årlig avgift B, % 1,61

Årlig avgift E, % 1,12

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A 1) 174,74

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A 1) 10,79

Förvaltningsavgift för 10 000 kr B 1) 174,25

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B 1) 10,76

Förvaltningsavgift för 10 000 kr E 1) 119,18

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, E 1) 7,35

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,55

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet B, % 1,55

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet E, % 1,05

Avgifter och kostnader     2021-12-31

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – 38 51 65 80 115 320 227 214

Andelsvärde, kr Klass A – – 119,63 130,08 148,17 158,26 153,20 190,13 170,79 219,37

Antal andelar, st Klass A – – 268 121 331 433 382 182 460 198 483 965 1 421 063 1 146 839 872 870

Andelsvärde, NOK Klass B – – – – – – 85,38 103,23 102,63 123,21

Antal andelar, st Klass B – – – – – – 8 885 30 298 25 453 26 464

Andelsvärde, kr Klass E – – 118,21 126,87 141,70 148,94 143,45 178,91 161,51 208,50

Antal andelar, st Klass E – – 40 010 51 397 51 397 51 313 279 870 257 659 174 317 89 871

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 98 99 98 99 92 91

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – 5,7 5,7 5,7 6,5 11,1 11,0

Totalavkastning, % – – 19,7 9,5 14,2 6,8 –3,2 24,1 –10,2 28,4
1)  Valt jämförelseindex (MSCI World Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 

Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonden.

Teknik 39,1
Finansiella tjänster 26,7
Kommunikation 12,6
Sällanköpsvaror 7,7
Hälsovård 7,6
Likvida medel 4,0
Konsumentvaror 2,3

BRANSCHFÖRDELNING, %

Innehav Procent

Alphabet Inc C 5,6

Salesforce.com Inc 5,3

Roper Technologies Inc 5,1

KKR & Co Reg 5,0

Microsoft Corp 5,0

Intercontinental Exchang Inc 4,8

Charles Schwab Corp 4,7

Accenture Plc A 4,7

Qualitas Control SAB de CV I Reg 4,4

Moody's Corp 4,3
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också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för  
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 

ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera  
hållbarhetsrisker och främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper
Fonden har valt in 
Fonden har under året haft 13,3 procent av fon-
dens genomsnittliga förvaltade kapital investerat i 
bolag med betyg strong eller very strong i vårt ana-
lysverktyg THOR. Dessa bolag har bidragit med 4,9 
procent till fondens avkastning. Fonden har under 
året haft 27,7 procent investerat i bolag som satt 
hållbarhetsmål som verifierats vetenskapligt av SBTi. 
Dessa bolag har bidragit med 9,5 procent till fon-
dens avkastning. 

Fonden har valt bort 
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. För Carnegie Global 
innebär exkluderingen att 10,1 procent i indexet 
MSCI World, och ungefär lika mycket av markna-
den som fonden investerar på utgår. Exkluderade 
bolag har bidragit med 3,4 procent till utvecklingen 
av fondens index, som hade en total utveckling på 
34,9 procent. Vår syn är att exkluderingar över tid 
kommer att ha en neutral påverkan på fondens av-
kastning och ser att hållbarhetsarbetet har större 
påverkan utifrån vad vi väljer in.

Fondbolaget har påverkat 
Fonden har deltagit på alla 75 bolagsstämmor där 
vi blivit kallade. Fondbolaget har för fondens räkning 
röstat för styrelsens förslag i 95 procent av fallen 
och emot styrelsens förslag i 5 procent av fallen. 

Övrigt
Carnegie Global fusionerades in i Carnegie Listed 
Infrastructure per 27 januari 2022. Carnegie Listed 
Infrastructure startades i augusti 2021 och inves-
terar globalt i infrastrukturbolag som på något sätt 
bidrar till ett eller flera av FN:s Globala mål.

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,01

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 196

Genomsnittlig fondförmögenhet B, Mkr 2,7

Genomsnittlig fondförmögenhet E, Mkr 21

Omsättningshastighet, ggr/år 0,09

Transaktionskostnader, kkr 13

Analyskostnader, kkr 140,0

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,06

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

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Irland 10 060 4,7%

Accenture Plc A 10 060 4,7%

Japan 5 987 2,8%

Hikari Tsushin Inc 5 987 2,8%

Mexiko 9 387 4,4%
Qualitas Control SAB de CV 
I Reg 9 387 4,4%

Nederländerna 2 094 1,0%

Prosus NV N Reg 2 094 1,0%

Nya Zeeland 7 156 3,4%

Ryman Healthcare Group Ltd 7 156 3,4%

Spanien 3 004 1,4%

Industria de Diseno Textil SA 3 004 1,4%

Storbritanien 20 868 9,8%

Bunzl Plc 7 333 3,4%

Relx Plc 8 535 4,0%

Unilever Plc Reg 5 000 2,3%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

USA 146 435 68,6%

Alphabet Inc C 11 870 5,6%

Berkshire Hathaway Inc 8 158 3,8%

Broadridge Fin Solutions Inc 7 756 3,6%

Charles Schwab Corp 10 072 4,7%

HCA Healthcare Inc 9 078 4,3%

Intercontinental Exchang Inc 10 159 4,8%

KKR & Co Reg 10 696 5,0%

Mastercard Inc A 8 896 4,2%

Microsoft Corp 10 650 5,0%

Moody's Corp 9 263 4,3%

New York Times Co A 8 587 4,0%

Paychex Inc 6 114 2,9%

Progressive Corp 8 431 4,0%

Roper Technologies Inc 10 984 5,1%

Salesforce.com Inc 11 292 5,3%

The Walt Disney Co 4 429 2,1%

Summa värdepapper 204 992 96,0%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 8 571 4,0%
Summa fondförmögenhet 213 562 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –32 137 55 681

Ränteintäkter 10 5

Utdelningar 2 277 2 694

Valutakursvinster och förluster, 
netto –172 299

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 14 3
Summa intäkter och  
värdeförändring –30 007 58 681

Kostnader

Förvaltningskostnader –3 671 –3 294

Räntekostnader –5 –13

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –255 –153
Summa kostnader –3 931 –3 461

Årets resultat –33 938 55 220

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 319 604  226 526 

Andelsutgivning A 46 874  24 610 

Andelsinlösen A –91 869 –78 254 

Andelsutgivning B 1 043  1 281 

Andelsinlösen B –1 643 –1 123 

Andelsutgivning C 0 0

Andelsinlösen C –4 0

Andelsutgivning E 0 0

Andelsinlösen E –13 541 –14 698 

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning –33 938  55 220 

Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid årets slut 226 526 213 562

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 223 446 204 992
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 223 446 204 992

Bankmedel och övriga likvida 
medel 3 508 8 873
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 121 120

Övriga tillgångar 13 0
Summa Tillgångar 227 089 213 985

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –320 –305

Övriga skulder –243 –117
Summa Skulder –563 –422

Fondförmögenhet, not 1 226 525 213 562

Poster inom linjen Inga Inga
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Utveckling
Carnegie Global Quality Companies A hade en 
positiv värdeutveckling på 27,2 procent under 
2021. Carnegie Global Quality Companies B hade 
en positiv värdeutveckling på 28,0 procent under 
2021. 

Under året hade fonden positiva nettoflöden på 
totalt 51 miljoner kronor och per den sista decem-
ber var fondförmögenheten 366 miljoner kronor.

Förvaltning
2021 blev ett mycket starkt aktieår. Trots problem 
kring nya virusmutationer, flaskhalsar i globala 
leverantörs kedjor och eskalerande inflation så 
karaktär iserades året av en stark marknadsopti-
mism stödd av en stark återhämtning i den globala 
konjunkturen, ökande bolagsvinster och fortsatt 
rekordlåga realräntor. 

Fonden är byggd för att fungera som en trygg 
grundsten i en långsiktig portfölj och har en över-
vikt mot defensiva sektorer som hälsa och dagligva-
ror. Denna typ av sektorer tenderar att överavkasta 
i svaga marknader samtidigt som de inte fullt ut 
följer med i starka börsuppgångar. Inriktningen för-
klarar även varför årets goda resultat ändå var lägre 
än breda globalindex, mätt i kronor. Mäter vi i stäl-
let fondens riskjusterade avkastning beaktat ned-
siderisk (Sortino-kvot) har den under året faktiskt 
överträffat index.

Portföljens bäst avkastande sektorer under året 
är finans, hälsovård och teknik, medan avkastningen 
var svagast inom dagligvaror och industri. Bolagen 
med bäst utveckling under året var Novo Nordisk, 
Alphabet och Pfizer. Sämst avkastande bolag under 
året var Nintendo, Walt Disney och Check Point 
Software. Fondens värdeutveckling hjälptes av po-

sitiva valutaeffekter som totalt bidrog med drygt 
6 procent i avkastning där förstärkningen av brit-
tiska pund, euron och amerikanska dollarn stod för 
största effekt. 

Under året investerade fonden i ett antal nya 
innehav. I början på året investerade vi bland annat 
i amerikanska Bristol Myers Squibb, ett forsk-
ningstungt läkemedelsbolag med en bred port-
följ inom framför allt onkologi. Bolaget spenderar 
25-30 procent av omsättningen på forskning, har 
en gedigen pipeline med omkring 50 produkter 
under fas 3 samt stark tillväxt, hög lönsamhet och 
en synnerligen attraktiv värdering. Ytterligare ett 
bolag som togs in under årets inledning var Taiwan 
Semiconductor Manunfacturing Company (TSMC), 
världens största producent av halvledare med 
stark tillväxt, hög lönsamhet och en dominerande 
marknadsposition i en bransch som utmärks av en 
kombination av ökande efterfrågan och höga inträ-
desbarriärer. 

Under årets senare skede investerade vi även i 
amerikanska konsumentbolaget Procter & Gamble 
samt franska lyxkonglomeratet Kering. Procter & 
Gamble är ett gediget kvalitetsbolag som kombi-
nerar låg konjunkturkänslighet med hög lönsamhet 
och en stark balansräkning. Kering äger några av 
världens ledande lyxmärken såsom Gucci, Saint 
Laurent och Bottega Venenta. Bolaget växer bra 
med hög lönsamhet och handlas till en betydligt 
lägre värdering än flera av sina konkurrenter.

Vi avyttrade även ett antal bolag från portföljen 
under året. Under våren såldes bland andra tyska 
återförsäkringsbolaget Munich RE och amerikan-
ska läkemedelsjätten Johnson & Johnson. Munich 
RE hade nått en högre värdering än vad vi ansåg 
motiverat givet de ökade katastrofrisker som ett 

återförsäkringsbolag är exponerat mot. Johnson & 
Johnson brottades med legala bekymmer och stod 
inför en mängd stämningar kopplade till diverse 
produkter och vi såg inte längre att bolaget levde 
upp till våra ESG-krav. 

Vi avyttrade även bolag som efter en stark 
kursutveckling blivit omotiverat högt prissatta. Vi 
avyttrade exempelvis Novo Nordisk, ett danskt 
bolag som legat med i portföljen sedan fondens 
start men som vi sålde efter att de nått en allt-
mer ansträngd värdering. Vidare såldes innehaven 
i  Accenture, S&P Global och Vestas Wind Systems. 

Carnegie Fonder AB tog per den första april 
över förvaltningen av fonden från CAAM Fund 
Services AB. I samband med övertagandet flyt-
tade även fondens förvaltare till Carnegie Fonder. 
Inga förändringar i förvaltare, strategi eller fondens 
efter strävade risknivå skedde under perioden. 

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Framtidsutsikter
Sedan våren 2020, då marknaden började åter-
hämta sig från nedgången efter att viruset covid-
19 började spridas, har aktier haft en exceptionellt 
stark period. Beaktat de låga räntorna ser vi dock 
inte aktier generellt som dyra, tvärtom. Vi ser dock 
stora likheter med år 2000 rörande vissa sektorer 
där vi ser tydliga tecken på bubblor. Dessa sektorer 
kännetecknas av goda framtidsutsikter men med 
värderingar som är svåra att motivera. Tillväxtbo-
lag, småbolag och konjunkturkänsliga bolag med 

Carnegie Global Quality Companies

Fonden är en aktiefond och har en global placeringsinriktning. Fon-
den investerar merparten av kapitalet i stora och etablerade glo-
bala företag med god lönsamhet och god förväntad försäljnings-
tillväxt. Merparten av bolagen förväntas vara noterade i  Europa, 
USA och Japan.

Förvaltare

Startdatum 2015-05-25

Kategori Aktiefond Global

Ansvarig förvaltare S. Reinius & E. Furubo

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, B

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 106,2

snitt sedan start 11,5

10 ack –

10 snitt –

5 ack 97,8

5 snitt 14,6

3 ack 72,6

3 snitt 19,9

2 ack 29,1

2 snitt 13,6

1 ack 27,2

Placeringsinriktning

SIMON REINIUS
Har arbetat med investeringar sedan tidigt 
90-tal, bland annat på Investor och OPM.  
Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie 
Global Quality Companies.

EMANUEL FURUBO
Medförvaltare av Carnegie Global Quality Com-
panies. Bachelor of Science, Business and Econo-
mics vid Uppsala universitet.

simon.reinius@carnegiefonder.se
emanuel.furubo@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 13,2

Riskklass 5

Avgifter och kostnader  2021-12-31
Årlig avgift A, % 1,42

Årlig avgift B, % 0,82

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A 1) 151,50

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A 1) 9,40

Förvaltningsavgift för 10 000 kr B 1) 84,41

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B 1) 5,23

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,36

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet B, % 0,76

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – 190 354 314 207 118 239 366

Andelsvärde, kr Klass A – – – 97,21 104,27 112,34 119,52 159,72 162,09 206,24

Antal andelar, st Klass A1) – – – 1 968 2 773 55 447 147 576 429 651 1 255 128 1 558 575

Andelsvärde, kr Klass B – – – – 219,82 228,75 235,04 303,35 297,31 377,00

Antal andelar, st Klass B1) – – – – 295 1 344 688 804 449 161 418 118 512 117 124

Utdelning, kr/andel Klass A – – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel Klass B – – – – 8,88 9,52 10,42 12,25 11,71 3,25

Aktiv andel (Active Share), %2) – – – – 86 86 85 84 87 86

Aktiv risk (Tracking Error), %2) – – – – – 3,6 3,3 3,9 7,5 7,7

Totalavkastning, % – – – –2,8 7,3 10,0 –1,2 35,1 1,8 27,2

1) Notera att värden fram till och med 2016 anges i tusental. Skiftet i rapportering uppkommer till följd av ett byte av fondadministratör.
2)  Valt jämförelseindex (MSCI World Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 

Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

kortsiktig vinsttillväxt har varit vinnare medan mer 
defensiva bolag har haft en betydligt blygsammare 
utveckling under perioden. 

Vi ser i dag stora möjligheter bland bolag som 
investerare i viss mån har förbisett, kanske på grund 
av att de upplevs som tråkiga. Många av dessa bolag 
växer dessutom bättre strukturellt över längre tid 
än de flesta av de mer konjunkturkänsliga bolagen. 
Ändå handlas de i många fall med rabatt, vilket vi 
anser är fel. Inom läkemedelssektorn finns exem-
pelvis många intressanta möjligheter bland bolag 
som har värderats ned rejält då deras produkter 
och behandlingar har varit lågt prioriterade under 
pandemin. Vi ser även möjligheter inom bolag som 
har drabbats av logistikproblem och produktions-
stopp, och därmed kortsiktiga resultatfall, men vars 
långsiktiga utsikter är oförändrat goda.

Vi ser generellt många möjligheter och fortsätter 
leta trygga kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. 
Vår övertygelse är att denna typ av bolag inte bara 
bidrar med lägre risk utan över tid även med högre 
avkastning. Det är även målsättningen med fondens 
förvaltning, att investera långsiktigt i kvalitetsbolag 
som både bidrar med risksänkning och överavkast-
ning över en börscykel. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 

verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper:
Fonden har valt in 
Fonden har under året haft ungefär en fjärdedel av 
fondens genomsnittliga förvaltade kapital investerat 
i bolag med betyg strong eller very strong i vårt 
analysverktyg THOR. Dessa bolag har bidragit med 
8 procent till fondens avkastning, vilket motsvarar 
en andel på 28 procent av fondens totala avkast-
ning. För flera av de nya bolag som togs in i port-
följen under årets gång var hållbarhetsaspekter en 
avgörande faktor och bland de tillkomna innehaven 
hade 50 procent betyget strong eller very strong. 

Som ett exempel kan nämnas franska lyxkong-
lomeratet Kering som får höga betyg i samtliga tre 
ESG-kategorier och som också fått ett flertal ex-
terna utmärkelser och höga betyg för sitt hållbar-
hetsarbete. Kering är ledande bland lyxbolag inom 
ESG-frågor med ambitiösa målsättningar avseende 
utsläppsminskningar, som bland annat innefattar ett 
”science based target”, det vill säga vetenskapligt 
baserat mål enligt SBTi, som innebär att man ska 
linjera verksamheten med ett 1,5-gradersmål till 
och med 2030. Kering utvecklade tillsammans med 

sitt dotterbolag Puma även Environmental Profit 
and Loss-utvärdering, en metod för att mäta de 
miljömässiga effekterna från produktionen av varor 
och tjänster och tilldela dessa ett ekonomiskt värde. 
Idag använts denna utvärderingsmetod inom hela 
gruppen och har även anammats av andra bolag 
och organisationer. 

Fonden har valt bort
Fonden väljer systematiskt bort bolag som bedöms 
vara involverade i överträdelser av internationella 
normer samt bolag vars omsättning hänför sig till 
försäljning av vapen, alkohol, tobak, spel (gambling), 
pornografi samt fossila bränslen. Vi bedömer att ef-
fekten av sektorexkludering är att cirka 2 000 bolag 
och 4 procent av marknaden som fonden inves-
terar på utesluts för investeringar. Vi bedömer att 
exkluderade bolag bidrog med 1,5–2 procent till 
utvecklingen av fondens index under 2021. 

Under året ledde detta bland annat till att fon-
dens innehav i amerikanska hälsobolaget Johnson 
& Johnson avyttrades. Bolaget är involverat i en rad 
rättsprocesser där man har stämts för att medvetet 
dolt att deras talkprodukter skulle innehålla spår av 
cancerframkallande asbest. Vidare är bolaget invol-
verat i rättsprocesser kopplade till den pågående 
opioidkrisen i USA. Vi gjorde bedömningen att ris-
kerna kopplade till dessa rättsprocesser var alltför 
stora och att bolaget inte längre utgjorde ett attrak-
tivt innehav. I värsta fall kan skadeståndskostnaderna 
uppgå till 12 miljarder dollar, utöver de indirekta ef-
fekterna på allmänhetens förtroende för bolaget. Vi 
sålde bolaget i slutet av mars och sedan dess har 
aktien stigit med 6 procent medan hälsovårdsindex 
har stigit 21 procent. 

Fondbolaget har påverkat
Under 2021 röstade vi på 22 bolagsstämmor för 
bolagen i portföljen. Vi har röstar för lagda förslag 
i 91 procent av fallen, röstat mot i 6 procent av 
fallen och avstått i 3 procent av fallen. Huvudsak-
ligen har vi röstat med ledningen, dock har vi i 10 
procent av fallen gått emot ledningen. Där vi har 
valt att lägga ner vår röst har det vid flera tillfällen 
gällt förslag för omstrukturering av bolag till Public 
Benefit Corporation, då vi fortfarande anser att den 
långsiktiga innebörden av en sådan förändring inte 
är helt tydlig och vi behöver lära oss mer om före-
teelsen innan vi kan rösta för eller emot ett sådant 
förslag. De tillfällen då vi röstat emot ledningen har 
bland annat inkluderat aktieägarförslag om att un-
derlätta för aktieägare att kalla till extrastämmor 
samt förslag om att införa krav på oberoende sty-
relseordförande. 
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Frankrike 19 941 5,5%

Danone 10 481 2,9%

Kering Reg 9 460 2,6%

Israel 8 198 2,2%

Check Point Software Tec Ltd 8 198 2,2%

Japan 21 184 5,8%

Nintendo Co Ltd 8 393 2,3%

Sony Group Corp 12 791 3,5%

Schweiz 46 561 12,7%
Garmin Ltd Reg 11 275 3,1%
Nestlé SA Reg 11 908 3,3%
Roche Holding Ltd Pref 14 775 4,0%
SGS SA Reg 8 604 2,4%

Storbritannien 36 162 9,9%
GlaxoSmithKline Plc 10 833 3,0%
Reckitt Benckiser Group Plc 10 612 2,9%
Unilever Plc Reg 14 717 4,0%

Sverige 19 689 5,4%
Assa Abloy AB B 8 369 2,3%
Essity AB B Reg 11 320 3,1%

Taiwan 8 313 2,3%
Taiwan Semiconduct Mfg Co 
Ltd ADR repr 5 Shares 8 313 2,3%

Tyskland 15 515 4,2%
Deutsche Telekom AG Reg 7 729 2,1%
SAP SE 7 786 2,1%

USA 175 047 47,9%

3M Co 9 760 2,7%

Alphabet Inc A 14 481 4,0%

Apple Inc Reg 10 056 2,8%

BlackRock Inc 13 531 3,7%

Booking Holdings Inc Reg 8 451 2,3%

Bristol Myers Squibb Co 12 500 3,4%

CVS Health Corp 12 973 3,6%

Cisco Systems Inc 14 221 3,9%

Intel Corp 7 360 2,0%

Merck & Co Inc 13 278 3,6%

Microsoft Corp 9 867 2,7%

Pepsico Inc 14 253 3,9%

Pfizer Inc 9 953 2,7%

Procter & Gamble Co 12 976 3,6%

The Walt Disney Co 11 386 3,1%

Summa värdepapper 350 609 95,9%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 14 987 4,1%
Summa fondförmögenhet 365 595 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 4 240 75 271

Ränteintäkter 2 0

Utdelningar 2 732 5 369

Valutakursvinster och förluster, 
netto –448 39

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 6 526 80 679

Kostnader

Förvaltningskostnader –1 676 –4 015

Räntekostnader –12 –17

Övriga finansiella kostnader – –2

Övriga kostnader –191 –178
Summa kostnader –1 879 –4 212

Årets resultat 4 647 76 467

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början  117 590  238 676 

Andelsutgivning A  164 202  140 601 

Andelsinlösen A –34 046 –88 961 

Andelsutgivning B  36 332  4 006 

Andelsinlösen B –48 719 –4 787 

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning  4 647  76 467 

Utdelat till andelsägarna B –1 332 –406
Fondförmögenhet vid årets slut 238 676 365 595

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 230 417 350 609
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 230 417 350 609

Bankmedel och övriga likvida 
medel 8 384 13 222
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 321 368

Övriga tillgångar 0 1 831
Summa Tillgångar 239 122 366 029

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –265 –433

Övriga skulder –181 0
Summa Skulder –446 –433

Fondförmögenhet, not 1 238 676 365 595

Poster inom linjen Inga Inga

Innehav Procent

Roche Holding Ltd Pref 4,0

Unilever Plc Reg 4,0

Alphabet Inc A 4,0

Pepsico Inc 3,9

Cisco Systems Inc 3,9

BlackRock Inc 3,7

Merck & Co Inc 3,6

Procter & Gamble Co 3,5

CVS Health Corp 3,5

Sony Group Corp 3,5

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31
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Teknik 26,9
Konsumentvaror 23,6
Hälsovård 20,4
Kommunikation 11,5
Industri 7,3
Likvida medel 4,0
Finansiella tjänster 3,7
Sällanköpsvaror 2,6

BRANSCHFÖRDELNING, %

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,04

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 272 154

Genomsnittlig fondförmögenhet B, Mkr 41 441

Omsättningshastighet, ggr/år 0,22

Transaktionskostnader, kkr 110

Analyskostnader, kkr 0

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00

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

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Utveckling
Helåret 2021 utvecklades till ett mycket bra börsår 
i Indien. Indien tillhör, tillsammans med Vietnam och 
Taiwan, de bästa börserna i Asien. Trots stor osä-
kerhet under våren då Indien drabbades mycket 
hårt av deltavarianten av covid-19, klarade sig den 
indiska ekonomin bättre än under förra året då 
ekonomin var helt nedstängd i tre månader. Stimu-
lanser från centralbankerna och låga räntor globalt 
innebar att riskviljan ökade. Cykliska bolag inom 
råvaror som till exempel ståltillverkning samt bolag 
med svagare balansräkningar steg kraftigt under 
första halvåret.

Indien valde att stimulera sin ekonomi med en 
expansiv budget som ökar investeringarna i infra-
struktur. Samtidigt genomförde man åtgärder för 
att öka efterfrågan på bostäder, vilket gynnade 
bygg- och fastighetssektorn. Ökad försäljning av 
bostäder innebar positiva effekter för efterfrågan 
på cement, byggmaterial, luftkonditionering och 
hemelektronik. 

Antalet nyintroduktioner i Indien slog rekord. 
Börsuppgången drevs även av stort intresse från 
privatinvesterare, inte sällan med stora spekulativa 
inslag avseende val av bolag. Detta blir tydligt när vi 
analyserar vilka bolag och sektorer som gått bäst 
under året. Många bolag med mer riskabla affärs-
modeller, som under tidigare år utvecklats svagt, 
steg kraftigt på börsen under året. Stålbolag, tele-
kommunikation med Bharti Airtel och Tata Motors 
är bra exempel på detta.

Fonden hade under 2021 en positiv värdeut-
veckling om 26,7 procent. Nettoutflödet uppgick 
till 5,6 miljoner kronor och fondförmögenheten vid 
årsskiftet uppgick till 2 391 miljoner kronor. 

Förvaltning
Fonden hade vid årsskiftet en fokuserad portfölj 
med investeringar huvudsakligen i privata banker, 
industriföretag, varaktiga konsumentvaror och dag-
ligvaror. Fondens exponering mot energi, råvaror 
och telekommunikation var relativt låg. Fonden 
äger en mycket selektiv portfölj med välskötta, lön-
samma företag med låg skuldsättning. 

Fonden ökade exponeringen mot banker 
genom köp av Icici Bank och Axis Bank under för-
sta kvartalet. Bankerna erbjöd huslån under 7 pro-
cent och vissa delstater sänkte lagfartsavgiften för 
bostadsköp, vilket innebar att försäljningen av bo-
städer ökade. Både efterfrågan av cement, husfärg 
och luftkonditionering gynnades av detta. Banker-
nas kreditförluster till följd av pandemin blev lägre 
än befarat och ökat intresse för huslån gav ökad 
tillväxt för utlåningen.

Några av fondens långsiktiga kärninnehav fort-
satte att utvecklas väl under året. Både Ultratech 
Cement och Asian Paint gynnades av ökad byggak-
tivitet, både bostäder och investeringar i infrastruk-
tur växer. Stark efterfrågan gav prishöjningar och 
därmed bättre marginaler. Indiens it-servicesektor 
utvecklades mycket starkt. Globala kunders behov 
av att digitalisera sin verksamhet innebar ökad 
försäljning för Infosys, Tata Consultancy och Tech 
Mahindra. Efterfrågan på molnrelaterade tjänster 
drev orderingången. Under andra halvåret nyinves-
terade fonden i Havells Industries, Divi´s Laborato-
ries, Tech Mahindra, Persistent Systems och i Bharti 
Airtel.

Fonden steg i värde med 26,7 procent under 
året. Den indiska valutan steg i värde med 8 pro-
cent, vilket bidrog positivt till avkastningen.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med deri-
vat eller lånat ut sina aktier. Befintligt säkerhetskrav 
per den 31 december var 0 kr. För att beräkna de 
sammanlagda exponeringarna i fonden har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden till 97 procent 
investerad i aktier. Resterande 3 procent utgjordes 
av likvida medel. Innehaven är koncentrerade till 35 
innehav.

Framtidsutsikter
Indiens BNP-tillväxt ligger över 8 procent och en 
stark återhämtning för investeringar och konsum-
tion innebär att förväntningarna på företagens 
vinstutveckling ligger en bit över 30 procent sam-
mantaget. Indien har genomfört en framgångsrik 
vaccinationskampanj, vilket gav dem möjlighet att 
öppna ekonomin trots fortsatt smittspridning i 
samhället. Högre oljepris utgör en risk för markna-
den. Feds utlovade räntehöjningar under det kom-
mande året utgör också en risk, då det påverkar 
riskvilja och kapitalflöden till Asien. Trots relativt 
hög värdering för börsen, har Indien goda förut-
sättningar att fortsätta sin långsiktiga tillväxtresa.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 

Carnegie Indienfond

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

Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt 
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 produk-
tion samt utländska direktinvesteringar. Carnegie Indienfond har valt ut ungefär 
40 bolag som drar nytta av tillväxten.

GUNNAR PÅHLSON

Redovisningsekonom. Arbetat i finans-
branschen sedan 1981 och anställd sedan 
2006. 

gunnar.pahlson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2004-08-30

Kategori Aktiefond Indien

Ansvarig förvaltare Gunnar Påhlson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 699,8

snitt sedan start 12,7

10 ack 286,3

10 snitt 14,5

5 ack 88,5

5 snitt 13,5

3 ack 51,4

3 snitt 14,8

2 ack 33,2

2 snitt 15,4

1 ack 26,7

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 21,5

Riskklass 6

Årlig avgift, % 2,22

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 245,01

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 15,40

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 2,19

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 

är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller 
sociala egenskaper eller för att uppnå ett 
hållbarhetsrelaterat mål:
Fonden har valt in 
Samtliga innehav i Carnegie Indienfond har genom-
gått en grundlig hållbarhetsanalys i THOR, som är 
Carnegie Fonders eget verktyg för kvalitativ och 
kvantitativ analys av ett hundratal mätpunkter inom 
ESG, det vill säga miljöfrågor, sociala frågor och 
ägarstyrningsfrågor.

Fonden har valt bort
Fonden exkluderar följande branscher: tobak, alko-
hol, pornografi, spelverksamhet och vapentillverk-
ning samt utvinning och produktion av kol.

Fondbolaget har påverkat
Vi hade under året diskussioner med flera bolag 
om ESG-relaterade frågor. Indiens tillsynsmyndighet, 
SEBI, införde nyligen hårdare rapporteringskrav för 
börsnoterade företag. En fråga som togs upp var 
bolagens arbete med kvantifierbara målsättningar 
för ESG-frågor, så kallade SDG:er (sustainable de-
velopment goals). 

Flera av bolagen i vår portfölj har redan 
SDG-målsättningar och ett pågående arbete. Inom 
processindustrin, där man ofta har kolbaserad en-
ergiförsörjning, är det nu flera företag som arbetar 
med att byta ut kol mot naturgas och förnybara en-
ergikällor för att minska miljöpåverkan. Av fondens 
35 innehav har 24 bolag satt upp målsättningar i 
enlighet med FN:s Globala mål. Bolagen har i ge-
nomsnitt valt att följa 12 till 15 av de 17 olika mål 
som satts av FN. Dessa 24 bolag representerar 59 
procent av portföljen och har under året bidragit 
till fondens utveckling med 16 procentenheter. Som 
exempel kan nämnas Infosys, Icici Bank, Ultratech 

Cement och Hindalco som utvecklats starkt under 
året.

Ett exempel på påverkansdialog under året är 
ett möte med Kansai Nerolac Paint som är Indiens 
största leverantör av industriell färg, bland annat 
till bilindustrin. De presenterade sina initiativ på 
ESG-området. Redan i dag får bolaget 46 procent 
av sin energi från förnybara källor. Målet till 2030 är 
att öka detta till 70 procent. Kansai har ambitiösa 
målsättningar och arbetar med flera av de Globala 
målen. En viktig målsättning är att uppnå koldioxid-
neutral produktion på längre sikt, men redan nu har 
man lyckats reducera sina utsläpp av växthusgaser 
med 30 procent.

Fonden valde att inte investera i stålindustrin 
på grund av svårigheter att klara utsläppsnormer 
samt att sektorn är mycket beroende av kolbase-
rad energi. En stark återhämtning för cyklisk industri 
innebar att stålbolagen överlag dubblades i värde 
under året. Detta gav ett negativt bidrag till fondens 
utveckling på cirka 2 procent.

Fonden valde att inte investera i fastighetssek-
torn på grund av problem med korruption, hög 
skuldsättning samt svag bolagsstyrning för vissa 
bolag. Stimulansåtgärder och avregleringar inne-
bar att försäljningen av bostäder steg kraftigt efter 
fem svåra år. Fastighetsbolagen steg kraftigt i värde. 
Detta gav ett negativt bidrag till fondens utveckling 
på ca. 0,5 procent.

Listan av bolag som har undvikits till följd av ne-
gativt urval kan i Indien göras ganska lång. ESG scre-
ening och egna erfarenheter leder till exempel till 
att fonden inte har för avsikt att investera i flertalet 
av de bolag som ägs och drivs av staten. Privata 
entreprenörer med alltför riskfyllda affärsmodeller 
och hög skuldsättning undviks också.

Vidare har fonden valt att inte investera i vissa 
råvarubolag, t.ex. kolgruvor. Även kraftproducenter 
med integrerade koltillgångar, där distribution och 
försäljning av kol som råvara överstiger 5 procent 
av omsättningen, har undvikits. I förekommande fall 
kan fonden investera i kraftbolag som driver en 
utveckling för att minska användandet av kol som 
bränsle, och istället bidrar till förändringen mot för-
nybara energikällor.
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 916 687 1 788 1 773 1 733 2 609 2 015 2 102 1 910 2 391

Andelsvärde, kr Klass A 222,36 206,62 360,82 379,02 394,25 524,52 490,66 557,79 586,43 743,06

Antal andelar, st Klass A 4 121 251 3 323 934 4 954 190 4 673 642 4 389 999 4 973 607 4 106 825 3 767 696 3 257 615 3 217 847

Utdelning, kr/andel 1,11 – – – – – – – – –

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 70 71 58 59 54 52

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 5,3 5,3 5,9 6,0 6,5 5,8 5,4 5,5 7,0 6,8

Totalavkastning, % 15,6 –7,1 74,6 5,0 4,0 33,0 –6,5 13,7 5,1 26,7

1)  Valt jämförelseindex (MSCI India 10/40 Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Bransch Procent

Infosys Ltd Reg 8,2

Reliance Industries Ltd Dematerialised 5,5

Titan Co Ltd Reg 5,3

UltraTech Cement Ltd Reg 4,9

HDFC Bank Ltd Reg 4,8

Kansai Nerolac Paints Ltd Reg 4,4

Voltas Ltd Dematerialised 4,3

Tata Consultancy Services Ltd 4,3

ICICI Bank Ltd Reg 4,2

Housing Dev Finance Corp Ltd 4,1

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,25

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 2 086

Omsättningshastighet, ggr/år 0,26

Transaktionskostnader, kkr 2 765

Analyskostnader, kkr 350

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. 0,0%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Bank 477 400 20,0%

Bajaj Finance Ltd 92 463 3,9%

HDFC Bank Ltd Reg 115 208 4,8%

Housing Dev Finance Corp Ltd 99 148 4,2%

ICICI Bank Ltd Reg 100 707 4,2%

Kotak Mahindra Bank Ltd Reg 48 041 2,0%

State Bank of India Reg 21 832 0,9%

Dagligvaror 156 281 6,5%

Colgate-Palmolive (I) Ltd Reg 4 121 0,2%

Dabur India Ltd Dematerialised 40 902 1,7%

Hindustan Unilever Ltd Reg 51 363 2,2%

Nestle India Ltd Dematerialised 59 895 2,5%

Energi 132 451 5,5%
Reliance Industries Ltd  
Dematerialised 132 451 5,5%

Försäkring 19 178 0,8%

Bajaj Finserv Ltd 9 973 0,4%

ICICI Prudenti Life Ins Co Ltd 9 204 0,4%

Hälsovård 105 160 4,4%

Divi's Laboratories Ltd Reg 45 501 1,9%
Dr Reddy's Laboratories Ltd 
Dematerialised 59 659 2,5%

Industri 852 317 35,6%

Bharat Forge Ltd Demat 61 002 2,6%

Havells India Ltd 47 557 2,0%

Voltas Ltd Dematerialised 103 756 4,3%

Ashok Leyland Ltd 26 872 1,1%

Balkrishna Industries Ltd Reg 56 328 2,4%

Bosch Ltd Reg 57 159 2,4%
Cummins India Ltd  
Dematerialised 22 954 1,0%

Maruti Suzuki India Ltd 41 252 1,7%
Motherson Sumi Systems Ltd 
Dematerialised 46 152 1,9%

Asian Paints Ltd Reg 93 508 3,9%

Kansai Nerolac Paints Ltd Reg 104 073 4,4%

Pidilite Industries Ltd Reg 75 417 3,2%

UltraTech Cement Ltd Reg 116 286 4,9%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Kommunikation 33 254 1,4%

Bharti Airtel Ltd Dematerialised 33 254 1,4%

Material 69 380 2,9%
Hindalco Industries Ltd  
Dematerialised 69 380 2,9%

Sällanköpsvaror 126 593 5,3%

Titan Co Ltd Reg 126 593 5,3%

Teknologi 347 559 14,5%

Infosys Ltd Reg 195 542 8,2%

Persistent Systems Ltd 28 621 1,2%

Tata Consultancy Services Ltd 102 716 4,3%

Tech Mahindra Ltd 20 681 0,9%

Summa värdepapper 2 319 574 97,0%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 71 488 3,0%
Summa fondförmögenhet 2 391 062 100,0%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 112 600 516 265

Ränteintäkter 2 0

Utdelningar 14 396 11 276

Valutakursvinster och förluster, 
netto –5 210 4 347

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 1 3 557
Summa intäkter och  
värdeförändring 121 788 535 446

Kostnader

Förvaltningskostnader –38 387 –45 786

Räntekostnader –1 –18

Övriga finansiella kostnader –3 905 0

Övriga kostnader –3 543 –3 321
Summa kostnader –45 835 –49 125

Årets resultat 75 953 486 321

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 2 101 570 1 910 377

Andelsutgivning 176 126 352 031

Andelsinlösen –443 272 –357 668

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning 75 953 486 321

Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid årets slut 1 910 377 2 391 061

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 859 005 2 319 574
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 859 005 2 319 574

Bankmedel och övriga likvida 
medel 56 452 74 202
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 565 0

Övriga tillgångar 783 2 488
Summa Tillgångar 1 916 805 2 396 263

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –3 568 –4 408

Övriga skulder –2 860 –794
Summa Skulder –6 429 –5 201

Fondförmögenhet, not 1 1 910 377 2 391 062

Poster inom linjen Inga Inga
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Carnegie Listed Infrastructure startade august 2021, 
varför nedanstående redogörelse för fonden avser en 
kortare tidsperiod och inte helåret 2021.

Utveckling
Carnegie Listed Infrastructure, som startades den 
18 augusti, ökade med 6,1 procent fram till års-
skiftet. Valutaförändringar hade en positiv effekt och 
ökade avkastningen med cirka 2 procentenheter. 
Periodens största vinnare, räknat till hur mycket 
innehavet bidrog till fondens avkastning, var Verisign, 
Helthcare Trust of America och Republic Services. 
Periodens största förlorare var T-Mobile, Encom-
pass Healtch Corp och Exeo Group.

Nettoinflödena till fonden uppgick till 268 mil-
joner kronor och värdet vid årsskiftet var 283 mil-
joner kronor. 

Förvaltning
Förvaltningen under året har varit inriktad på att 
skala upp portföljen i samband med lanseringen 
och den påföljande tillväxten i förvaltat kapital. 

Vi investerar i bolag ”bottom-up”, vilket innebär 
att portföljen är resultatet av enskilda bolagsana-
lyser. Vi letar efter hållbara infrastrukturbolag som 
har hög kvalitet, bra ledning och en rimlig värdering. 
Med hög kvalitet avser vi bolag som har en stabil 
långsiktig intjäning, låg konjunkturkänslighet och låg 
risk i form av till exempel belåning. Utöver det gillar 
vi bolag som har en hög grad av inflationsskydd.

Resultatet är en väldiversifierad portfölj, både 
geografiskt och sektormässigt. Vi har i dag 30 inne-
hav inom så skilda branscher som järnväg, solenergi, 
sjukhusfastigheter, sophantering och vägar. Geogra-
fiskt är Nordamerika den största marknaden, följt 
av först Europa och sedan Asien. 

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Framtidsutsikter
Vi brukar titta på tre faktorer för att uppskatta 
framtida långsiktig avkastningspotential: värderingar, 
fundamenta och så kallat sentiment. 

Vid årsskiftet gav indexet MSCI World Infra-
structure en genomsnittlig utdelningsavkastning 
på 3,8 procent. Det är 2,2 procent mer i utdelning 
än vad det breda globala indexet MSCI World ger. 
De senaste tio åren har infrastruktur i genomsnitt 
gett 1,8 procent mer i utdelning vilket betyder att 
dagens nivåer är attraktiva. Men värderingar måste 
också jämföras med andra alternativ, främst obliga-
tionsräntor. I slutet av året var den genomsnittliga 
räntan på globala Investment Grade-obligationer 
1,5 procent. Om man jämför direktavkastningen 
på infrastrukturaktier med den på obligationer blir 
skillnaden 2,3 procent, vilket är ungefär vad genom-
snittet varit de senaste tio åren. Infrastruktur kan 
därför sägas vara rimligt värderad i förhållande till 
båda börsen och nuvarande räntenivåer. 

Fundamenta ser väldigt bra ut just nu. Vinstnivåer 
och avkastning på investerat kapital är högre än vad 
de brukar vara historiskt. Det sagt så är de flesta in-
frastrukturbolag inte särskilt exponerade mot kon-
junkturcykeln och variationen styrs främst av andra 
faktorer som till exempel räntenivåer. Vi har därför 
inte sett samma starka ekonomiska aktivitet inom 
infrastruktur som vi har gjort inom flera andra sek-
torer. Det är positivt då vi ser mindre risk med för 
höga förväntningar. 

Vad gäller den tredje variabeln, sentiment, har 
vi inte sett samma ohejdade optimism inom infra-
struktur som vi sett inom vissa sektorer, som till 
exempel ny teknik. Möjligtvis kan man se lite mer 
aggressiva förväntningar på det som är relaterat till 
förnybar energi, men i det fallet tycker vi att det i 
flera fall kan vara motiverat. Vi står inför en omställ-
ning som är så enorm att det är svårt att föreställa 
sig. Att ersätta all energigenerering som kommer 
från fossilt med förnybar kommer att kräva enorma 
investeringar. Det kommer också leda till lika stora 
omfördelningar av vinster och tillgångar. 

För att sammanfatta så är vi långsiktigt väldigt po-
sitiva till hållbar infrastruktur. På kort sikt kan dock 
vad som helst hända. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden har hållbara investeringar som mål och 
klassificeras som en artikel 9-fond enligt EU:s re-
gelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. Målet 
uppnås genom aktiva investeringar i bolag samt att 
aktivt undvika investeringar i kontroversiella sek-
torer och produkter. Alla portföljbolag erbjuder 
produkter och tjänster som bidrar till ett eller flera 
av FN:s 17 Globala mål (Sustainable Development 
Goals, SDG). Genom detta förhållningssätt anser 
vi att fonden även bidrar till miljömålen i artikel 9 
i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Carnegie Listed Infrastructure

Carnegie Listed Infrastructure är en aktiefond för dig som söker ett långsiktigt 
sparande och som ser ett växande behov av hållbar infrastruktur. Fonden 
investerar i bolag som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och 
har hållbarhet som mål (Artikel 9-fond). Järnvägar, telemaster, återvinning och 
vattenrening är exempel på teman.

Förvaltare

Startdatum 2021-08-18

Kategori Aktiefond Global

Ansvarig förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 6,1

snitt sedan start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 ack –

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % –

Riskklass 5

MIKAEL TARNAWSKIBERLIN

Examen i ekonomi och juridik. Arbetat i 
finansbranschen sedan 2007 och anställd 
sedan 2018.

mtb@carnegiefonder.se

Årlig avgift, % 1,46

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 57,14

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 1,74

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,39

Avgifter och kostnader  2021-12-31

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

2021

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 283

Andelsvärde, kr Klass A – – – – – – – – – 106,15

Antal andelar, st Klass A – – – – – – – – – 2 664 386

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – – – – – 98

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 6,1

1)  Valt jämförelseindex (MSCI World Infrastructure Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Industri 29,6
Kraftförsörjning 19,6
Fastigheter 18,6
Kommunikation 14,9
Övrigt 6,4
Likvida medel 5,4
Finansiella tjänster 3,3
Hälsovård 2,4

BRANSCHFÖRDELNING, %

Innehav Procent

Telenor ASA 4,0

Hydro One Ltd Reg 3,9

Union Pacific Corp 3,8

American Tower Corp 3,8

Republic Services Inc 3,8

Waste Management Inc 3,8

Norfolk Southern Corp 3,7

Verisign Inc 3,7

Healthcare Trust America Inc A Cap 3,6

NetLink NBN Trust Uts 3,6

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 
9) och investerar i ekonomisk verksamhet som bi-
drar till ett miljömål som avses i artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

Metoder som används för att integrera hållbar-
hetsrisker samt för att uppnå ett hållbarhetsrelate-
rat mål

Fonden har valt in 
Fonden var vid årsskiftet exponerad mot 80 pro-
cent bolag med hög koppling till FN:s Globala mål 
(SDG), 15 procent med medelhög koppling och 0 
procent med låg koppling. Återstående 5 procent 
utgjordes av kassa. 

De största exponeringarna är mot bolag expo-
nerade mot SDG 9 (Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur), 3 (God hälsa och välbefinnande) 
och 7 (Hållbar energi för alla). Störst bidrag till fon-
dens avkastning kommer från bolag med kopplingar 
till SDG 9 (Hållbar industri, innovationer och infra-
struktur). 

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy samt bolag som inte 
bidrar till något av FN:s Globala mål. För Carnegie 
Listed Infrastructure innebär exkluderingen att 
cirka 65 procent av bolagen i index och sannolikt 
lika mycket av totala infrastrukturmarknaden som 
fonden investerar på utgår. Exkluderade bolag har 
bidragit med 3,76 procent till utvecklingen av fon-
dens index, som hade en total avkastning på 3,55 
procent under perioden sedan fondstart. Vår syn är 

att exkluderingar över tid kommer att ha en neutral 
påverkan på fondens avkastning och ser att hållbar-
hetsarbetet har större påverkan utifrån vad vi väljer 
in.

Fondbolaget har påverkat
Fonden har deltagit på alla bolagsstämmor där vi 
blivit kallade. Då fonden inte startades förrän den 
18 augusti 2021 är det bara fyra bolagsstämmor. 
Fondbolaget har för fondens räkning röstat för sty-
relsens förslag i 100 procent av fallen och emot sty-
relsens förslag i 0 procent av fallen. 

Övrigt
I slutet på januari kommer Carnegie Global att fu-
sioneras med Carnegie Listed Infrastructure. Det 
innebär att alla andelsägare i Carnegie Global som 
inte säljer sina andelar kommer att bli andelsägare 
i Carnegie Listed Infrastructure. Fondens förvaltade 
kapital kommer då att fördubblas. 

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,06

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 128

Omsättningshastighet, ggr/år

Transaktionskostnader, kkr 182

Analyskostnader, kkr 0

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00

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

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Australien 9 350 3,3%

Transurban Group 9 350 3,3%

Belgien 9 199 3,3%

TINC Comm VA 9 199 3,3%

Bermuda 16 244 5,7%
Brookfield Renewable Part 
LP Uts 10 192 3,6%

China Water Affairs Group Ltd 6 051 2,1%

Frankrike 8 869 3,1%

Veolia Environnement SA 8 869 3,1%

Grekland 5 939 2,1%

Terna Energy SA Reg 5 939 2,1%

Italien 8 561 3,0%

Terna Rete Elettr Nazional SpA 8 561 3,0%

Japan 12 248 4,3%

Exeo Group Inc 5 908 2,1%

Sho-Bond Holdings Co Ltd 6 341 2,2%

Kanada 20 868 7,4%

Canadian National Railway Co 9 926 3,5%

Hydro One Ltd Reg 10 941 3,9%

Norge 11 298 4,0%

Telenor ASA 11 298 4,0%

Singapore 10 280 3,6%

NetLink NBN Trust Uts 10 280 3,6%

Spanien 4 686 1,7%
EDP Renovaveis SA 4 686 1,7%

Storbritanien 18 022 6,4%
BBGI Global Infrastructure SA 8 348 3,0%
HICL Infrastructure PLC 9 674 3,4%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Tyskland 9 206 3,3%

Vantage Towers AG 9 206 3,3%

USA 69 917 24,7%

Encompass Health Corp Reg 6 625 2,3%

Liberty Broadband Corp C Reg 10 064 3,6%

Norfolk Southern Corp 10 549 3,7%

Republic Services Inc 10 725 3,8%

Union Pacific Corp 10 827 3,8%

Verisign Inc 10 433 3,7%

Waste Management Inc 10 694 3,8%

Summa värdepapper från 
öppna fonder 214 688 75,9%

Slutna fonder

Belgien 5 696 2,0%

Care Property Invest SA Dist 5 696 2,0%

Storbritannien 5 843 2,1%

Primary Hlth Pro Plc REIT 5 843 2,1%

USA 40 803 14,4%

American Tower Corp 10 799 3,8%
Crown Castle International 
Corp 9 960 3,5%
Healthcare Trust America Inc 
A Cap 10 285 3,6%

Physicians Realty Trust Cap 9 760 3,5%

Summa värdepapper från 
slutna fonder 52 342 18,5%

Summa värdepapper 267 030 94,4%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 15 791 5,6%
Summa fondförmögenhet 282 821 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 14 599

Ränteintäkter 0

Utdelningar 1 231

Valutakursvinster och förluster, 
netto –585

Övriga finansiella intäkter 0

Övriga intäkter 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 15 245

Kostnader

Förvaltningskostnader –664

Räntekostnader –16

Övriga finansiella kostnader 0

Övriga kostnader –182
Summa kostnader –863

Årets resultat 14 382

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början  – 

Andelsutgivning A 277 767

Andelsinlösen A –9 329

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning 14 382

Utdelat till andelsägarna –
Fondförmögenhet vid årets slut 282 821

BALANSRÄKNING

kkr 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 267 030
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 267 030

Bankmedel och övriga likvida 
medel 15 493
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 555

Övriga tillgångar 761
Summa Tillgångar 283 838

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –306

Övriga skulder –712
Summa Skulder –1 018

Fondförmögenhet, not 1 282 821

Poster inom linjen Inga
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Utveckling
Carnegie Listed Private Equity har under 2021 gått 
upp 46,6 procent. Fondförmögenheten uppgår till 
6 307 miljoner kronor och nettoinflödet för året var 
1 411 miljoner kronor. Inga väsentliga faktorer har på-
verkat resultatutfallet. Årets uppgång för fonden lig-
ger över historiska snitt efter ett lite avvaktande 2020. 
Sett över fem och tio år har fonden genererat 19,5 
respektive 18,4 procent i årsavkastning och värdet 
har nära sexfaldigats sedan starten i oktober 2009. 

Förvaltning
I april 2021 tog Carnegie Fonder över förvaltningen 
av fonden från CAAM Fund Services, ett bolag som 
också ingår i Carneo-gruppen. Förvaltarteam, stra-
tegi samt fondens eftersträvade risknivå är oför-
ändrade efter flytten. Index har ändrats till LPX50 
 Listed Private Equity Index.

De strategier som gått bäst under året är fond-
bolag och ”distressed” (specialister på att vända 
bolag med svag lönsamhet), följt av fondportföljer 
och direktinvesterare. De branschinriktningar som 
gick bäst var krediter, teknik/digitalisering följt av in-
frastruktur och Life Science. Geografiskt så hade 
våra innehav med huvudinriktning Nordamerika 
bäst utveckling, följt av Europa och Asien.

I övrigt löper förvaltningen på enligt våra för-
väntningar. De innehav vi tror mest på och har 
högst allokering till har gått betydligt bättre än 
portföljen i stort under året, liksom vi redovisat 
under tidigare perioder. Bäst värdeutveckling under 
året hade Blackstone, KKR, Carlyle, ARES Mana-
gement, Compass och Apollo, samtliga baserade i 
USA. Strax därefter kan vi notera ett antal euro-
peiska innehav, som Aurelius, Standard Life, Oakley 
Capital och Harbourvest.

I dag befinner sig private equity-marknaden i ba-
lans med något mer fokus på avyttringar jämfört 
med investeringar. Förra årets omfattande investe-
ringar till låga värderingar visar god utveckling och 
det blir spännande att se vinsterna när bolagen är 
redo att avyttras.

Fondens risknivå ligger inom kategori 6. Det 
innebär att fondens värde kan variera kraftigt. Föl-
jande risker kan nämnas; kreditrisker, likviditetsris-
ker, motpartsrisker och operativa risker.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Framtidsutsikter
Vi ser positivt på förutsättningarna för Private 
 Equity att leverera en god värdeutveckling framåt.
Underliggande portföljbolag utvecklas väl och ökar 
i värde samtidigt som det sker en hel del avyttringar 
som visar på goda vinster. Intresset för att investera 
i Private Equity är mycket stort och våra fondbolag 
har fortsatt stora flöden in i nya fonder. Carnegie 
Listed Private Equity har fått välkomna många nya 
andelsägare under året och ökade investeringar 
från befintliga. Vi tackar gamla och nya andelsägare 
för förtroendet och ser fram emot ett år med god 
utveckling för bolagsbyggande och värdeskapande.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kall-
lat SFDR. Som en del av investeringsprocessen 
genomför ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. 
Denna analys uppdateras minst årligen och innebär 

en gedigen genomgång av bolagets affärsmodell 
kopplat till miljö, bolagsstyrning och sociala egen-
skaper. I analysen utvärderas bolagets nuläge och 
möjligheter varvid god standard och framtidsutsik-
ter främjas och risker undviks. 

Vid behov är Carnegie Fonder också i dialog 
med bolagen rörande hållbarhetsfrågor. Fonden 
undviker investeringar i kontroversiella sektorer 
och produkter. Genom hållbarhetsanalysen och 
urvalet av bolag främjar fonden miljörelaterade 
egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och li-
kabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 9 
i EU-taxonomin. 

Vidare agerar Carnegie Fonder aktivt som ägare 
och arbetar för god praxis för styrning (till exem-
pel aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar 
till ledande befattningshavare och motverkande av 
korruption). Läs nedan om metod och uppföljning 
i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 
egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

Carnegie Listed Private Equity

Fonden är en globalt inriktad aktiefond som investerar i noterade bolag vars 
verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna 
typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Fonden inves-
terar även i bolag som investerar i fonder vars verksamhet innefattar att som 
aktiv ägare påverka och utveckla företag. 

TOM BERGGREN

Har varit verksam inom Private Equity- 
industrin i över 20 år. Anställd sedan 2021. 
Huvudförvaltare Carnegie Listed Private 
Equity sedan starten 2009. 20 års erfaren-
het från Private Equity branschen.

tom.berggren@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2009-10-09

Kategori Aktiefond Global

Ansvarig förvaltare Tom Berggren

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, B

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 491,9

snitt sedan start 15,6

10 ack 441,9

10 snitt 18,4

5 ack 144,2

5 snitt 19,5

3 ack 125,2

3 snitt 31,1

2 ack 48,6

2 snitt 21,9

1 ack 46,6

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 20,1

Riskklass 6

Avgifter och kostnader  2021-12-31
Årlig avgift A, % 1,50

Årlig avgift B, % 0,80

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A 1) 185,61

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A 1) 10,79

Förvaltningsavgift för 10 000 kr B 1) 93,36

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B 1) 5,41

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,50

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet B, % 0,75

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



Helårsrapport 202164

-20
-10
0
10
20
30
40
50
60

UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/10år 18,4%
20

19
20

18
20

17
20

16
20

15
20

14
20

13
20

12
20

20
20

21

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 358 774 963 1 107 1 920 2 573 2 240 3 361 3 285 6 307

Andelsvärde, kr Klass A – – – – – 255,33 386,9 392,2 575,08

Antal andelar, st Klass A – – – – – – 8 773 669 8 430 513 8 116 082 10 713 865

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – 105,86 103,95 152,26

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – 937 500 976 563 959 418

Utdelning, kr/andel Klass A – – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel Klass B – – – – – – – 4,22 3,82 1,25

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 67 70 69 55 54 46

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 6,6 4,0 3,6 4,7 4,2 3,4 3,5 2,7 6,5 8,2

Totalavkastning, % 16,6 35,3 18,3 2,2 16,4 20,8 –10,3 51,5 1,4 46,6

1)  Valt jämförelseindex LPX50 Listed Private Equity Index Total Return bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Finansiella tjänster 66,1
Övrigt 20,2
Likvida medel 7,7
Kommunikation 3,9
Kraftförsörjning 2,2

BRANSCHFÖRDELNING, %

Innehav Procent

KKR & Co Reg 8,1

BlackStone Hg Fin Co LLC A Reg 7,8

Apollo Global Management Inc A Reg 6,5

Carlyle Group Reg 4,9

HGCapital Trust Plc 4,7

Harbourvest Global Private Equity Ltd USD Dist 4,1

Oakley Capital Investments Ltd Reg 4,0

Berkshire Hathaway Inc 4,0

HBM Healthcare Inv AG A Reg 3,9

3i Group Plc 3,8

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur 
stor andel av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. De bolag som fonden investerar i 
har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-

rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper:
Fonden har valt in
Samtliga innehav har genomgått en grundlig håll-
barhetsanalys i THOR, som är Carnegie Fonders 
eget verktyg för kvalitativ och kvantitativ analys av 
ett hundratal mätpunkter inom ESG, det vill säga 
miljöfrågor, sociala frågor och ägarstyrningsfrågor. 
34,6 procent av innehaven har betyget Strong och 
övriga Adequate. 

Fonden har valt bort
Fonden investerar inte i bolag involverade i bran-
scher som kontroversiella vapen, spel (gambling), 
tobak och alkohol.

Fondbolaget har påverkat
Vi har haft ett antal dialoger med våra innehav kring 
rapportering där vi i samtliga fall uppmanade dem 
att bli tydligare i sin rapportering. Vi kan konstatera 
att det finns en tydlig trend med ökade resurser 
och fokus på hållbarhetsrapportering bland våra 
innehav. Sammanlagt har vi röstat på 28 årsstäm-
mor under 2021. 

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,14

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 4 256

Genomsnittlig fondförmögenhet B, Mkr 115

Omsättningshastighet, ggr/år 0,11

Transaktionskostnader, kkr 2 467

Analyskostnader, kkr 0

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00

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

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Belgien 32 364 0,5%

GIMV NV 32 364 0,5%

Bermuda 369 158 5,9%
Brookfield Renewable Part 
LP Uts 118 105 1,9%
Oakley Capital Investments 
Ltd Reg 251 054 4,0%

Frankrike 224 558 3,6%

Eurazeo SA 192 008 3,0%

Wendel SE 32 550 0,5%

Guernsey 627 093 9,9%

Apax Gl Alpha Ltd 111 816 1,8%

Chrysalis Investments Ltd 149 213 2,4%
Harbourvest Global Private 
Equity Ltd USD Dist 258 507 4,1%

Princess Private Equity Hg Ltd 51 781 0,8%

Syncona Ltd 55 776 0,9%

Japan 193 384 3,1%

Jafco Group Co Ltd 101 381 1,6%
Softbank Group Corp Unspons 
ADR repr 1/2 Share 92 002 1,5%

Jersey 78 681 1,3%

3i Infrastructure Plc 78 681 1,3%

Kanada 202 280 3,2%

Onex Corp 202 280 3,2%

Nederländerna 56 577 0,9%

Prosus NV N Reg 56 577 0,9%

Schweiz 243 715 3,9%
HBM Healthcare Inv AG A Reg 243 715 3,9%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Storbritannien 1 178 793 18,7%
3i Group Plc 236 576 3,8%
Bridgepoint Group Ltd 120 584 1,9%
HGCapital Trust Plc 298 110 4,7%
ICG Entreprise Trust Plc 80 324 1,3%
Intermediate Capital Group Plc 211 599 3,4%
Pantheon Intl Particip Plc 158 435 2,5%
Standard Life Eur Pr Eq Tr Plc 73 166 1,2%

Sverige 214 987 3,4%

Investor AB B 214 987 3,4%

Tyskland 188 102 3,0%
Aurelius Eq Opp SE&Co Kgaa 149 735 2,4%
Deutsche Beteiligungs AG 38 367 0,6%

USA 2 465 785 39,1%
Apollo Global Management 
Inc A Reg 412 742 6,5%

Ares Capital Corp 87 723 1,4%

Ares Management LP 215 652 3,4%

Berkshire Hathaway Inc 250 138 4,0%
BlackStone Hg Fin Co LLC 
A Reg 490 086 7,8%

Brookfield Renewable Corp 22 220 0,4%

Carlyle Group Reg 309 252 4,9%

Compass Diversified Hgs 68 121 1,1%

IAC Holdings 96 393 1,5%

KKR & Co Reg 513 457 8,1%

Summa värdepapper 6 075 477 96,3%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 231 968 3,7%
Summa fondförmögenhet 6 307 445 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –29 566 1 599 847

Värdeförändring fondandelar 4 657 –

Ränteintäkter 147 7

Utdelningar 64 345 77 286

Valutakursvinster och förluster, 
netto –7 182 3 764

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 32 402 1 680 904

Kostnader

Förvaltningskostnader –44 706 –51 792

Räntekostnader –203 –405

Övriga finansiella kostnader 0 –29

Övriga kostnader –1 163 –15 437
Summa kostnader –46 072 –67 663

Årets resultat –13 670 1 613 242

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 3 361 039 3 284 636

Andelsutgivning A 718 464 2 331 022

Andelsinlösen A –781 196 –921 665

Andelsutgivning B 3 578 26 637

Andelsinlösen B – –25 239

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning –13 670 1 613 242

Utdelat till andelsägarna –3 578 –1 188
Fondförmögenhet vid årets slut  3 284 636 6 307 445

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 3 130 457 6 075 477

Fondandelar 81 044
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 3 211 501 6 075 477

Bankmedel och övriga likvida 
medel 74 016 224 286
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 031 8 326

Övriga tillgångar 13 992 7 328
Summa Tillgångar 3 306 541 6 315 417

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –4 512 –7 326

Övriga skulder –17 392 –646
Summa Skulder –21 904 –7 972

Fondförmögenhet, not 1 3 284 636 6 307 445

Poster inom linjen Inga Inga
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Utveckling
Fonden hade under 2021 en positiv värdeutveck-
ling om 40,4 procent. I kombination med ett net-
toinflöde om 118 miljoner kronor innebar det att 
fondförmögenheten vid årsskiftet uppgick till 1 717 
miljoner kronor. 

Förvaltning
Fonden deltog som ankarinvesterare vid börsno-
teringen av Nordisk Bergteknik. Bolaget har ambi-
tiösa framtidsplaner och en skicklig ledning. Bolaget 
är marknadsledare i Sverige med en mycket stark 
position i norra delen av landet vilket är attrak-
tivt. Man är även starka i Norge och vi finner det 
inte för orimligt att bolaget i framtiden etablerar 
sig även i Finland. Mycket talar för en god organisk 
tillväxt under överskådlig tid och kombinerat med 
en god lönsamhet och fortsatta förvärv ger det en 
attraktiv kombination. 

Vi deltog under året även som ankarinvesterare 
vid börsnoteringen av Kjell & Company. Den väl-
kända butikskedjan är väldigt välskött och har klarat 
perioden av nedstängning och hemarbete bra, trots 
att huvuddelen av butikerna har citylägen och inte 
gynnas av att många sitter hemma och jobbar. Det 
är ett styrketecken för konceptet. Kundnöjdheten 
hos Kjell & Companys kunder är väldigt hög, vilket 
är nyckeln för fortsatt framgång. Vi kan själva intyga 
om ett väldigt bra bemötande när vi är i någon av 
butikerna. Vi tror på en fortsatt organisk tillväxt, inte 
minst i de digitala kanalerna, samt fortsatta förvärv. 
Värderingen av aktien är låg.

I december tog vi in KlaraBo som ett nytt inne-
hav i portföljen då vi deltog i börsintroduktionen. 
KlaraBo är ett ungt, ambitiöst bostadsbolag som 
både utvecklar nya bostadsfastigheter och köper 

befintliga. Vd Andreas Morfiadakis har en bakgrund 
som CFO i Victoria Park och ger ett gott intryck. 
Aktien har fått ett bra mottagande och placeringen 
har så här långt varit framgångsrik. Vi ser som alltid 
långsiktigt på vårt ägarengagemang, KlaraBo ska bli 
intressant att följa.

Vi har byggt upp en position i it-bolaget Exsitec 
under året. Det Linköpingsbaserade bolaget har 
en mycket ambitiös och duktig vd i Johan Kallblad 
och den lönsamma tillväxten imponerar. Starkt 
förenklat samarbetar Exsitec med framgångsrika 
mjukvaru företag och hjälper kunderna att imple-
mentera programvaran. Såväl den organiska tillväx-
ten som lönsamheten imponerar och kombineras 
därtill med värdeskapande förvärv. Värderingen är 
attraktiv givet nyckeltalen. 

Ferronordic har byggts upp till en av fondens 
större positioner under 2021. Bolaget började som 
distributör av Volvos lastbilar och anläggningsma-
skiner i Ryssland. Under åren har bolaget gått in 
i angränsande länder och även tagit in komplette-
rande produkter i sortimentet. Såväl lönsamheten 
som den organiska tillväxten är hög. Lägg till en ba-
lansräkning som är urstark och en värdering som 
är en av börsens lägsta så förstår ni vår entusiasm. 
Naturligtvis har den ryska kopplingen en negativ 
effekt på värderingen då Moskvabörsen värderas 
lågt. Vi hävdar dock att det faktum att Ferronordic 
är ett svenskt bolag med svensk ledning, svenska 
ägare och notering på Stockholmsbörsen i princip 
eliminerar risken beträffande bolagsstyrning. Under 
2021 gjorde bolaget dessutom ett rejält insteg på 
den tyska marknaden. Vi tror på en fortsatt tillväxt 
där och kanske framtida insteg i fler västländer. Det 
kommer få en positiv inverkan på både vinsttillväxt 
och värdering.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Värdepappersinnehav
Fonden var vid periodens slut till 98,4 procent in-
vesterad i aktier och 1,6 procent i likvida medel. 

Framtidsutsikter
Den oro som pandemin har skapat håller i sig. Vår 
tro, vilken naturligtvis är förenad med osäkerhet, 
är att pandemin under 2022 avsevärt minskar i 
omfattning och att livet återgår till det normala. I 
takt med att stimulanserna minskar i omfattning 
kan räntorna komma att stiga något. Det i sin tur 
bör leda till ett ökat fokus på värderingar och kan-
ske även på aktier med någon form av koppling 
till konjunkturen. Det här skulle passa vår portfölj 
ganska bra men vi bibehåller vår rörlighet och är 
uppmärksamma på att väldigt mycket kan komma 
att hända under året.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-

Carnegie Micro Cap
Förvaltare

Startdatum 2017-01-31

Kategori Aktiefond Sverige

Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 224,3

snitt sedan start 27,0

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack 199,2

3 snitt 44,1

2 ack 107,2

2 snitt 44,0

1 ack 40,4

VIKTOR HENRIKSSON

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen 
sedan 1996 och anställd sedan 2005. 

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 50 000 kronor. Fonden är dagligt handlad.

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 28,9

Riskklass 6

Årlig avgift, % 2,02

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 235,43

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad,1) 14,34

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 2,00

Avgifter och kostnader  2021-12-31

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

20182017

Genomsnitt/5 år 25,6%

2019 2020 2021

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – 608 712 1 120 1 717

Andelsvärde, kr – – – – – 106,42 108,38 156,51 231,00 324,32

Antal andelar, st – – – – – 6 371 605 5 610 457 4 630 973 4 847 642 5 293 512

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – 86 89 89 86 90

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – 7,2 8,8 8,5

Totalavkastning, % – – – – – 6,3 1,9 44,4 47,6 40,4

1)  Valt jämförelseindex (Carnegie Micro Cap Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Innehav Procent

New Wave Group AB B 6,8

Bufab AB 6,6

Nordic Waterproofing Hg AB Reg 6,4

Know It AB 6,2

Ferronordic AB Reg 5,7

TF Bank AB Reg 5,2

Nordisk Bergteknik AB 4,6

VNV Global AB Non voting Nv Reg 4,5

Concentric AB 4,4

Exsitec Hg AB 3,9
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gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts.

Information om EU:s taxonomi för  
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 

som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera  
hållbarhetsrisker samt för att uppnå ett  
hållbarhetsrelaterat mål
Fonden har valt in
Under 2021 har New Wave kommit att bli fondens 
största innehav. Bolaget ligger väldigt långt framme 
i sitt hållbarhetsarbete och har betyget strong i vår 
egen THOR-analys. Bolagets miljötänk är långtgå-
ende och följer produkterna hela leverantörskedjan 
från början till slut. Aktien har varit en av portföljens 
bästa under 2021 och den största positiva bidrags-
givaren till fondens utveckling. 

Vi har successivt ökat vårt innehav i Ferronordic 
under året och aktien är nu en av fondens största 
positioner. Ferronordic har betyget strong i vår 

THOR-analys. Ferronordic uppfyller alltså med råge 
våra höga krav ur ett hållbarhetsperspektiv. Till det 
skulle vi vilja lägga ett lite vidare hållbarhetsper-
spektiv. Bolaget säljer nya, moderna, miljöeffektiva 
lastbilar och anläggningsmaskiner i Ryssland, och i 
stor utsträckning handlar det om att byta gamla, 
ryska, ineffektiva maskiner mot moderna effektiva 
Volvomaskiner. Bara det är en stor miljövinst. Vidare 
är bolagets nolltolerans mot mutor även det posi-
tivt och kan kanske ge ringar på vattnet. Aktien har 
presterat väl under 2021 och bidragit till fondens 
utveckling. 

Fonden har valt bort 
Fonden har valt bort bolag enligt Carnegie Fonders 
exkluderingspolicy, och exkluderar bland annat spel- 
(gambling), alkohol- och tobaksrelaterade bolag. 
Det ska dock sägas att inom investeringsuniverset 
för Carnegie Micro Cap är inslaget av bolag i de 
branscher vi exkluderar väldigt begränsat så det är 
svårt att mäta genomslaget på fondens utveckling. 

Fondbolaget har påverkat
Fondbolaget sätter stort fokus vid att en jämn 
könsfördelning ska råda i de styrelser där vi deltar 
i valberedningen. För fondens räkning har Carnegie 
Fonder varit representerat i valberedningen för 
Elanders och Bulten, där vi bland annat har verkat 
för en bättre balans i representationen. 

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,05

Genomsnittlig fondförmögenhet , Mkr 1 413

Omsättningshastighet, ggr/år 0,40

Transaktionskostnader, kkr 593

Analyskostnader, kkr 250

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. 40,20%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Dagligvaror 25 147 1,5%

Scandi Standard AB 25 147 1,5%

Fastigheter 69 257 4,0%

Catena AB Reg 26 579 1,6%

Wastbygg Gruppen AB B Reg 42 678 2,5%

Finansiella tjänster 165 632 9,7%

TF Bank AB Reg 89 048 5,2%
VNV Global AB Non voting Nv 
Reg 76 584 4,5%

Hälsovård 14 321 0,8%

MedCap AB Reg 14 321 0,8%

Industri 776 287 45,2%

AQ Group AB 50 610 3,0%

Bergman & Beving AB B 66 007 3,9%

Bufab AB 112 502 6,6%

Bulten AB Reg 54 340 3,2%

Concentric AB 75 720 4,4%

Coor Serv Mgt Holding AB 31 622 1,8%

Ecoclime Group AB 16 478 1,0%

Elanders AB B Reg 63 510 3,7%

Ferronordic AB Reg 97 854 5,7%

Instalco AB Reg 62 724 3,7%

Klarabo Sverige AB 17 871 1,0%

Momentum Group AB B Reg 47 337 2,8%

Nordisk Bergteknik AB 79 712 4,6%

Material 41 850 2,4%

Duni AB 41 850 2,4%

Sällanköpsvaror 311 073 18,1%

Kjell Group AB (publ) 53 909 3,1%

New Wave Group AB B 116 381 6,8%

Nordic Waterproofing Hg AB Reg 109 913 6,4%

Pierce Group AB 30 870 1,8%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Teknologi 275 465 16,1%

AddNode AB B 50 026 2,9%

Exsitec Hg AB 66 700 3,9%

FormPipe Software AB Reg 52 140 3,0%

Know It AB 106 599 6,2%

Summa Överlåtbara värdepapper 
som är upptagna till handel på en 
reglerad marknad eller en mot-
svarande marknad utanför EES. 1 679 032 97,8%

Warranter 520 0,0%
VNV Global AB Call Wts Ser TO 
10.08.23 520 0,0%

Summa Överlåtbara värdepapper 
som är föremål för regelbunden 
handel vid någon annan marknad 
som är reglerad och öppen för 
allmänheten 520 0,0%

Hälsovård 12 614 0,7%

EQL Pharma AB Reg 12 614 0,7%

Summa Övriga finansiella 
instrument som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad 
eller en motsvarande marknad 
utanför EES. 12 614 0,7%

Summa värdepapper 1 692 166 98,6%

Övriga tillgångar och skulder 
(netto) 24 607 1,4%
Summa fondförmögenhet 1 716 773 100,0%

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 335 311 485 702

Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument 860 –340

Ränteintäkter – –

Utdelningar 4 090 22 822

Valutakursvinster och förluster, 
netto – 30

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 16 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 340 277 508 214

Kostnader

Förvaltningskostnader –14 657 –28 264

Räntekostnader –25 –44

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –365 –863
Summa kostnader –15 046 –29 171

Årets resultat 325 230 479 043

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 724 790 1 119 827

Andelsutgivning 149 086 266 168

Andelsinlösen –79 278 –148 265

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning 325 230 479 043

Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid årets slut 1 119 827 1 716 773

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 041 187 1 691 646

Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 860 520
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 042 047 1 692 166

Bankmedel och övriga likvida 
medel 73 680 26 542

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 3 0

Övriga tillgångar 5 878 3 711
Summa Tillgångar 1 121 607 1 722 419

Skulder

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 767 –2 840

Övriga skulder –13 –2 805
Summa Skulder –1 780 –5 645

Fondförmögenhet, not 1 1 119 827 1 716 773

Poster inom linjen Inga Inga
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Utveckling
De globala aktiemarknaderna har varit mycket 
starka under året. Det gäller även den ryska mark-
naden som stigit trots ökad politisk risk. Den allt 
besvärligare situationen i Ukraina samt Rysslands 
ultimatum till och utpressningsförsök mot Nato i 
slutet av året är det som dragit upp risken och fått 
marknaden att falla tillbaka.

Återhämtningen för cykliska bolag har varit stark 
under i princip hela året. Olje- och gasbolag tillhör, 
i skenet av höga olje- och gaspriser, inte oväntat 
årets bättre bolag medan konsument-, guld- och 
it-bolag gått svagare. Initialt var ryska stålbolag 
också väldigt starka men efter anklagelser om brott 
mot konkurrensregler och förslag om ökat skatte-
tryck på metallbolag föll aktierna tillbaka. 

Geopolitiskt präglades första halvåret av turerna 
kring oppositionsledaren Alexej Navalny, medan 
andra halvåret först var lugnt för att sedan bli oro-
ligt på grund av konflikten med Ukraina. Framför 
allt situationen vid gränsen till Ukraina innebär ökad 
risk och påverkar marknaden negativt.

De ryska industribolagen har starka balansräk-
ningar varför de också har kunnat vara extra ge-
nerösa med utdelningar. Många bolag har gjort 
mycket stora utdelningar, vilket gynnat fonden.

Fondens bästa innehav var samtliga råvarurela-
terade. Gödningsmedelbolaget Phosagro var allra 
bäst med en uppgång på 105 procent, räknat i kro-
nor. Gazpromneft steg med 90 procent, Gazprom 
med 78 och Novatek med 50 procent. Sämst ut-
veckling hade it-bolaget Mail.RU som bytte namn 
till VK Co Ltd och föll med 52 procent. Detaljhan-
delsbolaget X5 föll med 22 procent och guldbola-
get Polymetal med 16. Kraftbolaget InterRao gick 
ner 11 procent. 

Under året stärktes rubeln med 9 procent gent-
emot kronan, medan dollarn stärkes med 10 pro-
cent. Fonden steg 25,1 procent, vilket var aningen 
bättre än marknaden.

Under året ökade fondens förvaltade kapital från 
4 562 till 5 313 miljoner kronor. Ökningen berodde 
helt på värdeuppgång. Fonden hade nettoutflöden 
om 344,4 miljoner kronor. 

Förvaltning
I våras gjorde fonden en nyinvestering i livsmedel-
skedjan Magnit. Bolaget har i flera års tid varit i en 
förändringsprocess och nu börjar vi ana att verk-
samheten vänt till det positiva. Fonden gjorde även 
stora nettoköp av Lukoil och motsvarande försälj-
ningar av Surgutneftegas då vi ville ha en större cy-
klisk exponering i oljesektorn. Under hösten deltog 
vi i introduktionen av Renaissance Insurance. Bola-
get var rimligt värderat och har en mycket intres-
sant affärsmodell. 

Fonden har nettosålt Novatek och Gazprom, 
främst av compliance-skäl då bolagen stigit kraftigt 
och positionerna riskerat att utgöra en allt för stor 
andel av portföljen. Även Alrosa och Gazpromneft 
nettosåldes av samma anledning 

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Värdepappersinnehav
Per den sista december var fonden till 94,35 pro-
cent investerad i aktier och 5,65 procent utgjordes 
av kontanter. Balansen utgjordes av upplupna utdel-

ningar, upplupen depåränta och upplupet förvalt-
ningsarvode, samt upplupen utländsk kupongskatt. 

Portföljen är koncentrerad till 28 innehav. Bland 
de största innehaven återfinns Gazprom, Novatek, 
Lukoil och Sberbank. 

Framtidsutsikter
På grund av den osäkra situation som uppstått i 

samband med Rysslands invasion av Ukraina, de 
efterföljande sanktionerna och Moskvabörsens 
stängning kan vi inte ge några kommentarer om 
framtidsutsikterna i nuläget.

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 vär-
depapper.

Förvaltare

Startdatum 1997-10-27

Kategori Aktiefond Ryssland

Ansvarig förvaltare Fredrik Colliander 

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 870,8

snitt sedan start 9,8

10 ack 108,0

10 snitt 7,6

5 ack 51,6

5 snitt 8,7

3 ack 60,1

3 snitt 17,0

2 ack 10,2

2 snitt 5,0

1 ack 25,1

Placeringsinriktning

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

fredrik.colliander@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 21,0

Riskklass 6

Årlig avgift A, % 2,55

Årlig avgift C, % 2,05

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, A1) 288,94

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) 17,69

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, C1) 231,92

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, C1) 14,18

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 2,49

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet C, % 1,99

Avgifter och kostnader 2021-12-31

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



Efterföljande händelse
Efter rapportperiodens utgång har den dramatiska händelseutvecklingen i Ukraina och Rysslands agerande kommit att påverka Carnegie Rysslandsfond. 
Någon påverkan på det resultat som redovisats för år 2021 är emellertid inte aktuellt utan det är förutsättningarna för den framtida förvaltningen av fonden 
som påverkas i och med att såväl ryska staten som ryska bolag är föremål för sanktioner från bland annat EU, USA och England. 

Den politiska risken kopplat till investeringar på den ryska marknaden har således materialiserats vilket resulterat i kursfall på den ryska aktiemarknaden, 
Moskvabörsens stängning och den ryska valutans kraftiga försvagning. Förutom att handel i vissa specifika värdepapper har påverkats så har även börs- 
och valutahandeln kommit att påverkas genom att Moskvabörsen nu är stängd. Under perioder när börsen i Moskva håller stängt för utländska 
investerare eller att fondens affärer inte kan avvecklas hålls också fonden stängd för teckning och inlösen.
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Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 

återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper
Fonden har valt in 
Varje bolag analyseras i vårt eget hållbarhetsverktyg 
THOR som är en av grundpelarna för våra inves-
teringsbeslut. Vi kontrollerar systematiskt att våra 
innehav lever upp till internationella normer om 
arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikor-
ruption. Vi vill att alla våra portföljbolag har högsta 
internationella standard vad gäller hållbarhet. I de 
fall det inte är så, arbetar vi med att påverka bo-
lagen i rätt riktning. Vi vill då att bolagen ska visa 
en vilja till förbättring och agera därefter. Får vi inte 
gehör och ser att vi inte har möjlighet att påverka 
bolaget, investerar vi inte.

Fonden har under året haft 27 procent av ge-
nomsnittligt förvaltat kapital investerat i bolag med 
betyg strong i vårt analysverktyg och dessa har bi-
dragit med 7 procent till avkastningen. 69 procent 
har varit investerat i bolag med betyg adequate. 
Dessa har bidragit med 21 procent. 

Fonden har valt bort
Rysslandsfonden investerar sedan länge inte i vapen, 
alkohol, tobak, pornografi, spel (gambling) eller kol. 
Alla dessa verksamheter är försumbara på den 
ryska marknaden med undantag för kol. Fonden 
investerar i olje- och gasbolag, och väljer bort dem 
som inte lever upp till våra hållbarhetskrav. 18,53 
procent av fonden är investerad i vad vi ser som 
gasproduktion och 17,02 i oljeproduktion. Av alla 
bolag i vårt investeringsunivers har vi beslutat välja 
bort cirka 15 bolag. Tre av dessa är med i jämförel-
seindexet MSCI Russia 10/40. Tillsammans vägde de 
cirka 15 procent och bidrog till jämförelseindexets 
avkastning med 3,44 procent under 2021.

På grund av bristande miljöarbete och dåligt un-
derhåll av anläggningarna, med ökad risk för olyckor 
investerar fonden sedan länge inte i Norilsk Nickel, 
ett av de största bolagen i samtliga ryska index. Bo-
laget drabbas återkommande av olyckor med svår 
miljöpåverkan som följd, och även dödsfall bland 
personalen. Upprensningar, återuppbyggnad och 
böter kommer ta lång tid att reda ut och vara kost-
samt.

Fondbolaget har påverkat
Vi har fokuserat vårt arbete på att uppmuntra bo-
lagen att strukturera sin icke-finansiella redovisning 
i en internationellt erkänd standard för att det ska 
bli jämförbart med omvärlden. Vi tror också att det 
som mäts kommer man senare att sätta strategier 
för. På så sätt ser vi redan idag att många ryska bolag 
blir alltmer professionella i sin hållbarhetsansats 

och skapar mer långsiktigt bärkraftiga verksamhe-
ter. Det har även uppmärksammats internationellt, 
inte minst av ratinginstitut så som Sustainalytics och 
MSCI där ryska bolag får allt högre ranking. 

Hållbarhetsfrågor är en av punkterna på samtliga 
bolagsmöten. Under året har vi förstärkt våra stånd-
punkter med ytterligare mail-uppföljning vid flerta-
let tillfällen. Vi har fortsatt trycka på för att bolagen 
ska skriva under FN Global Compact och dess tio 
principer för bolagsuppförande. Vi har noterat att 
det ger direkta resultat. Under året har ytterligare 
16 bolag skrivit på, bland annat tungviktaren Sber-
bank. Fyra av de 16 bolagen återfinns i portföljen. 
Många är dock ännu inte listade. Vi har även haft 
möjlighet att påverka bolag före deras börsintro-
duktion under året. Vi har då påtalat vikten av att de 
skriver på FN Global Compact och att de har en 
relevant hållbarhetsrapportering. Vi kan konstatera 
att de i flera fall tycks ha hörsammat våra önskemål 
trots att vi inte deltog i börsintroduktionen. 

Det finns ryska bolag som håller högsta inter-
nationella standard i hållbarhetsfrågor. Till exempel 
Novatek som idag har rating A från MSCI och åter-
finns i indexet FTSE4GOOD, samt Polymetal som 
av Sustainalytics rankas som ett av världens bästa 
gruvbolag ur ett hållbarhetsperspektiv. Nytt för i år 
är att även Polyus har tilldelats betyget A av MSCI.

Fonden är sedan tidigare investerad i Enel som 
avyttrade samtliga sina koltillgångar och idag är  
pionjärer på vindkraft i Ryssland

Under året har vi varit mer tydliga med att vi 
vill att bolagen blir bättre på att redovisa sina kli-
matrisker i enlighet med TCFD och att de blir mer 
specifika i sina målsättningar vad gäller utsläpp av 
växthusgaser. I ett av fallen, byggbolaget LSR, som vi 
dock avyttrat, har vi aktivt arbetat med och agerat 
bollplank åt bolaget i utformningen av deras hållbar-
hetsrapport i ett par år. Vi kan nu konstatera att de 
hörsammat samtliga av våra önskemål i sin senaste 
hållbarhetsrapport. 

Stålbolaget NLMK och diamantproducenten 
 Alrosa bad oss skriva till ledningen för att med 
emfas uttrycka vår önskan om att bolagen sätter 
ett så kallat Science Based Target, alltså sätter mål 
för sina utsläppsminskningar som gör att de är i linje 
med Parisavtalets målsättningar, och dessutom får 
dessa målsättningar verifierade av Science Based 
Target intitiative. Vi kommer fortsätta att arbeta 
med dessa frågor även under 2022 då det är viktiga 
ämnen för oss på Carnegie Fonder.

Det är vårt ansvar att rösta på bolagsstämmor. I 
flera bolag är vi bland de största utländska ägarna 
och vår röst är därför extra viktig. Via ProxyEdge 
röstar vi på samtliga stämmor vi har behörighet till. 
Tillsammans med andra aktieägare deltog vi under 
året i koordinerade försök att tillsätta oberoende 
kandidater i styrelserna för Magnit, Lukoil,  InterRao 
och Enel Russia.
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 4 266 4 026 2 483 2 793 4 256 3 567 3 360 4 542 4 562 5 313

Andelsvärde, kr Klass A 49,60 51,54 36,85 42,62 62,31 59,31 59,03 85,73 75,52 94,49

Antal andelar, st Klass A 85 992 966 78 116 205 67 392 479 65 349 676 68 294 801 60 130 266 56 918 771 52 984 428 55 090 876 51 516 738

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – – 594,41 747,47

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – – 675 472 596 080

Utdelning, kr/andel klass A 0,28 – – – – – – – – –

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 61 68 65 48 54 55

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 7,1 6,5 5,4 7,7 8,1 6,6 5,2 3,6 5,2 5,2

Totalavkastning, % 9,2 3,9 –28,5 15,7 45,8 –4,8 –0,5 45,2 –11,9 25,1

Jämförelseindex, % 8,0 –2,8 –30,9 15,9 65,7 –9,5 7,2 51,1 –13,6 24,5

1) Valt jämförelseindex (MSCI Russia 10/40 Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Innehav Procent

GAZPROM PJSC Reg 9,2

Sberbank of Russia PJSC 8,9

NovaTek Joint St Co Reg 8,6

Oil Co Lukoil PJSC 6,9

Surgutneftegas PJSC Pref Reg 4,0

Alrosa PJSC 4,0

Gazprom Neft PJSC Reg 3,8

Yandex NV A Reg 3,8

Polymetal International PLC 3,8

Magnit PJSC 3,7

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,10

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 4 665

Genomsnittlig fondförmögenhet C, Mkr 444

Omsättningshastighet, ggr/år 0,33

Transaktionskostnader, kkr 2 375

Analyskostnader, kkr 965

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. 0,0%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Dagligvaror 196 072 3,7
X5 Retail Group NV spons GDR 
repr 1/4 Reg S 196 072 3,7

Energi 616 199 11,6

NovaTek Joint St Co Reg 454 592 8,6
NovaTek Joint St Co spons GDR 
repr 10 Shares 38 174 0,7
Oil Co Lukoil PJSC spons ADR 
repr 1 Share 123 433 2,3

Material 312 195 5,9
Phosagro PJSC spons GDR repr 
1/3 Reg Shares 61 688 1,2

Polymetal International PLC 199 403 3,8
Severstal PAO spons GDR repr 
1 Share Ser Oct 06 51 104 1,0

Mjukvara 199 683 3,8

Yandex NV A Reg 199 683 3,8

Telekom 121 664 2,3
Mobile Telesystems PJSC ADR 
repr 2 Shs 121 664 2,3

Tjänster 40 034 0,8
VK Co Ltd spons GDR Repr 1 
Sh Reg-S 40 034 0,8

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbun-
den handel vid någon annan marknad som är reglerad 
och öppen för allmänheten

Bank 475 134 8,9

Sberbank of Russia PJSC 475 134 8,9

Dagligvaror 199 107 3,8

Magnit PJSC 199 107 3,8

Energi 1 423 385 26,8

GAZPROM PJSC Reg 491 239 9,3

Gazprom Neft PJSC Reg 203 087 3,8

Oil Co Lukoil PJSC 364 963 6,9

Surgutneftegas PJSC Pref Reg 213 213 4,0

Transneft PJSC Pref 150 883 2,8

Finansiella tjänster 187 756 3,5
Moscow Exchange Micex-Rts 
PJSC 187 756 3,5

Försäkring 50 617 1,0

Renaissance Insur Gr Pub JSC 50 617 1,0

Kraftförsörjning 175 406 3,3

Enel Russia PJSC Reg 24 971 0,5

Inter Rao Ues PJSC 150 434 2,8

Material 980 245 18,5

Alrosa PJSC 210 652 4,0

Magnitogorsk Iron Stl Wks PJSC 141 537 2,7

Novolipetsk Steel Reg 174 222 3,3

Phosagro PJSC Reg 165 830 3,1

Polyus PJSC Reg 192 632 3,6

Severstal PAO 95 372 1,8

Telekom 35 879 0,7

Mobile Telesystems PJSC 35 879 0,7

Summa värdepapper 5 013 375 94,4%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 299 951 5,7%
Summa fondförmögenhet 5 313 327 100,0%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –554 476 874 447

Ränteintäkter 3 037 4 773

Utdelningar 221 461 321 179

Valutakursvinster och förluster, 
netto –40 001 25 151

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 18 0
Summa intäkter och  
värdeförändring –369 960 1 225 551

Kostnader

Förvaltningskostnader –106 802 –125 133

Räntekostnader –39 –27

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –6 235 –4 459
Summa kostnader –113 076 –129 619

Årets resultat –483 036 1 095 932

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 4 542 311 4 561 776

Andelsutgivning A 1 181 255 321 380

Andelsinlösen A –678 755 –612 515

Andelsutgivning C 0 32 818

Andelsinlösen C 0 –86 064

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning –483 036 1 095 932

Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid årets slut 4 561 776 5 313 327

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 4 406 277 5 013 375
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 4 406 277 5 013 375

Bankmedel och övriga likvida 
medel 135 267 277 741

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 19 434 38 419

Övriga tillgångar 12 749 367
Summa Tillgångar 4 573 727 5 329 902

Skulder

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –9 739 –11 344

Övriga skulder –2 213 –5 232
Summa Skulder –11 952 –16 576

Fondförmögenhet, not 1 4 561 775 5 313 327

Poster inom linjen Inga Inga
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Utveckling
Carnegie Småbolagsfond steg 36,3 procent under 
2021. Nettoutflödet i fonden uppgick till 204,2 mil-
joner kronor och det förvaltade kapitalet uppgick 
per årsskiftet till 2,8 miljarder kronor. Några spe-
cifika risker finns inte i fonden, däremot är det en 
fond som i huvudsak består av svenska aktier och 
dessa har i sig en relativt hög risk givet att Sve-
rige 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. 

Förvaltning
Fonden har under året bytt förvaltare till Mattias 
Montgomery och högsta antal aktier som fonden 
kan inneha har utökats från 30 till 35.

Större delen av innehaven vid årets början har 
bytts ut till följd av förvaltarbytet. Ett av de första nya 
innehaven var NCAB som också varit den största 
bidragaren till årsavkastningen. NCAB är vid årsskif-
tet fondens största innehav. Efter NCAB har Bufab, 
Stendörren, Concentric och Lindab varit största bi-
dragsgivarna till avkastning, i den ordningen. Största 
negativa bidragsgivaren har varit Desenio, som fon-
den tog in efter en svag kvartalsrapport. Både aktie 
och marknad fortsatte utvecklas svagt även efter 
det kvartalet, tvärtemot vad vi trott.

2021 har präglats av rekord i antal börsnote-
ringar, (där fonden deltagit i bland andra Mildef och 
Smartcraft), samt nästan en fördubbling av kapital 
inhämtat från nyemissioner (där Småbolagsfonden 
deltagit i bland andra Randviken Fastigheters ny-
emission). 

Fonden har en undervikt mot fastighetssektorn 
jämfört med Carnegie Smallcap Index, men har 

fyra innehav i form av Stendörren, Randviken, Diös 
och Fortinova. SBB lade bud på ett tidigare fastig-
hetsbolag i fonden, Amasten, som därmed fick utgå. 
Även Nobina, som fortfarande vid årsskiftet finns 
kvar i portföljen, har fått ett bud av ett utländskt 
private equity-bolag. 

Derivathandel med mera 
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Framtidsutsikter
Avtrappning av stimulanser och fortsatt oro för 
effekter av smittspridning kan komma att prägla 
kommande år. Trots den starka börsen fortsätter vi 
att hitta lågt värderade bolag med tydliga underlig-
gande vinstdrivare. Vi hittar också attraktivt värde-
rade bolag vars tillväxt inte påverkas särskilt mycket 
av den generella konjunkturcykeln.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-

sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxo-
nomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

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.

MATTIAS MONTGOMERY 

Ekonom. Arbetat i finans branschen sedan 2014 
och anställd sedan 2019.

mattias.montgomery@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2012-01-31

Kategori Aktiefond, Sverige

Ansvarig förvaltare Mattias Montgomery

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, C

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 498,9

snitt sedan start 19,8

10 ack –

10 snitt –

5 ack 110,4

5 snitt 16,0

3 ack 119,0

3 snitt 29,9

2 ack 63,1

2 snitt 27,7

1 ack 36,3

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 25,7

Riskklass 6

Årlig avgift A, % 1,61

Årlig avgift C, % 1,07

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A,1) 183,98

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad A,1) 11,30

Förvaltningsavgift för 10 000 kr C,1) 119,64

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad C,1) 7,41

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,59

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet C,% 1,05

Avgifter och kostnader  2021-12-31

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 68 567 1 357 3 801 4 645 4 007 1 854 2 271 2 269 2 815

Andelsvärde, kr Klass A 103,41 145,55 198,55 266,54 284,60 303,25 273,42 367,20 439,43 598,85

Antal andelar, st Klass A 655 825,67 3 895 971,72 6 834 908 14 261 922 16 322 003 13 215 045 6 781 651 5 877 437 4 865 021 4 406 626

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – 114,50 133,91 179,20

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – 982 212 982 212 982 212

Utdelning, kr/andel klass C – – – – – – – 1,50 3,00 3,60

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 84 87 87 86 88 91

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – 5,0 6,2 7,0 5,9 6,0 6,7 6,0 6,0

Totalavkastning, % 3,41 40,76 36,4 34,2 6,8 6,6 –9,8 34,3 19,7 36,3

1)  Valt jämförelseindex (Carnegie Small Cap Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Innehav Procent

NCAB Group AB 5,8

Lindab Intl AB 5,8

Bufab AB 5,4

Beijer Alma Ab B Reg 5,2

Concentric AB 5,1

Stendorren Fastigheter AB B 4,9

Mildef Group AB 4,6

Electrolux AB 4,5

Ratos AB B 4,2

Norva24 Group AB (publ) 4,1

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in
Fonden har under året haft 54 procent av fondens 
genomsnittliga förvaltade kapital investerat i bolag 
med betyg Strong eller Very Strong i vårt ana-
lysverktyg THOR. Dessa bolag har bidragit med 27 
procent till fondens avkastning. 

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy, vilket innebär att 2,7 
procent av marknaden har utgått, i snitt under året. 
Exkluderade bolag har bidragit med –1 procent till 
utvecklingen av fondens index. Vår syn är att exklu-
deringar över tid kommer att ha en neutral påver-
kan på fondens avkastning.

Fondbolaget har påverkat
Vi har haft en lång relation med Scandi Standard 
och har tillhört en av de största ägarna alltsedan 
bolagets börsnotering. Vi har under åren vid flera 
tillfällen haft kontakt med ledning och styrelse kring 
hållbarhet och ägarstyrning. Under 2021 har kon-
takterna intensifierats. Under första halvåret och 
inför årsstämman kunde vi konstatera att ledningen 
fått full utdelning på bolagets incitamentsprogram, 
medan aktiekursen ligger kvar på en fortsatt låg 
nivå och således inte gynnat aktieägarna. Vi valde att 
avstå från att fortsätta att stödja programmet, något 
vi också kommunicerade till bolagets styrelse inför 
stämman. Sedan dess har bolagets produktionspro-
cess varit föremål för granskning där brister och 
utmaningar har uppdagats. Detta har vi också följt 
upp med flera representanter för bolaget. Vid års-
stämman fick bolaget en ny ordförande och sedan 
dess har även bolagets vd skiljts från sin befattning 
vilket talar för en ny regim på bolaget, men vi har 
trots detta valt att sälja hela innehavet i väntan på 
en tydligare förbättring gällande kultur och interna 
processer i bolaget. 

Innehav i fonden vid årsskiftet, där Carnegie Fon-
der deltagit i valberedningar är Ratos, Netel, NCC 
och Bulten. Innehav som utgått under året, där 
Carnegie Fonder deltagit i valberedningar är Elan-
ders och Atrium Ljungberg

Fondbolaget har för fondens räkning deltagit i fyra 
valberedningar där vi verkat för en jämnare könsba-
lans och i aktuella fall för ökad andel aktieägande i 
styrelsen. Fonden har medverkat till att rösta in sju 

kvinnor till bolagens styrelser och därmed bidragit 
till en jämnare representation. Fonden har deltagit 
på alla bolagsstämmor där vi blivit kallade.

Fonden har haft 19 dokumenterade möten 
med portföljbolag kring ESG-frågor. Av dessa har 
tolv varit proaktiva och sju reaktiva. Resultatet av 
en påverkansdialog kan ta lång tid, framför allt vid 
proaktiva påtryckningar. 

En dialog vi har haft under året är med NCC. 
Vi blev tillfrågade av bolaget att lämna synpunkter 
på bolagets hållbarhetsstrategi. En väl strukturerad 
dialog där vi bland annat diskuterade vilka faktorer 
vi anser vara mest materiella för bolaget och vilka 
målsättningar man valt att prioritera. Vi gick även 
igenom punkter vi anser saknas i vårt analysverktyg 
THOR. Vi hade särskilt en diskussion kring hur NCC 
i egenskap av byggbolag hanterar biologisk mångfald, 
ett område vi tror kan få ökad betydelse framgent. 
Vi uttryckte önskemål om att bolagets ambitiösa 
miljömål också valideras av Science Based Target 
initiative, förväntningar på att bolagets mappning 
av utsläpp i scope 3 (värdekedjan) färdigställs samt 
klimatrapportering enligt TCFD. Vidare önskade vi 
också tydligare rapportering och mer kvantifierbar 
rapportering av det område NCC kallar produkt-
portfölj, med målsättningen ”leverera de bästa håll-
bara lösningarna till samhället”. Vi lämnade där ett 
konkret bolagsexempel med KPI:er som är tydligt 
kopplade till FN:s Globala mål. 

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,05

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 2 485

Genomsnittlig fondförmögenhet C, Mkr 152

Omsättningshastighet, ggr/år 1,30

Transaktionskostnader, kkr 3 642

Analyskostnader, kkr 500

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. 24,80%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31



Helårsrapport 202175

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Banker 85 521 3,0%

Avanza Bank Holding AB Reg 85 521 3,0%

Dagligvaror 105 248 3,7%

Humble Gr AB 105 248 3,7%

Fastigheter 269 658 9,6%

Dios Fastigheter AB 41 682 1,5%

Fortinova Fastigheter AB publ 39 909 1,4%

Randviken Fastigheter AB 49 920 1,8%

Stendorren Fastigheter AB B 138 147 4,9%

Hälsovård 32 252 1,2%

Global Health Partner AB 32 252 1,2%

Industri 1 092 318 38,8%

Beijer Alma Ab B Reg 147 725 5,3%

Bufab AB 153 404 5,5%

Bulten AB Reg 56 219 2,0%

Concentric AB 144 881 5,2%

Lindab Intl AB 162 912 5,8%

Momentum Group AB B Reg 109 756 3,9%

NCC AB B 107 328 3,8%

Netel Holding AB 95 417 3,4%

Norva24 Group AB (publ) 114 676 4,1%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Investmentbolag 117 521 4,2%

Ratos AB B 117 521 4,2%

Sällanköpsvaror 395 392 14,0%

Desenio Group AB 54 245 1,9%

Electrolux AB 127 310 4,5%

Mildef Group AB 128 735 4,6%
Nordic Waterproofing Hg 
AB Reg 85 103 3,0%

Teknologi 527 152 18,7%

G5 Entertainment AB Reg 69 496 2,5%

Modern Times Group AB B 58 284 2,1%

Mycronic AB 80 567 2,9%

NCAB Group AB 164 486 5,8%

Nordhealth AS 43 750 1,6%

SmartCraft ASA 110 567 3,9%

Transport 96 428 3,4%

Nobina AB 96 428 3,4%

Summa värdepapper 2 721 489 96,7%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 93 431 3,3%
Summa fondförmögenhet 2 814 920 100,0%

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 363 687 752 828

Ränteintäkter - -

Utdelningar 19 329 45 917

Valutavinster och förluster, netto 0 61

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 383 015 798 806

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –29 319 –41 179

Räntekostnader –54 –230

Övriga finansiella kostnader 0 0

Övriga kostnader –1 110 –4 174
Summa kostnader –30 483 –45 583

Årets resultat 352 532 753 223

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 188 882 2 721 489
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 2 188 882 2 721 489

Bankmedel och övriga likvida 
medel 81 553 93 474
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 0

Övriga tillgångar 2 379 4 946
Summa tillgångar 2 272 821 2 819 909

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –3 062 –3 499

Övriga skulder –372 –1 490
Summa Skulder –3 435 –4 989

Fondförmögenhet, not 1 2 269 386 2 814 920

Poster inom linjen Inga Inga

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 2 270 642 2 269 386

Andelsutgivning A 305 056 1 346 510

Andelsinlösen A –655 897 –1 550 664

Andelsutgivning C 0 0

Andelsinlösen C 0 0
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 352 532 753 223
Utdelat till andelsägarna, 
andelsklass A –2 947 –3536
Utdelat till andelsägarna,  
andelsklass C 0 0
Fondförmögenhet vid  
årets slut 2 269 386 2 814 919
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Carnegie SPAR Global startade september 2021, 
varför nedanstående redogörelse för fonden avser en 
kortare tidsperiod och inte helåret 2021.

Utveckling
Året har kännetecknats av fortsatt återhämtning 
och ökad optimism på världens börser. Omfat-
tande penning- och finanspolitiska insatser har gett 
resultat och framsteg på vaccinområdet har bidra-
git till att minska pandemins effekter på samhällen. 
Ekonomier utvecklats väl och efterfrågan på indu-
striprodukter är hög, vilket dock resulterat i brist på 
insatsvaror, främst inom halvledarindustrin. Massiva 
stimulanser från centralbanker och regeringar har 
gett stöd. Riskaptiten på börsen höll i sig under slu-
tet av året trots omikron-mutationen och ökade 
restriktioner.

Nu ser vi allt starkare inflationssiffror samt en ar-
betsmarknad som återhämtat sig i rekordfart, vilket 
fått centralbanker att börja trappa ner på stimulan-
ser och även planera för räntehöjningar.

Globalt index (MSCI World TR) steg med 22 
procent under 2021 och den amerikanska aktie-
marknaden (S&P500) uppvisade en uppgång på 28 
procent för motsvarande period. Även den svenska 
börsen uppvisade styrka, steg med imponerande 
39 procent (SIXRX)och är bland de främsta bör-
serna i världen. 

Carnegie SPAR Global steg med 8,6 procent 
under året. Nettoflödena till fonden under året 
uppgick till 629 miljoner kronor och förvaltat kapi-
tal per årsskiftet var 647 miljoner kronor.

Förvaltning
Carnegie SPAR Global är en aktivt förvaltad aktie-
fond som investerar i några av världens bästa bolag. 
Fonden startades 17 september 2021. Huvudde-

len av fonden investeras i aktier och det genom att 
kombinera globala marknadsledare med svenska 
kvalitetsbolag. Aktier väljs till stor del från inne-
haven i Carnegie Global Quality Companies samt 
från Carnegie All Cap, som är en artikel 9-fond. Vi 
investerar dessutom i spännande tematiska fond-
investeringar, till exempel inriktade på infrastruktur 
och private equity.

Fondens allokeringsintervall är 70–90 procent 
globala aktier och 10–30 procent svenska aktier. 
Den tematiska fonddelen ingår i den globala delen 
och väger cirka 5 procent. Den globala aktiedelen 
består av trygga kvalitetsbolag. Vi gillar bolag med 
stabila affärsmodeller och god strukturell tillväxt. 
Portföljen innehåller många kända varumärken 
som Unilever, Walt Disney, Alphabet, Sony och  
Microsoft. Den svenska delen består av både små 
och stora bolag – ”all cap”. Vi investerar i bolag 
med historiskt god lönsamhet och tillväxt. De aktier 
vi väljer för fonden grundar sig på en kombinerad 
analys av bolagets finansiella ställning samt bolagets 
förmåga att hantera risker och möjligheter när det 
gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.

Periodens största vinnare var Lindab, JM, Wallen-
stam och Nederman. Aktierna steg mellan 24 och 
40 procent under perioden. De aktier som utveck-
lats sämst var Garmin, Walt Disney och Munters. 
De backade mellan 11 och 18 procent. Många av 
de mindre bolagen uppvisade en stark utveckling 
under perioden. Uppgången har till stor del dri-
vits av höjda vinstprognoser och en underliggande 
stark ekonomisk återhämtning. Fonden har en god 
diversifiering, både geografiskt och sektormässigt. 
Då fonden investerar globalt påverkas avkastningen 
av hur olika valutor rör sig, till exempel en kronför-
svagning påverkar fonden positivt.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Framtidsutsikter
Världens aktiemarknader har utvecklats starkt och 
vinstutsikterna ser fortsatt goda ut för 2022. Ana-
lytikerna förväntar sig en god vinsttillväxt för både 
den amerikanska och den svenska marknaden om 
cirka 7–10 procent. Många av bolagen har starka 
marknadspositioner, solida balansräkningar och 
god lönsamhet vilket gör att de står väl rustade för 
eventuell marginalpress och stigande inflation. 

Vi förväntar oss lägre ekonomisk tillväxt under 
2022, men fortfarande en relativt god sådan. Hur 
väl de finansiella marknaderna kommer att ut-
veckla sig under året, är beroende av faktorer som 
inflationsutvecklingen, marginalpress, pandemin och 
komponentbrist. Mycket talar dock för ett positivt 
scenario där optimismen består, men där mark-
nadsvolatiliteten tidvis kommer att vara hög. 

Centralbankerna och deras agerande kommer 
naturligtvis ha stor betydelse för hur året kommer 
att utvecklas. De kommer att behöva kommunicera 
och agera på ett förtroendeingivande sätt för att 
inte skapa onödig nervositet på de finansiella mark-
naderna och riskera att återhämtningen kommer 
av sig. 

Stigande inflation brukar vanligtvis innebära att 
gapet mellan reala och nominella räntor vidgas. De 
negativa realräntorna i kombination med en eko-
nomisk tillväxt är en god mix och ger fortsatt stöd 
åt aktier som tillgångsslag.

Carnegie SPAR Global

Carnegie SPAR Global är en aktiefond där huvuddelen av fonden 
direktinvesteras i aktier genom att kombinera globala marknadsle-
dare och svenska kvalitetsbolag. Förvaltaren är aktiv i sin allokering 
och väljer ut några av de främsta innehaven i Carnegie Global 
Quality Companies och Svanenmärkta Carnegie All Cap. Dess-
utom tar fonden vara på spännande tematiska fondinvesteringar 
inriktade på exempelvis infrastruktur och private equity.

Förvaltare

Startdatum 2021-09-17

Kategori Aktiefond, Global

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 8,6

snitt sedan start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 ack –

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % –

Riskklass 5

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se

Årlig avgift, % 1,62

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, 1) 54,97

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

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,65

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxo-
nomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte bety-
dande skada”, som innebär att investeringar som 
bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat hållbarhets-
mål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är 
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs 
av investeringar som antingen räknas som håll-
bara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den åter-
stående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper:
Fonden har valt in 
Fondbolaget har implementerat ett system för 
ESG, verktyget THOR. Syftet med verktyget är att 
hitta bolag som är framtidssäkrade. Genom använ-
dandet av THOR är hållbarhetsfrågor därmed inte-
grerade i den traditionella finansanalysen.

Fonden har under året (sedan start i september) 
haft 36 procent av fondens förvaltade kapital inves-
terat i bolag med betyget strong eller very strong i 
THOR. Dessa bolag har bidragit med 3,8 procent 
till fondens avkastning under perioden.

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. Exkluderade bolag har 
bidragit med –0,25 procentenheter till utvecklingen 
av fondens svenska index. Bolag som vi valt bort 
är till exempel Evolution Gaming, Swedish Match, 
Lundin Energy, Saab och Kindred. Vår bedömning 
är att exkluderingar över tid kommer att ha en allt 
mindre påverkan på fondens relativa avkastning. Vi 
fäster desto större vikt på vår process att utifrån 
hållbarhetsarbetet och vår fundamentala analys ak-
tivt välja in bra bolag.

Fonden avstår från investeringar i bolag med 
verksamhet inom kontroversiella sektorer. Det 
innebär att vi undviker investeringar i produktion 
och distribution av vapen, tobak, alkohol, porno-
grafi, kommersiell spelverksamhet samt fossila 
bränslen.

Fondbolaget har påverkat
Utöver att välja bort dåliga bolag försöker vi också 
vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning 
för de bolag där vi är ägare. Bara i Sverige hade 
Carnegie Fonder 19 dialoger inom ESG-relaterade 
frågor med bolag, vi deltog i sex valberedningar, 38 
stämmor och var med att rösta in tolv nya kvinnor 
i styrelserna.
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UTVECKLING PER ÅR, %

2021

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 647

Andelsvärde, Klass A kr – – – – – – – – – 108,57

Antal andelar, Klass A st – – – – – – – – – 5 955 228

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 8,6

1)  Valt jämförelseindex (80% MSCI World Net Total Return Index, 20% SIX Portfolio Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonden.

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,05

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 120

Omsättningshastighet, ggr/år

Transaktionskostnader, kkr 311

Analyskostnader, kkr 0

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00

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

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31

Innehav Procent

Unilever Plc Reg 3,3

Sony Group Corp 3,2

Roche Holding Ltd Pref 3,2

Merck & Co Inc 3,2

BlackRock Inc 3,2

Alphabet Inc A 3,2

Cisco Systems Inc 2,7

Bristol Myers Squibb Co 2,6

Reckitt Benckiser Group Plc 2,6

The Walt Disney Co 2,6

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Frankrike 12 460 1,9%

Danone 12 460 1,9%

Japan 20 939 3,2%

Sony Group Corp 20 939 3,2%

Schweiz 50 240 7,8%

Nestlé SA Reg 16 798 2,6%

Roche Holding Ltd Pref 20 930 3,2%

SGS SA Reg 12 511 1,9%

Storbritanien 50 556 7,8%

GlaxoSmithKline Plc 12 496 1,9%

Reckitt Benckiser Group Plc 17 018 2,6%

Unilever Plc Reg 21 042 3,3%

Sverige 187 759 29,0%

ABB Ltd Reg 10 299 1,6%

Alfa Laval AB 10 177 1,6%

Annehem Fastigheter AB 3 099 0,5%

AstraZeneca Plc 11 482 1,8%

Atlas Copco AB B Reg 9 563 1,5%

Atrium Ljungberg B 6 409 1,0%

Electrolux AB 5 627 0,9%

Essity AB B Reg 10 180 1,6%

Hexagon AB 10 460 1,6%

Holmen AB Reg B 5 627 0,9%

JM AB 7 257 1,1%

Lindab Intl AB 6 785 1,0%

Munters Group AB B Reg 3 814 0,6%

Nederman Holding AB Reg 2 914 0,5%

Nibe Industrier AB 10 585 1,6%

OX2 AB 3 725 0,6%

ReNewCell AB Reg 5 585 0,9%
Skandinavi Enskil Bank AB 
Stoc A 9 278 1,4%

Skanska AB B 9 342 1,4%

SKF AB B 6 543 1,0%

SSAB AB B 5 766 0,9%

Sweco AB B Reg 7 974 1,2%

Systemair AB 8 177 1,3%

Volvo AB B 9 370 1,4%

Wallenstam Byggnads AB B 7 719 1,2%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Tyskland 12 479 1,9%

Deutsche Telekom AG Reg 12 479 1,9%

USA 270 958 41,9%

3M Co 16 836 2,6%

Alphabet Inc A 20 567 3,2%

Apple Inc Reg 16 363 2,5%

BlackRock Inc 20 611 3,2%

Bristol Myers Squibb Co 17 052 2,6%

Check Point Software Tec Ltd 16 812 2,6%

Cisco Systems Inc 17 240 2,7%

CVS Health Corp 16 828 2,6%

Garmin Ltd Reg 16 716 2,6%

Merck & Co Inc 20 849 3,2%

Microsoft Corp 16 290 2,5%

Pepsico Inc 16 657 2,6%

Pfizer Inc 12 192 1,9%

Procter & Gamble Co 16 765 2,6%
Taiwan Semiconduct Mfg Co 
Ltd ADR repr 5 Shares 12 228 1,9%

The Walt Disney Co 16 953 2,6%

Summa Överlåtbara värde-
papper som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad 
eller en mot svarande marknad 
utanför EES. 605 390 93,6%

Övriga finansiella instrument

Värdepappersfonder 31 743 4,9%
Carnegie Listed Infrastructure 
A Cap 15 830 2,4%

Carnegie Listed PE A Cap 15 913 2,5%

Summa värdepappersfonder 31 743 4,9%

Summa värdepapper 637 133 98,5%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 9 396 1,5%
Summa fondförmögenhet 646 529 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 18 317

Värdeförändring på fondandelar 801

Ränteintäkter 0

Utdelningar 184

Valutakursvinster och förluster, 
netto –628

Övriga finansiella intäkter 0

Övriga intäkter 24
Summa intäkter och  
värdeförändring 18 698

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –577

Räntekostnader –147

Övriga finansiella kostnader 0

Övriga kostnader –311
Summa kostnader –1 035

Årets resultat 17 663

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 0

Andelsutgivning, andelsklass A 631 953

Andelsinlösen, andelsklass A –3 087

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning 17 663
Fondförmögenhet vid årets slut 646 529

BALANSRÄKNING

kkr 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 605 390

Fondandelar 31 743
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 637 133

Bankmedel och övriga likvida 
medel 9 914

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 168

Övriga tillgångar 128
Summa Tillgångar 647 343

Skulder

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –554

Övriga skulder –260
Summa Skulder –814

Fondförmögenhet, not 1 646 529

Poster inom linjen Inga
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Utveckling 
Carnegie Spin-off steg under 2021 med 24,6 pro-
cent. Nettoflödena till fonden uppgick till minus 
388,2 miljoner kronor och det förvaltade kapitalet 
uppgick per årsskiftet till 2 miljarder kronor. Några 
specifika risker finns inte i fonden, däremot är det 
en fond som i huvudsak består av svenska aktier 
och dessa har i sig en relativt hög risk givet att Sve-
rige 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. 

Förvaltning 
2021 var ett år då dyra bolag (höga P/e-tal) gick 
avsevärt mycket bättre än billiga bolag. Det är alltså 
ännu ett år då värdebolag gått svagt vilket har haft 
en negativ effekt på fonden relativt index. 

Största bidragsgivare till avkastning under året 
har varit Nyfosa, ABB, Alligo, Ratos och Peab. 
Största negativa bidraget har kommit från MTG, 
som dels har dragits ned tillsammans med hela 
spelsektorn som handlas svagt, dels fortsatt plågas 
av pandemin som omöjliggjort fysiska evenemang. 

Fonden har tagit in flera nya innehav som an-
tingen är avknoppningar, har knoppat av, eller kan 
knoppa av i framtiden. Vi applicerar fundamental 
analys och investerar i bolag som vi verkligen tror 
på.

Under året investerade vi i Tobii, före avknopp-
ningen av Dynavox. Sedan avknoppningen har 
fonden ökat i båda innehaven som vid årsskiftet 
sammanlagt utgör strax över 4 procent av fonden. 
Vi tycker att Tobii är ett bra exempel på värdeska-
pande avknoppning, då bolagen nu kan attrahera 
två olika typer av investerare. 

Med svensk tematisk placeringsinriktning avses 
att fonden placerar minst 80 procent av kapitalet 
i företag som har sin hemvist i Sverige eller före-
tag som är noterade på svensk marknadsplats eller 
företag vars aktier handlas på annan marknad så 
länge företagets huvudsakliga verksamhet är för-
lagd till Sverige. Vid årsskiftet har fonden fyra ut-
ländska innehav: Sampo, Metso-Outotec, Zalando 
och Sikri. 

Derivathandel med mera 
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden har åtagandemetoden an-
vänts som riskbedömningsmetod. Ställda säkerhe-
ter per den 31 december var 0 kronor. 

Framtidsutsikter 
Under 2022 ser vi fram emot Sandviks länge efter-
längtade avknoppning. Vi hoppas också att ABB kan 
genomföra minst en avknoppning. Andelen passivt 
kapital som slaviskt följer olika index ökar, vilket ge-
nerellt bör leda till större rörelser och därmed mer 
potential vid avknoppningar framöver.

Ett scenario där värdetemat kommer tillbaka är 
inte otänkbart under 2022. Det skulle vara positivt 
för fondens innehav generellt sett, relativt index. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-

lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 

Carnegie Spin-Off

Fonden har en svensk tematisk placeringsinriktning. Med svensk te-
matisk placeringsinriktning avses att fonden placerar minst 80 procent 
av kapitalet i företag som har sitt hemvist i Sverige eller företag som är 
noterade på svensk marknadsplats eller företag vars aktier handlas på 
annan marknad så länge företagets huvudsakliga verksamhet är förlagd 
till Sverige. Fonden är inriktad på placeringar i företag som har varit eller 
kommer eller bedöms komma att vara föremål för en avknoppning, 
antingen som avknoppande bolag eller som avknoppat bolag. 

Förvaltare

Startdatum 2007-09-28

Kategori Aktiefond Sverige

Ansvarig förvaltare S. Blecher & M. Montgomery

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, C

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 367,3

snitt sedan start 11,4

10 ack 305,7

10 snitt 15,0

5 ack 92,1

5 snitt 14,0

3 ack 90,4

3 snitt 23,9

2 ack 45,3

2 snitt 20,5

1 ack 24,6

Placeringsinriktning

SIMON BLECHER
Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2006. Kor-
ades 2011, 2013 och 2014 till Årets Stjärnförval-
tare av Morningstar. Har ratingen + hos Citywire.

MATTIAS MONTGOMERY 
Ekonom. Arbetat i finans branschen sedan 2014 
och anställd sedan 2019.

simon.blecher@carnegiefonder.se
mattias.montgomery@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 21,2

Riskklass 6

Årlig avgift A, % 1,02

Årlig avgift B, % 1,52

Årlig avgift C, % 1,51

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A,1) 113,95

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad A,1) 6,85

Förvaltningsavgift för 10 000 kr B,2) 170,13

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad B,2) 10,24

Förvaltningsavgift för 10 000 kr C, 2) 165,71

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad C,2) 10,07

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,00

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet B, % 1,50

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet C,% 1,48

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

Avgifter och kostnader     2021-12-31
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 827 2 018 1 922 2 211 2 752 2 810 2 242 2 002 1 967 2 042

Andelsvärde, kr Klass A 67,29 28,24 20,56 21,47 23,78 25,79 24,00 31,46 36,69 45,69

Antal andelar, st Klass A 12 293 361 71 487 146 93 459 343 102 943 535 115 714 278 108 953 781 93 400 994 62 137 186 51 856 556 42 271 214

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – 107,39 125,19 155,15

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – 429 552,83 507 961 573 633

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – 102,15 114,83 138,51

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – 9 943,73 10 924 156 650

Utdelning, kr/andel klass A 3,25 – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel klass C – – – – – – – – 3,5 3,5

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 70 70 71 77 82 88

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 3,7 2,7 3,5 4,7 5,1 4,1 3,8 6,8 5,2 5,4

Totalavkastning, % 18,3 31,2 17,6 4,4 10,8 8,4 –6,9 31,1 16,6 24,6

Jämförelseindex, % 16,7 28,0 15,9 10,5 9,7 9,5 –4,4 35,0 14,8 39,3

1) Valt jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Innehav Procent

ABB Ltd Reg 8,5

Essity AB B Reg 7,2

Ratos AB B 7,1

Momentum Group AB B Reg 5,6

Peab AB 5,6

Sampo Plc A 5,6

Electrolux AB 4,7

Autoliv Inc SDR 4,6

Metso Outotec Oyj 4,5

Sandvik AB 4,5

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper
Fonden har valt in
Fonden har under året haft 60 procent av det 
förvaltade kapitalet investerat i bolag med betyg 
Strong eller Very Strong i vårt analysverktyg THOR. 
Dessa bolag har bidragit med 13 procent till fon-
dens avkastning. 

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. För fonden innebär 
exkluderingen att 5 procent av marknaden som 
fonden investerar på utgår. Exkluderade bolag har 
bidragit med 0 procent till utvecklingen av fondens 
index. Vår syn är att exkluderingar över tid kommer 
att ha en neutral påverkan på fondens avkastning.

Fondbolaget har påverkat
Fonden har haft 13 dokumenterade möten med 
portföljbolag kring ESG-frågor. Av dessa har tio 
varit proaktiva dialoger där CF är initiativtagare och 
tre reaktiva. Resultatet av en påverkansdialog kan 

ta lång tid, framför allt när det gäller proaktiva på-
tryckningar. 

Vi hade ett möte med Momentum angående 
bolagets hållbarhetsambitioner. Bolaget har påbör-
jat arbetet med att identifiera möjligheter men vi 
ser förbättringspotential för dem att fördjupa sin 
ambition och transparens genom att grundligare 
kartlägga risker och möjligheter, identifiera rele-
vanta KPI:er, mäta och målsätta samt årligen följa 
upp arbetet. Vi diskuterade detta med bolaget och 
blev försäkrade om att arbetet kommer förtydligas 
framöver. Vi ser inga betydande hållbarhetsrelate-
rade risker med bolaget i dagsläget men fortsätter 
att följa utvecklingen. 

Fonden har under året haft ett innehav där 
Carnegie Fonder deltagit i valberedningen, nämligen 
Ratos där vi verkat för en jämnare könsbalans och 
för ett större aktieägande i styrelsen. Fonden har 
medverkat till att rösta in fyra kvinnor till bolagens 
styrelser och därmed bidragit till en jämnare repre-
sentation. Fonden har deltagit på alla bolagsstäm-
mor där vi blivit kallade.

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,06

Genomsnittlig fondförmögenhet A , Mkr 2 049

Genomsnittlig fondförmögenhet B , Mkr 85

Genomsnittlig fondförmögenhet C , Mkr 3

Omsättningshastighet, ggr/år 0,44

Transaktionskostnader, kkr 669

Analyskostnader, kkr 500

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. 15,80%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Dagligvaror 147 700 7,2%

Essity AB B Reg 147 700 7,2%

Fastigheter 143 275 7,0%

Annehem Fastigheter AB 65 275 3,2%

Nyfosa AB Reg 78 000 3,8%

Försäkring 113 390 5,6%

Sampo Plc A 113 390 5,6%

Industri 675 994 33,1%

ABB Ltd Reg 172 700 8,5%

Autoliv Inc SDR 94 000 4,6%

Epiroc AB B 57 510 2,8%

Momentum Group AB B Reg 115 200 5,6%

Peab AB 114 200 5,6%

Sandvik AB 90 936 4,5%

Volvo AB B 31 448 1,5%

Investmentbolag 230 359 11,3%

Kinnevik AB Class B 32 275 1,6%

Ratos AB B 144 875 7,1%

Sikri Holding SA 53 209 2,6%

Kommunikation 88 513 4,3%

Telia Co AB 88 513 4,3%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 155 718 7,6%

Metso Outotec Oyj 91 418 4,5%

Svenska Cellulosa SCA AB B 64 300 3,2%

Sällanköpsvaror 188 623 9,2%

Electrolux AB 96 580 4,7%
Electrolux Professional AB 
B Reg 62 750 3,1%

Zalando SE 29 293 1,4%

Teknologi 155 625 7,6%

Modern Times Group AB B 69 300 3,4%

Tobii AB 41 714 2,0%

Tobii Dynavox AB 44 611 2,2%

Tjänster 82 110 4,0%
Nordic Entertainment Gr 
AB Reg 82 110 4,0%

Summa värdepapper 1 981 308 97,0%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 60 865 3,0%
Summa fondförmögenhet 2 042 172 100,0%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 218 786 442 663

Ränteintäkter – –

Utdelningar 21 404 43 621

Valutakursvinster och förluster, 
netto 16 –2

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 39 0
Summa intäkter och  
värdeförändring 240 244 486 282

Kostnader

Förvaltningskostnader –24 283 –21 811

Räntekostnader –51 –64

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –1 730 –1 198
Summa kostnader –26 063 –23 073

Årets resultat 214 182 463 209

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 2 001 711 1 967 203

Andelsutgivning A 156 667 58 862

Andelsinlösen A –414 061 –474 254

Andelsutgivning B 12 329 19 690

Andelsinlösen B –3 688 –12 112

Andelsutgivning C 101 21 001

Andelsinlösen C 0 –1 392

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning 214 182 463 209

Utdelat till andelsägarna C –37 –35
Fondförmögenhet vid årets slut 1 967 203 2 042 172

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 901 859 1 981 308
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 901 859 1 981 308

Bankmedel och övriga likvida 
medel 68 829 62 284

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 5 375

Övriga tillgångar 40 67
Summa Tillgångar 1 970 733 2 044 034

Skulder

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 831 –1 861

Övriga skulder –1 698 0
Summa Skulder –3 529 –1 861

Fondförmögenhet, not 1 1 967 204 2 042 172

Poster inom linjen Inga Inga
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Utveckling 
Carnegie Sverigefond steg under 2021 med 28,8 
procent och klasserna B respektive C med 29,4 
procent Fonden hade ett nettoutflöde på 2,4 mil-
jarder kronor och värdet vid årsskiftet var 25,4 mil-
jarder kronor. Sverigefonden består av högkvalitativa 
svenska bolag men även om dessa får anses stabila 
så följer en relativt hög risk givet att Sverige är ett 
litet land med stor exportindustri och därmed utsatt 
för omvärldsutvecklingen. Därtill har Sverige en egen 
och obunden valuta vilket riskerar göra oss utsatta 
för svängningar, även om valutan också kan fungera 
som en balanserande faktor i positiv bemärkelse. 

Förvaltning 
2021 blev ett mindre volatilt, men mycket starkt 
börsår. Under året anställdes Mattias Sjödin som bi-
trädande förvaltare till Simon Blecher för Carnegie 
Sverigefond. Sjödin har en lång erfarenhet från fi-
nansmarknaden både som förvaltare och analytiker, 
med tidigare arbetsgivare som Madrague Capital 
Partners, Investor och Carnegie Investment Bank. 

Pandemibekämpningen var fortsatt central, såväl 
i olika länders agerande med finanspolitiska åtgär-
der och olika grader av restriktioner, som i cen-
tralbankernas strävan att stödja den ekonomiska 
återhämtningen via låga räntor och stödköp av 
obligationer. Allt detta skedde samtidigt som värl-
den försökte återgå till någon slags normaltillstånd 
i form av ökat öppnande av samhällena. För före-
tagen ledde det till en efterfrågeboom som fort-
plantade sig i olika former av brister i försörjnings-
kedjor. Bristen på halvledare var den som fick mest 
uppmärksamhet men exemplen var långt fler än så. 
Vi såg även kraftigt ökade transportkostnader och 
närmast explosionsartat högre elpriser. 

I USA fick president Joe Biden igenom sitt infra-
strukturpaket i november medan den andra fasen, 
kallad build back better och som har en mer social 
prägel, saknade majoritet. I skrivande stund är det 
oklart hur den kommer att behöva modifieras för 
att passera senaten. Centralbankerna var fortsatt i 
fokus men till skillnad från 2020 låg mycket fokus 
nu på när dessa ska börja skala ner stödköp av obli-
gationer och när vi ser de första räntehöjningarna i 
kölvattnet av den ekonomiska återhämtningen. 

Vad gäller pandemin får man säga att marknaden 
lärt sig leva med den. Nya restriktioner infördes i 
Sverige i slutet på året med kort varsel, nära två 
år in i pandemin, trots en i hög utsträckning vac-
cinerad befolkning. Börsen tog dock det hela med 
ro och konsekvenserna på marknaden var minimal. 

För börserna skapade allt detta en gynnsam 
cocktail. De flesta bolag mer än kompenserade 
den ökade kostnadsinflationen med volym och 
pris, vilket ledde till stigande vinster, långt mer än 
analytikerna förutsåg i början av 2021. De största 
vinnarna återfanns ofta inom bolag med förvärv 
som utmärkande strategi, så kallade compounders. 
Såväl industri- som fastighetsbolag med offensiva 
förvärvsstrategier gick starkt. Däremot kom, trots 
ett starkt börsklimat, många bakslag i kölvattnet av 
börsyran under 2020. Ett betydande antal bolag 
som var vinnare 2020 föll kraftigt när marknaden 
anammade en mer nykter syn på vinstutsikterna. 
Hit hörde framför allt bolag inom ”greentech” 
(unga bolag exponerade mot förnybar energi), 
biotekning och gambling-bolag. Även segment som 
e-handel hade generellt ett tuffare börsår. 

För Carnegie Sverigefond blev 2021 ett gott år, 
med samtliga innehav utom Securitas på plus för 
året (justerat för utdelning). Sverigefondens stra-

tegi har alltid varit att långsiktigt investera i landets 
bästa och mest stabila bolag. I praktiken betyder 
det att fonden tenderar att ha en övervikt mot det 
vi kallar värdebolag, och att volatiliteten i fonden är 
lägre än för mer nischade förvaltningsinriktningar. 
Fonden exkluderar därtill också vissa sektorer som 
till exempel olja, spel (gambling), tobak och vapen. 

Sverigefondens största bidragsgivare till avkast-
ningen under 2021 var Getinge, Nordea, Lifco, ABB 
och Investor medan innehav som Ericsson, Holmen, 
Securitas, Essity och Volvo drog ner avkastningen i 
förhållande till index. När vi summerade 2020 var 
bankerna en besvikelse, men det förändrades kraf-
tigt under 2021 då i synnerhet Nordea och SEB 
gicks starkt. När vi ser in i 2022 bör bolag som 
Skanska, Volvo, Ericsson och NCC kunna göra lik-
nande resor som bankerna gjorde 2021. 

Holmen är ett innehav som funnits med länge i 
fonden. Under 2021 har aktien inte följt med index, 
men vi ser fortsatt potential i bolaget och aktien. 
Skogen är fortsatt lågt värderad i förhållande till 
marknadspriser och värderingspotential, och vi ser 
överhuvudtaget att trä kommer ges en större roll 
i byggande vilket i sin tur bör gynna timmerpriser 
och skogsvärden. Därtill ser papperspriser ut att 
stiga kraftigt när vi kommer in i 2022, Holmen 
Kartong är konkurrenskraftigt med god och stabil 
lönsamhet, och slutligen ser vi att Holmen kom-
mer skapa stora värden genom att utveckla egen 
vindkraft. 

Givet hur operationellt starkt Skanska och NCC 
levererat, och i ljuset av stora investeringsbehov 
inom såväl infrastruktur som bostäder och kontor, 
är vi något förvånade över marknadens uteblivna 
belöning. Vi tror att marknadens oro för cement-
brist eller kostnadsinflation som inte kan överföras 

Carnegie Sverigefond

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

Fonden förvaltas aktivt och innehåller 20 till 30 aktier. Vi tar våra inves-
teringsbeslut baserat på vår egen analys, erfarenhet och återkommande 
företagsbesök.

Förvaltare

Startdatum 1987-01-08

Kategori Aktiefond, Sverige

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, C

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 8 128,6

snitt sedan start 13,4

10 ack 313,2

10 snitt 15,2

5 ack 87,0

5 snitt 13,3

3 ack 85,0

3 snitt 22,8

2 ack 36,6

2 snitt 16,9

1 ack 28,8

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 19,4

Riskklass 6

Årlig avgift A, % 1,41

Årlig avgift B, % 0,91
Årlig avgift C, % 0,91
Förvaltningsavgift för 10 000 kr A1) 162,28
Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) 9,58
Förvaltningsavgift för 10 000 kr B1) 104,6
Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B1) 6,17
Förvaltningsavgift för 10 000 kr C1) 102,74
Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, C1) 6,12
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,40
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, B % 0,90
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet C, % 0,90

Avgifter och kostnader  2021-12-31

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

SIMON BLECHER
Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2006. Kor-
ades 2011, 2013 och 2014 till Årets Stjärnförval-
tare av Morningstar. Har ratingen + hos Citywire.

MATTIAS SJÖDIN 
På Carnegie Fonder sedan 2021. Bakgrund som 
förvaltare och aktieanalytiker.

simon.blecher@carnegiefonder.se
mattias.sjodin@carnegiefonder.se



Helårsrapport 202183

till slutkund är överdriven och att framtidsutsikterna 
för bägge bolagen är ljusa. Skanska erbjuder en 
bredare exponering med global närvaro, en stark 
balansräkning och en verksamhet med flera ben i 
form av ledande byggverksamhet, bostadsutveckling 
och kontorsutveckling. När man ser på hur starkt 
många fastighetsbolag utvecklats och beaktar Skan-
skas portfölj så är vår bedömning att betydande 
övervärden kan realiseras under kommande år. 
NCC är det mer regionala byggbolaget som även 
det har en stark balansräkning, och som också stärkt 
sin byggverksamhet så pass att det nu var flera år 
sedan man behövde ta en projektnedskrivning. Bo-
laget följer sin lönsamhetsplan med ett mål om en 
vinst per aktie om 16 kronor 2023, och vi ser följ-
aktligen god potential även i NCC-aktien. 

Ericsson, som en gång i tiden var börsens största 
bolag och dess ständigt mest omsatta aktie, får nu-
mera relativt lite uppmärksamhet trots sin världs-
ledande position inom utrustning för kommunika-
tionsinfrastruktur. Under 2021 var det främst oro för 
Ericssons minskade marknadsandelar i Kina som höll 
tillbaka aktien. Ericssons lönsamhetsmål på 15–18 
procent ligger dock fast, och bolaget annonserade 
under slutet av året ett förvärv av amerikanska Vo-
nage (affären i skrivande stund ej slutförd) för 6,2 
miljarder dollar (cirka 57 miljarder kronor), helt fi-
nansierat genom Ericssons solida balansräkning. För-
värvet stärker Ericssons position inom digitala tjäns-
ter och vi ser positivt på företagets framtidsutsikter. 

Det senaste tillskottet till fonden är Nordic 
Enter tainment Group, en ledande och snabbväx-
ande leverantör av strömmat utbud i form av serier 
och sport, framför allt utifrån dess bas i Norden 
men som även växer kraftigt i övriga Europa. Nordic 
Entertainment Group är fortfarande ett relativt litet 
innehav men ett som vi ser god långsiktig potential i. 

Derivathandel med mera 
Fonden har under perioden inte handlat med deri-
vat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna sä-
kerheter per den 31 december uppgick till 0 kronor.

Framtidsutsikter 
Vår bedömning för 2022 är för det första att cen-
tralbankernas penningpolitik kommer att bli mindre 
expansiv, vilket bör leda till att den nästan decen-
nielånga multipelexpansionen stannar av. Delvis har 
vi sett detta inom vissa bolag och sektorer redan 
2021, men då främst i form av att marknaden, till 
skillnad från 2020, gjorde alltmer åtskillnad mellan 
kvalitetstillväxt och förhoppningsbolag. Vad gäller 
värdeaktier bedömer vi att de som lyckas överraska 
operationellt (enkelt uttryckt att vinsten möter 
eller slår marknadens förväntningar, man hanterar 
försörjningskedjor väl och har ”pricing power”) bör 
ha ett relativt starkt 2022. 

Huruvida börsen är dyr eller inte blir närmast 
en filosofisk fråga. Den som vill visa att börsen är 
dyr kan med emfas trycka på att nuvarande vinst-
multiplar är högre än de historiskt varit, medan den 
som hävdar att börsen är attraktivt värderad ofta 
väljer att jämföra med räntenivån samt hur alterna-
tiva investeringar värderas. Framför allt är det bola-
gens vinstutveckling som är avgörande, och vi ser 
generellt positivt på möjligheterna att upprätthålla 
goda marginaler samtidigt som försäljningen växer 
i våra innehav. 

För Sverigefondens del ser vi fortsatt potential 
och vårt huvudscenario är ett rimligt gott börsår, 
även om det är osannolikt att det blir lika starkt 
som 2021. Skulle vi ha fel och börsen får ett år med 
negativ utveckling, så bedömer vi att Sverigefonden 

har goda förutsättningar att klara även ett sådant 
börsklimat relativt väl. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. 
Genom hållbarhetsanalysen och urvalet av bolag 
främjar fonden miljörelaterade egenskaper (till 
exempel bolagens inverkan på miljö och klimat), 
sociala egenskaper (till exempel mänskliga rättighe-
ter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) och 
bidrar till miljömålen i artikel 9 i EU-taxonomin. 
Vidare agerar Carnegie Fonder aktivt som ägare 
och arbetar för god praxis för styrning (till exem-
pel aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar 
till ledande befattningshavare och motverkande av 
korruption). Läs nedan om metod och uppföljning 
i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala 
egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in
Carnegie Fonders egenutvecklade ESG-verktyg – 
THOR – ger varje bolag en helhetsbedömning. Av 

Sverigefondens innehav fick 63 procent av de bolag 
vi äger betyget strong eller very strong i THOR. 
Bland de fem största innehaven med dessa höga 
betyg noterar vi Holmen, Atlas Copco, ABB, Essity 
och Volvo. 

Fonden har valt bort
Av bolag som Sverigefonden valt bort av ESG-skäl 
finns Evolution Gaming, Swedish Match, Lundin En-
ergy, Saab och Kindred. Dessa vägde under året i 
snitt 5,3 procent i index (SIXPRX) och bidrog med 
1,95 procent till årets indexuppgång. Den aktie vars 
alternativkostnad var störst var Evolution Gaming, i 
kraft av sin storlek och starka uppgång under året. 

Fondbolaget har påverkat
Under året förde Carnegie Fonder 19 dialoger inom 
ESG-relaterade frågor med bolag i Sverigefonden, 
vi deltog i sex valberedningar, 38 stämmor och var 
med att rösta in tolv nya kvinnor i styrelserna. 

Tillsammans med Carnegie Fonders ränteförval-
tare mejlade vi ut ett frågeformulär med ett antal 
frågor relaterade till skogsbruksmetoder och biolo-
gisk mångfald till de största skogsbolagen. Frågeställ-
ningarna kring skogsbruk och biologisk mångfald är 
komplexa och detta är ett ämne vi kommer för-
djupa oss mer i framöver. 

Vi blev tillfrågade av NCC att lämna synpunkter 
på bolagets hållbarhetsstrategi. Det mynnade ut i 
en väl strukturerad dialog där vi bland annat dis-
kuterade vilka faktorer som vi anser vara de mest 
materiella för bolaget och vilka målsättningar bola-
get valt att prioritera. Vi gick även igenom punkter 
som vi, vad gäller NCC, anser saknas i vårt verktyg 
THOR. Vi uttryckte bland annat önskemål om att 
bolagets ambitiösa miljömål också valideras av Sci-
ence Based Targets. 

H&M har i sitt incitamentsprogram en vikt på 25 
procent avsatt för hållbarhetsmål, vilket i sig är lov-
värt. Bolaget specificerar dock inte vilka mål som 
ingår. Ett aktieägarförslag på stämman syftade till att 
få bolaget att redovisa detta, något vi röstade för.

I egenskap av större aktieägare i Duni blev vi 
tillfrågade att lämna synpunkter på den nya håll-
barhetsstrategi Duni tagit fram. Vi följde upp UN 
Global Compact i februari 2021 och kunde sedan 
konstatera att bolaget skrivit under detta i sep-
tember 2021. Den nya strategin innehåller också 
ambitiösa målsättningar kring cirkularitet i produk-
tutbudet och ett mål om utsläppsneutralitet som 
kommer understödjas av ett Science Based Targets. 

Hållbarhetsfaktorer, med klimatfrågan i spet-
sen, har som bekant seglat upp som en allt större 
punkt på agendan, både för bolagen vi investerar i 
och samhället i stort. Vår uppfattning är att många 
svenska bolag ligger långt fram i sitt arbete och har 
ambitiösa målsättningar. Exempelvis har sjutton 
av de bolag Carnegie Sverigefond är investerad i 
satt så kallade Science Based Targets, det vill säga 
mål om att minska sina utsläpp för att nå målen 
i Parisavtalet. Målsättningarna ligger ofta långt fram 
i tiden. Mål om koldioxidneutralitet till exempel 
ligger ofta mellan tio och trettio år framåt i tiden 
men man måste börja vidta åtgärder redan nu. Vi 
kommer därför uppmana bolagens styrelser att ta 
fram incitamentsprogram som innehåller tydliga 
och relevanta hållbarhetsfaktorer som en del av de 
komponenter som utvärderas. 

En annan aspekt vi tycker är viktigt är att ledning 
och styrelse har ett signifikant aktieägande i bola-
get man är verksam i. Vi definierar det som att man 
äger aktier i bolaget motsvarande åtminstone en 
fast årslön.
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Genomsnitt/10år 15,2%

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 7 577 10 343 14 714 14 873 18 939 19 274 14 437 18 975 21 725 25 401

Andelsvärde, kr Klass A 1 220,17 1 590,65 1 926,04 2061,05 2 333,75 2 570,96 2 358,84 3 194,70 3 388,54 4 363,33

Antal andelar, st Klass A 6 209 725 6 502 531 7 639 529 7 215 943 8 115 191 7 496 905 6 081 707 5 733 775 6 219 315 5 642 090

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – 92,11 125,37 133,64 172,95

Antal andelar, st Klass B – – – – – – 995 304,66 1 369 121 1 394 296 1 295 203

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – 115,85 118,94 149,46

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – 4 195 834 3 900 379 3 741 172

Utdelning, kr/andel klass A 46,05 – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel klass C – – – – – – – 1,00 4,00 4,00

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – 61 60 61 61 61 64

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 3,2 2,0 2,6 3,4 3,6 3,3 2,6 3,7 3,7 3,8

Totalavkastning, % 15,6 30,4 21,1 7,0 13,2 10,2 –8,3 35,4 6,1 28,8

1)  Valt jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Innehav Procent

Investor AB B 8,1

Holmen AB Reg B 7,4

Volvo AB B 7,2

Atlas Copco AB B Reg 5,5

ABB Ltd Reg 5,4

Lifco AB 5,3

Essity AB B Reg 4,7

Skanska AB B 4,6

Sandvik AB 4,4

Telefon AB LM Ericsson B 4,1

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,06

Genomsnittlig fondförmögenhet A , Mkr 24 275

Genomsnittlig fondförmögenhet B , Mkr 203

Genomsnittlig fondförmögenhet C , Mkr 534

Omsättningshastighet, ggr/år 0,41

Transaktionskostnader, kkr 5 205

Analyskostnader, kkr 3 700

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,01

Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka  
närstående institut har agerat motpart i kommission, 
fast räkning eller genom handel i eget lager. 19,40%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Banker 2 004 300 7,9%

Nordea Bank Abp Reg 828 750 3,3%
Skandinavi Enskil Bank AB 
Stoc A 629 250 2,5%

Swedbank AB A 546 300 2,2%

Dagligvaror 1 181 600 4,7%

Essity AB B Reg 1 181 600 4,7%

Fastigheter 998 500 3,9%

Atrium Ljungberg B 998 500 3,9%

Hälsovård 1 619 845 6,4%

AstraZeneca Plc 690 820 2,7%

Getinge AB B 790 200 3,1%

Swedish Orphan Biovitrum AB 138 825 0,6%

Industri 9 125 598 35,9%

ABB Ltd Reg 1 381 600 5,4%

Atlas Copco AB B Reg 1 383 720 5,5%

Dometic Group AB 356 850 1,4%

Epiroc AB B 527 175 2,1%

NCC AB B 628 875 2,5%

Sandvik AB 1 111 440 4,4%

Securitas AB B 623 250 2,5%

Skanska AB B 1 171 000 4,6%

SKF AB B 107 250 0,4%

Volvo AB B 1 834 438 7,2%

Investmenttbolag 3 726 000 14,7%

Investor AB B 2 049 750 8,1%

Kinnevik AB Reg 322 750 1,3%

Lifco AB B 1 353 500 5,3%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Kommunikation 531 075 2,1%

Telia Co AB 531 075 2,1%

Material 2 219 610 8,7%

Duni AB 350 400 1,4%

Holmen AB Reg B 1 869 210 7,4%

Sällanköpsvaror 2 325 340 9,2%

Assa Abloy AB B 690 500 2,7%

Electrolux AB B 878 000 3,5%

Hennes & Mauritz AB B 756 840 3,0%

Teknologi 1 047 795 4,1%

Telefon AB LM Ericsson B 1 047 795 4,1%

Tjänster 351 900 1,4%
Nordic Entertainment Gr 
AB Reg 351 900 1,4%

Summa värdepapper 25 131 563 98,9%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 269 874 1,1%
Summa fondförmögenhet 25 401 436 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 1 380 255 5 752 697

Ränteintäkter – –

Utdelningar 267 017 732 059

Valutakursvinster och förluster, 
netto – –21

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 48 –
Summa intäkter och  
värdeförändring 1 647 320 6 484 735

Kostnader

Förvaltningskostnader –266 024 –346 163

Räntekostnader –413 –393

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –7 535 –9 074
Summa kostnader –273 972 –355 630

Årets resultat 1 373 348 6 129 104

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 18 975 452 21 724 640

Andelsutgivning A 5 820 828 3 946 785

Andelsinlösen A –4 412 093 –6 345 294

Andelsutgivning B 129 313 87 315

Andelsinlösen B –110 557 –102 745

Andelsutgivning C 18 518 21 908

Andelsinlösen C –54 456 –44 705

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning 1 373 348 6 129 104

Utdelat till andelsägarna –15 715 –15 573
Fondförmögenhet vid årets slut 21 724 640 25 401 436

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 21 362 370 25 131 563
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 21 362 370 25 131 563

Bankmedel och övriga likvida 
medel 384 846 272 485

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 26 –

Övriga tillgångar 11 288 45 427
Summa Tillgångar 21 758 530 25 449 474

Skulder

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –26 490 –29 948

Övriga skulder –7 400 –18 090
Summa Skulder –33 890 –48 038

Fondförmögenhet, not 1 21 724 640 25 401 436

Poster inom linjen Inga Inga
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Utveckling
Trots tidvis volatilitet så får återhämtning bli ordet 
som summerar 2021. Vi har sedan årsskiftet sett en 
återhämtning för den nordiska kreditmarknaden 
som har varit synnerligen märkbar för det högav-
kastande segmentet. Även om året inleddes något 
svagare globalt så var nordiska krediter stabila. 
Marknaden tog sedan fart efter starka kvartalsrap-
porter, vaccinering och återöppnandet av ekono-
mier och samhällen. 

Samtidigt rapporterades starka inflationsdata, 
tillsammans med diverse centralbanksstimulanser. 
Långa marknadsräntor steg. Detta ränteuppställ 
påverkade globala krediter negativt samtidigt som 
den nordiska marknaden, som till stor del består av 
rörliga räntekuponger, klarade sig relativt väl. Våren 
karaktäriserades över lag av en intensiv primär-
marknad. Vi kunde glädja oss åt att antalet gröna 
obligationer fortsatte att växa samtidigt som vi 
såg starten för hållbarhetslänkade motsvarigheter 
där bolagen sätter särskilda mål som ska uppfyllas 
under obligationens löptid.

Kreditmarginalerna sjönk generellt, detta som en 
effekt av den ökade riskviljan för att på vissa håll 
återigen tangera historiskt låga nivåer. När somma-
ren kom och affärstempot föll överraskades mark-
naden av ett räntenedställ signerat ny virusoro i 
kombination med rädsla för begränsad tillväxt om 
centralbankerna skulle dra åt svångremmen för 
snabbt nu när inflationen steg. Sensommaren inled-
des med fortsatt lägre marginaler i Norden som 
en effekt av stor efterfrågan på krediter. Fortsatt 
starka inflationsdata gav sedan en rekyl tillbaka för 
räntor och risksentimentet haltade, även om nord-
iska krediter klarade sig relativt bra med undantag 
för fastighetssektorn som handlades ned på bred 

front på grund av tekniska faktorer som utbud- och 
efterfrågedynamik i samband med lägre riskvilja. 

Solida kvartalsrapporter hjälpte föga då virus-
oron återigen tog fart efter rapporter om nya mu-
tationer, samtidigt som Federal Reserve ville pensi-
onera årets modeord ”transitory” med referensen 
att inflationen verkar vara här för att stanna. Hösten 
slutade därför något sämre och vi såg investerare 
kräva mer betalt för att ta på sig risk. Med vintern 
kom en lugnare marknad som tog inflations- och 
virusnyheter med ro. 

I backspegeln kan vi lugnt konstatera att 2021 
bjudit på blandad kompott om än övervägande 
positiva toner tack vare en god återhämtning från 
föregående års dramatik. Den nordiska kreditmark-
naden fortsatte att växa under året vilket gynnar 
både diversifieringen och likviditeten i marknaden.

Förvaltning
2021 kom att bli ett bra år för portföljen som ge-
nerade en god avkastning då de flesta obligationer 
handlades upp som en konsekvens av återhämt-
ningen efter föregående års stökiga marknad. Det 
är framför allt de högavkastande samt efterställda 
krediterna som har bidragit till årets avkastning. 

Under hösten handlades hela fastighetssegmen-
tet ned på grund av ett av fondens större innehav, 
Heimstaden, som emitterade volym om hela 36 
miljarder kronor under några få dagar vilket tillfälligt 
mättade marknaden på just fastighetskrediter. Då 
fonden har en exponering om cirka 16 procent mot 
fastigheter påverkades avkastningen därefter. Värt 
att notera är dock att underliggande fastighetsobli-
gationer fortsatt är stabila sett till kreditrisk. Givet 
bibehållen risk så ser vi dessa krediter som mycket 
attraktivt prissatta och ser viss uppsida framgent. 

Carnegie Corporate Bond

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möj-
ligheter 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 marknadspositioner 
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, Norden

Ansvarig förvaltare N. Edman & M. Andersson

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A. 

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Ja, Class 1 SEK, Class 1 EUR

Fondfakta Totalavkastning, % 
ack sedan start 342,8

snitt sedan start 4,9

10 ack 39,2

10 snitt 3,4

5 ack 10,0

5 snitt 1,9

3 ack 6,4

3 snitt 2,1

2 ack 2,2

2 snitt 1,1

1 ack 3,6

Placeringsinriktning

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finans-
branschen sedan 2007 och anställd  
sedan 2013. 

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

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

Riskmått

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

Årlig avgift, Class 1 SEK, % 0,71

Årlig avgift, Class 1 EUR, Class 1 NOK, Class 1 SEK 
Div, % 0,72

Årlig avgift, Class 3 EUR, Class 3 SEK, % 1,07

Årlig avgift, Class 3 CHF, Class 3 NOK, % 1,06

Årlig avgift, Class 2 SEK Acc, % 0,50

Förvaltningsavgift, Class 1 CHF, Class1 EUR, Class 1 
NOK, Class 1 SEK, Class 1 SEK Div, % 0,60

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 1 EUR,1) 61,93

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 1 EUR,1) 3,93

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 1 NOK,1) 64,63

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 1 NOK,1) 4,00

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 1 SEK, 1) 61,31

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 1 SEK,1) 3,92

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 1 SEK Div,1) 60,33

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 1 SEK Div,1) 3,90

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 2 SEK Acc,1) 39,03

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 2 SEK Acc,1) 2,50

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 3 CHF,1) 97,71

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 3 CHF,1) 6,30

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 3 EUR, 1) 97,85

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 3 EUR,1) 6,22

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 3 NOK, 1) 100,96

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 3 NOK,1) 6,26

Förvaltningsavgift för 10 000 kr Class 3 SEK, 1) 97,22

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 3 SEK,1) 6,22

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad Class 3 SEK,1) 6,20

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet,  
Class 1 CHF, Class 1 EUR, Class 1 NOK, Class 1 SEK, 
Class 1 SEK Div, % 0,60

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
Class 3 CHF, Class 3 EUR, Class 3 NOK, Class 3 
SEK, % 0,95

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
Class 2 SEK Acc, % 0,38

Avgifter och kostnader     2021-12-31

Totalrisk, fond, % 9,7

Riskklass 3

Duration, år 0,6

Kreditduration, år 2,9

Spreadexponering 9,0

Efter föregående års dramatik har vi gjort vissa 
förändringar i portföljen för att ytterligare främja 
likviditeten. Inom det lågavkastande segmentet fo-
kuserar vi nästan uteslutande på bolag med publikt 
kreditbetyg och vi har en god diversifiering både 
vad gäller emittenter och valutor. Vi har även ökat 
exponeringen av krediter inom det högavkastande 
segmentet som handlas i den europeiska markna-
den som naturligt har en bredare investerarbas. 
Nytt för året är också att vi aktivt har valt att ta ned 
räntedurationen i fonden som per årets utgång är 
på en väldigt låg attraktiv nivå givet marknadens 
förväntningar om räntehöjningar. 
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I övrigt fortsätter vi förvalta fonden enligt samma 
principer med fokus på fina bolag med hållbara 
affärs idéer och stabila kassaflöden. 

Tack vare den starka återhämtningen så upp-
gick fondens utveckling till 3,6 procent för året. 
Nettoflödet under året har uppgått till –1,6 miljar-
der kronor och fondförmögenheten per årsskiftet 
var 16,6 miljarder kronor. 

Derivathandel med mera 
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna 
i fonden har åtagandemetoden använts som risk-
bedömningsmetod. Ställda säkerheter per den 31 
december uppgick till 107,8 miljoner kronor och 
mottagna till 3,2 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Med nya virusmutationer på framfart, starka in-
flationsdata och centralbanker som börjar dra åt 
svångremmen så tar vi höjd för viss volatilitet fram-
gent och vidhåller därför vår konservativa ansats 
med en balanserad, diversifierad och hållbar port-
följ med fokus på likviditet. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I analy-
sen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter var-
vid god standard och framtidsutsikter främjas och 
risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder också 
i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrågor. 

Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-

verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper
Fonden har valt in
Fonden har under året investerat i både hållbara 
bolag och hållbara instrument, så kallade gröna eller 
hållbarhetslänkade obligationer som i slutet på året 

uppgick till 23 procent av portföljen. I dagsläget 
har dessutom nästan 18 procent av fondens inne-
hav satt eller åtagit sig att sätta ett ”Science Based 
Target” (SBT) där bolagen vetenskapligt förankrar 
klimatmålen i linje med Parisavtalet. 

Intressanta investeringar under året är bland 
annat Y-foundation där finska städer gått samman 
och genom en ideell förening arbetar för att öka till-
gängligheten av prisvärda hem samt ytterst minska 
hemlösheten. Golvtillverkaren Kährs investerade vi 
också i under året och förutom att ha satt ett SBT 
(vetenskapligt baserat mål) arbetar bolaget kontinu-
erligt med att hitta nya mer hållbara material samt 
öka användningen av återvunnet material.

Fonden har valt bort
Fonden exkluderar flertalet kontroversiella bran-
scher, däribland alkohol, tobak och spel (gambling), 
samt bolag som inte har adekvata svar på våra 21 
ESG-relaterade frågeställningar (se nedan).

Fondbolaget har påverkat
Vi fortsätter att ställa höga krav på de bolag där 
transparensen är för låg för att vi ska kunna göra 
våra investeringsanalyser. Vi har därför börjat kräva 
svar på 21 hållbarhetsrelaterade frågor för att möj-
liggöra en investering från vår sida. Detta kom under 
året att bli en branschstandard inom nordisk High 
Yield där bolagens svar har möjliggjort en mycket 
djupare förståelse för deras utmaningar och risker 
relaterade till hållbarhet. Initiativet till dessa frågor 
medförde dessutom att vi under året agerade boll-
plank till utformandet av ett par bolags hållbarhets-
arbeten. I slutet av året valde vi dessutom att upp-
datera dessa frågor och implementerade ett ”best 
practice-avsnitt” där vi redogör för vad vi tycker är 
rimligt att förvänta sig av professionellt drivna bolag.
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 5 840 9 987 12 630 12 066 11 663 15 140 15 172 19 985 17 531 16 602

Andelsvärde, kr Class 3 SEK 354,89 374,57 385,76 389,52 402,65 418,34 416,33 433,50 427,59 442,82

Antal andelar, st Class 3 SEK 14 261 900 22 166 709 27 984 547 25 882 235 23 503 026 32 469 863 31 629 293 37 656 061 36 399 183 2 766 264

Andelsvärde, NOK Class 3 NOK 102,28 108,28 112,30 114,85 119,95 126,00 127,01 134,14 132,54 137,54

Antal andelar, st Class 3 NOK 1 741 391 7 364 069 5 517 137 3 483 126 2 151 873 2 531 613 4 088 205 5 521 857 2 942 463 2 766 264

Andelsvärde, EUR Class 3 EUR – 102,10 104,59 105,59 109,27 113,55 112,97 117,22 115,09 118,52

Antal andelar, st Class 3 EUR – 49 071 55 280 36 607 39 642 28 915 79 332 78 769 73 742 52 433

Andelsvärde, kr Class 1 SEK – – – – – – – 104,77 103,71 107,78

Antal andelar, st Class 1 SEK – – – – – – – 1 614 864 6 553 655 10 611 932

Andelsvärde, kr Class 1 SEK Dist 110,13 112,37 111,62 108,64 108,08 108,14 104,02 104,02 99,83 100,30

Antal andelar, st Class 1 SEK Dist 5 179 050 7 076 999 7 623 836 8 870 796 8 014 245 8 813 083 7 775 434 8 967 121 5 620 880 4 467 173

Andelsvärde, EUR Class 1 EUR – – 98,97 100,27 104,13 108,59 108,41 112,97 111,22 114,94

Antal andelar, st Class 1 EUR – – 192 581,02 240 108 203 801 222 130 132 109 52 329 24 749 20 915

Andelsvärde, NOK Class 1 NOK – – – – – 110,43 111,71 118,39 117,39 122,24

Antal andelar, st Class 1 NOK – – – – – 1 128 225 1 890 406 1 589 312 1 401 930 406 864

Andelsvärde, CHF Class 3 CHF – – – – – – 98,74 102,07 99,92 102,67

Antal andelar, st Class 3 CHF – – – – – – 94 879 100 030 82 750 79 570

Andelsvärde, kr Class 2 SEK – – – – – 100 100,10 100,75 99,95 104,10

Antal andelar, st Class 2 SEK – – – – – 1 268 770 1 264 679 2 576 177 41 909 40 662

Utdelning, kr/andel Class 1 SEK Dist 4,16 4,16 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,00 3,60 3,40

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % 11,6 5,5 3,0 1,0 3,4 3,9 –0,5 4,1 –1,4 3,6

1) Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
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KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

Investment Grade

AAA 15,5%

AA+/AA/AA- 0,0%

A+/A/A- 7,4%

BBB+/BBB/BBB- 24,4%

Summa 47,3%

High Yield

BB+/BB/BB- 25,7%

B+/B/B- 23,7%

CCC/CC/C 0,0%

Summa 49,4%

Default D 0,0%

Kassa och övrigt 3,4%

Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt 
kreditbetyg uppgick till 70,0%

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 1 EUR, Mkr 27

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 1 NOK, Mkr 65

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 1 SEK, Mkr 962

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 1 SEK Div, Mkr 504

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 2 SEK, Mkr 4

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 CHF, Mkr 76

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 EUR, Mkr 84

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 NOK, Mkr 392

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 SEK, Mkr 15 182

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 2,86

Omsättningshastighet, ggr/år  0,61

Transaktionskostnader, kkr –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
en motsvarande marknad utanför EES.

Bankobligationer 981 412 5,9%

Bank of Aland Plc FRN 21/10.09.26 171 890 1,0%

DNB Bank ASA FRN EMTN 21/17.02.32 70 546 0,4%

DNB Bank ASA FRN EMTN Sen Sub Reg S 20/28.05.30 42 020 0,3%

DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 16/26.03.Perpetual 59 237 0,4%

DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 19/12.11.Perpetual 28 238 0,2%

Jyske Bank AS FRN 19/09.07.Perpetual 13 683 0,1%

Klarna Bank AB FRN 21/13.09.23 39 841 0,2%

Nordea Bank Abp VAR Conv Ser 9601 Jun Sub 19/26.09.Perpetual 47 447 0,3%

Nordea Bank Abp VAR EMTN 19/27.06.29 52 283 0,3%

Nordea Bank Abp VAR EMTN Jun Sub Reg S 17/12.03.Perpetual 91 918 0,6%

Nordea Bank Abp VAR EMTN Ser 9520 Reg S 14/23.03.Perpetual 19 546 0,1%

OP Corp Bank Plc FRN EMTN Sub 20/03.06.30 93 837 0,6%

OP Corp Bank Plc VAR Sen Sub Reg S 20/09.06.30 31 624 0,2%

SBAB Bank AB FRN EMTN Sub 20/03.06.30 83 399 0,5%

Svenska Handelsbanken AB EMTN Sub Reg S 19/01.03.Perpetual 117 057 0,7%

Svenska Handelsbanken AB VAR Conv 20/01.03.Perpetual 18 848 0,1%

Bostadsobligationer 2 286 360   13,8%

DNB Boligkreditt AS 0.75% EMTN 19/31.01.24 202 481   1,2%

DNB Boligkreditt AS FRN EMTN 17/28.11.22 51 489   0,3%

Landshypotek Bank AB 0.615% Ser 100GB Sen 19/18.11.25 29 998   0,2%

Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23 148 318   0,9%

Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23 55 493   0,3%

Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23 8 072   0,1%

Landshypotek Bank AB FRN Ser 101 Sen 19/17.03.25 72 275   0,4%

Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 370 Tr 1 18/28.11.23 34 558   0,2%

Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 371 Sen 19/28.11.24 45 374   0,3%

Nordea Eiendomskreditt AS FRN EMTN 21/17.09.26 158 059   1,0%

Nordea Hypotek AB 1% Ser 5534 Sen 18/18.09.24 76 493   0,5%

Nordea Hypotek AB 1% Ser 5535 20/17.09.25 203 690   1,2%

Nykredit Realkredit AS FRN 21/01.10.24 76 491   0,5%

Nykredit Realkredit AS FRN Ser 32H/H Sen 19/01.10.22 201 147   1,2%

Skandiabanken AB FRN Ser 518 DMTN 19/24.08.22 60 291   0,4%

Skandiabanken AB FRN Ser 521 Sen 19/24.09.24 51 076   0,3%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 1% Ser 576 Sen 18/20.12.23 50 902   0,3%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc Stoc 1.5% Ser 575 16/21.12.22 126 937   0,8%

Sparebank 1 Boligkreditt FRN Sen 20/02.06.25 153 661   0,9%

Sparebanken Vest Boligkred AS FRN 20/08.12.25 82 046   0,5%

Stadshypotek AB 1% MTN  Ser 1590 Sen 20/03.09.25 203 725   1,2%

Storebrand Boligkreditt AS FRN 20/19.06.24 92 675   0,6%

Swedish Covered Bond Corp 0.75% EMTN Sen 19/28.03.24 101 112   0,6%

Företagsobligationer 11 281 794   67,9%

AAURELIUS Equity Opportunities AB FRN Sen 19/05.12.24 83 569   0,5%

Akelius Residential Prop AB FRN Sen Reg S 19/12.11.24 20 227   0,1%

Akelius Residential Prop AB VAR Sub Reg S 18/05.10.78 139 998   0,8%

Akelius Residential Prop AB VAR Sub Reg S 20/17.05.81 60 284   0,4%

Akelius Residential Property Fin BV 1.125% EMTN 20/11.01.29 20 300   0,1%

Aker Horizons ASA FRN 144A 21/15.08.25 154 032   0,9%

Altera Shuttle Tankers LLC 7.125% Sen 17/15.08.22 33 088   0,2%

Altera Shuttle Tankers LLC 9.5% 144A 21/15.12.25 41 836   0,3%

Altera Shuttle Tankers LLC FRN Sen 19/18/10/2024 137 999   0,8%

Assemblin Financing AB FRN Sen Reg S 19/15.05.25 103 479   0,6%

Axactor SE FRN 144A 21/12.01.24 148 723   0,9%

Axactor SE FRN 144A 21/15.09.26 70 573   0,4%

Azerion Hg BV 7.25% 21/28.04.24 181 022   1,1%

B2 Holding ASA FRN Sen 17/14.11.22 93 024   0,6%

B2 Holding ASA FRN Sen 18/23.05.23 20 856   0,1%

B2 Holding ASA FRN Sen 19/28.05.24 42 892   0,3%

Bayport Management Ltd 11.5% Sen Reg S 19/14.06.22 99 761   0,6%

Bewi ASA FRN 144A 21/03.09.26 51 986   0,3%

Bulk Industrier AS FRN 20/14.07.23 37 182   0,2%

Bulk Infrastructure AS FRN Sen 19/15.10.24 100 557   0,6%

Castellum AB FRN 20/27.08.27 20 706   0,1%

Castellum AB FRN Ser 419 Tr 1 Sen 19/06.05.26 20 741   0,1%

Castellum AB VAR 21/02.03.Perpetual 133 096   0,8%

Chip Bidco AS FRN Sen 19/13.12.24 33 420   0,2%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –1 924 311 408 763

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument 652 690 155 758

Värdeförändring på OTC- 
derivatinstrument 561 232 –350 551

Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument 80 516 6 902

Värdeförändring på fondandelar –191 0

Ränteintäkter 623 186 601 447

Utdelningar – –

Valutavinster och förluster, netto –134 875 –257

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 2 293 11 476
Summa intäkter och  
värdeförändring –139 460 833 537

Kostnader

Ersättning till fondbolaget –154 144 –158 817

Ersättning till förvaringsinstitutet –1 646 –1 796

Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0

Ersättning till revisorer –287 –117

Räntekostnad –1 119 –830

Övriga kostnader –14 963 –9 954
Summa kostnader –172 159 –171 514

Resultat före skatt –311 619 662 023

Skatt –7 683 –8 561
Resultat efter skatt –319 302 653 462

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 19 985 385 17 530 717

Andelsutgivning 16 758 244 11 108 092

Andelsinlösen –18 867 165 –12 676 607
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning –319 302 653 462

Utdelning –26 445 –13 731

Fondförmögenhet vid  
årets slut 17 530 717 16 601 933

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 16 186 679 14 998 957

Penningmarknadsinstrument 655 566 916 689

OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 502 313 213 020

Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde – 12 823

Fondandelar – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 17 344 558 16 141 488

Bankmedel och övriga  
likvida medel 455 320 611 219
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 125 859 117 285

Övriga tillgångar 469 954 216 354
Summa tillgångar 18 395 691 17 086 346

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –265 636 –364 722

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –25 403 –21 967

Övriga skulder –573 935 –97 725
Summa Skulder –864 974 –484 413

Fondförmögenhet, not 1 17 530 717 16 601 933

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 251 863 3 200
Ställda säkerheter för OTC - 
derivat 0 107 834
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Cidron Romanov Ltd VAR PIK TOG 21/22.10.26 102 960   0,6%

Cidron Romanov Ltd VAR PIK TOG 21/22.10.26 81 461   0,5%

Compact Bidco BV 5.75% 21/01.05.26 43 787   0,3%

Compactor Fastigheter AB FRN 20/24.09.23 78 566   0,5%

Dios Fastigheter AB FRN Ser MTN 103 21/18.11.24 69 833   0,4%

DOF Subsea ASA 9.5% Sen 17/14.03.22 23 363   0,1%

DOF Subsea ASA FRN Sen 18/27.11.23 11 992   0,1%

DSV A/S 0.375% Sen 20/26.02.27 61 942   0,4%

DSV A/S FRN Sen 14/18.03.22 128 572   0,8%

Endur Asa FRN 21/03.03.25 67 903   0,4%

Epiroc AB FRN EMTN 20/18.05.26 35 453   0,2%

Epiroc AB FRN EMTN Sen 18/06.12.23 50 775   0,3%

European Energy AS FRN 21/16.09.25 119 026   0,7%

European Energy AS VAR 20/Perpetual 191 914   1,2%

FastPartner AB FRN Ser 102 21/22.06.26 40 008   0,2%

FastPartner AB FRN Ser 103 21/25.08.27 49 486   0,3%

FNG Nordic AB FRN 19/25.07.24 68 200   0,4%

Frontmatec Group ApS FRN 19/10.10.24 73 346   0,4%

Global Agrajes Slu FRN 20/22.12.25 72 625   0,4%

Global Agrajes Slu FRN 21/22.12.25 32 575   0,2%

GN Store Nord Ltd 0.875% EMTN 21/25.11.24 77 674   0,5%

Goldcup 100774 AB FRN 21/07.12.26 50 625   0,3%

Heimstaden AB 4.25% 21/09.03.26 20 747   0,1%

Heimstaden AB 4.375% 21/06.03.27 28 867   0,2%

Heimstaden AB VAR 21/15.01.Perpetual 61 025   0,4%

Heimstaden AB VAR Sub 19/11.07.Perpetual 196 463   1,2%

Heimstaden Bostad AB VAR 20/15.10.Perpetual 122 762   0,7%

Heimstaden Bostad AB VAR 21/03.05.Perpetual 68 137   0,4%

Heimstaden Bostad AB VAR Jun Sub Reg S 19/19.02.Perpetual 41 354   0,3%

Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% EMTN 20/03.03.27 31 633   0,2%

Hoist Finance AB 2.75% EMTN Sen Reg S 18/03.04.23 31 760   0,2%

Hoist Finance AB VAR EMTN Sen Sub Reg S 17/19.05.27 26 765   0,2%

Hoist Finance AB VAR Sub 16/Perpetual 144 839   0,9%

Host Property AB FRN Sen Reg S 19/28.11.22 19 973   0,1%

Humble Group AB FRN 21/21.07.25 117 731   0,7%

ICA Gruppen AB FRN Ser 115 21/25.03.24 50 047   0,3%

Ice Gr Scandinavia Holdings AS FRN 144A 21/10.03.25 172 007   1,0%

Ice Gr Scandinavia Holdings AS FRN Sen 19/10.10.23 80 060   0,5%

If P&C Insurance Hg Ltd VAR 21/17.06.51 50 158   0,3%

Ilija Batljan Invest AB FRN 21/15.12.24 150 188   0,9%

Industrivaerden AB FRN Ser 164 Sen 20/20.02.23 100 083   0,6%

Intrum AB 3% Sen 19/15.09.27 30 470   0,2%

Intrum AB 3.125% Sen Reg S 17/15.07.24 25 859   0,2%

Intrum AB 3.5% EMTN Sen Reg S 19/15.07.26 31 289   0,2%

Intrum AB 4.875% Sen Reg S 20/15.08.25 117 772   0,7%

Intrum AB FRN Sen 19/03.07.23 45 311   0,3%

Intrum AB FRN Ser 113 21/09.09.26 39 450   0,2%

Kinnevik AB FRN Ser 107 21/23.11.26 49 968   0,3%

Klovern AB FRN 19/05.06.23 10 274   0,1%

Klovern AB FRN 20/16.04.24 127 109   0,8%

Klovern AB FRN 21/04.09.23 40 278   0,2%

Klovern AB FRN EMTN 21/10.02.25 60 808   0,4%

KLP Kommunekreditt AS FRN Ser KLPKK23 Sen 18/08.05.23 103 118   0,6%

Lakers Group AB FRN 21/09.06.25 53 861   0,3%

Latour Investment AB FRN 107 DMTN Sen 19/27.03.25 141 796   0,9%

Latour Investment AB FRN DMTN Ser 103 Sen 18/16.03.22 60 068   0,4%

Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25 286 850   1,7%

LR Gl Hg GmbH FRN 21/03.02.25 127 622   0,8%

Lundbergforetagen AB FRN DMTN Sen 20/20.05.25 71 173   0,4%

M2 Asset Management AB FRN 21/15.01.25 110 017   0,7%

M2 Asset Management AB FRN 21/25.01.24 92 963   0,6%

M2 Asset Management AB FRN DMTN Sen 20/10.07.23 10 224   0,1%

M2 Asset Management AB FRN Sen Reg S 19/19.12.22 8 777   0,1%

Mandatum Life Insurance Co Ltd VAR Sub 19/04.10.49 127 139   0,8%

Media and Games Invest Plc FRN Sen 20/27.11.24 221 334   1,3%

Midsummer AB FRN 19/25.04.23 10 945   0,1%

Millicom Intl Cellular SA FRN EMTN Sen 19/15.05.24 56 727   0,3%

Momox Holding GmbH FRN 20/10.07.25 101 789   0,6%

Mutares AG FRN Sen 20/14.02.24 71 845   0,4%

Novedo Hgs AB FRN 21/26.11.24 45 225   0,3%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31, forts. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26 51 975   0,3%

PHM Group Holding 4.75% 21/18.06.26 73 839   0,5%

Samhallsbyggnadsbolag i AB 1.75% EMTN Sen Reg S 19/14.01.25 31 913   0,2%

Samhallsbyggnadsbolag i AB FRN EMTN Sen Reg S 20/30.01.27 40 311   0,2%

Samhallsbyggnadsbolag i AB Step-up EMTN Sen 20/12.08.27 16 323   0,1%

Samhallsbyggnadsbolag i AB VAR 21/30.06.Perpetual 30 033   0,2%

Samhallsbyggnadsbolag i AB VAR Jun Reg S 20/30.01.Perpetual 20 222   0,1%

Samhallsbyggnadsbolag i AB VAR Jun Sub 19/28.01.Perpetual 110 011   0,7%

Samhallsbyggnadsbolaget AB FRN EMTN 20/18.12.25 50 257   0,3%

Sbb Treasury Oyj 0.75% EMTN 20/14.12.28 29 539   0,2%

Seaspan Corp 6.5% 21/29.04.26 77 605   0,5%

SGL TransGroup Istl AS 7.75% 21/08.04.25 94 683   0,6%

SGL TransGroup Istl AS FRN Sen 19/04.11.24 137 888   0,8%

Sirius International Group Ltd FRN Sub 17/22.09.47 219 450   1,3%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Conv 19/13.05.Perpetual 120 135   0,7%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Sub 17/13.05.Perpetual 269 185   1,6%

Skanska Financial Serv AB FRN DMTN Sen 18/24.05.23 50 158   0,3%

SKF AB FRN Sen 20/10.06.24 40 611   0,2%

Solis Bond Dac FRN 21/06.01.24 116 350   0,7%

SSAB AB FRN 21/16.06.26 50 957   0,3%

Statnett Sf 0.518% 20/30.06.23 26 054   0,2%

Stillfront Group AB FRN 21/19.05.25 89 455   0,5%

Stillfront Group AB FRN Sen Reg S 19/26.06.24 19 461   0,1%

Stockholm Exergi Holding AB FRN 20/17.09.24 20 068   0,1%

Stockholm Exergi Holding AB FRN MTN Sen 17/24.02.25 91 633   0,6%

Stora Enso Oyj FRN EMTN 20/29.04.25 26 433   0,2%

Storebrand Livsforsikring AS FRN Sub 17/21.11.47 40 331   0,2%

Storebrand Livsforsikring AS FRN Sub 19/16.09.49 108 534   0,7%

Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48 185 260   1,1%

Storskogen Gr AB FRN 21/01.12.25 57 537   0,4%

Storskogen Gr AB FRN 21/14.05.24 40 371   0,2%

Sveaskog AB FRN DMTN Sen 20/08.05.23 60 587   0,4%

Svenska Cellulosa SCA AB 1.125% EMTN Ser 106 20/23.09.27 25 446   0,2%

Swedish ATP Management AB 0 Sen 19/31.10.22 10 200   0,1%

Tele2 AB 1.125% EMTN Sen Reg S 18/15.05.24 42 130   0,3%

Tele2 AB FRN EMTN 20/03.11.27 48 802   0,3%

Tele2 AB FRN EMTN Sen 17/24.02.23 60 838   0,4%

Tele2 AB FRN EMTN Sen Reg S 20/10.06.25 50 194   0,3%

Telenor ASA 0% EMTN Sen Reg S 19/25.09.23 36 160   0,2%

Telenor ASA 0.25% EMTN Sen Reg S 20/14.02.28 55 876   0,3%

Telenor ASA FRN EMTN Sen Reg S 19/19.03.24 20 225   0,1%

Telia Co AB 1.125% EMTN 20/10.06.25 30 209   0,2%

Telia Co AB FRN EMTN Ser 87 Sen Reg S 13/08.11.23 111 616   0,7%

Telia Co AB Step-up FRN Sub Reg S 17/04.10.77 67 182   0,4%

Telia Co AB VAR Sub Reg S 20/11.05.81 110 719   0,7%

TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27 64 028   0,4%

TK Elevator Midco GmbH FRN Sen Reg S 20/15.07.27 41 715   0,3%

Tryg Forsikring AS FRN 21/12.05.51 80 004   0,5%

Tryg Forsikring AS FRN Jr Sub 18/26.07.Perpetual 60 812   0,4%

Vantage Towers AG 0% EMTN 21/31.03.25 122 337   0,7%

Velliv Pension & Livsforsi FRN Sub 18/08.06.28 203 375   1,2%

Verisure Holding AB 3.25% 21/15.02.27 61 790   0,4%

Verisure Holding AB 3.5% Sen Reg S 18/15.05.23 36 348   0,2%

Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26 157 671   1,0%

Verisure Holding AB FRN Sen Reg S 20/15.04.25 47 154   0,3%

Vestum AB (publ) FRN 21/28.10.24 11 264   0,1%

Volvo Treasury AB 1.625% EMTN Sen Reg S 20/26.05.25 43 214   0,3%

Volvo Treasury AB VAR Sub Reg S 14/10.03.78 54 157   0,3%

Zengun Group AB FRN 20/19.10.24 55 069   0,3%

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan 
marknad som är reglerad och öppen för allmänheten

Företagsobligationer 337 436 2,0%

Boreal Holding AS FRN Sk Ser BOHO01 PRO 18/03.10.25 80 814 0,5%

Storebrand Livsforsikring AS VAR 13/04.04.43 44 501 0,3%

Transcom Holding AB FRN 21/15.12.26 73 227 0,4%

Walnut Bidco Plc FRN 21/04.05.26 138 894 0,8%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31, forts. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument

Bankobligationer 25 509 0,2%

Klarna Bank AB VAR Sen 18/15.02.Perpetual 25 509 0,2%

Företagsobligationer 1 003 135 6,0%

ALM Equity AB FRN 21/17.06.26 101 000 0,6%

Almindelig Brand A/S FRN 21/14.10.31 83 250 0,5%

Desenio Holding AB FRN 20/16.12.24 89 063 0,5%

DOF Subsea ASA 0% 20/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% repr 20/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% Sen repr 20/27.02.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA Sen 20/31.12.Perpetual 0 0,0%

Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20/01.11.25 80 280 0,5%

Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20/01.05.26 93 765 0,6%

Ijsbeer Energie EURpa BV FRN 20/07.09.23 30 599 0,2%

Kistefos AS FRN 144A 20/16.09.25 43 058 0,3%

Mercell Holding ASA FRN Sen 20/08.12.25 134 766 0,8%

MidCo Infrastructure Logis AB FRN 21/12.04.24 29 888 0,2%

Samhallsbyggnadsbolag i AB VAR 20/14.03.Perpetual 25 033 0,2%

Special Inv Fd eQ Finnish RE 2.75% 19/29.01.24 133 187 0,8%

ViaCon Group AB FRN 21/04.11.25 57 647 0,4%

Walnut Bidco Plc 5.125% 21/04.05.26 50 449 0,3%

Y-Saatio sr 1.625% 21/04.10.26 51 150 0,3%

Swapkontrakt –4 604 0,0%

CROSS CURRENCY SWP 100 350 0,6%

CROSS CURRENCY SWP –102 890 –0,6%

CROSS CURRENCY SWP 83 625 0,5%

CROSS CURRENCY SWP –83 018 –0,5%

INT RATE SWAP –10 677 –0,1%

INT RATE SWAP 1 497 0,0%

INT RATE SWAP –2 008 0,0%

INT RATE SWAP 8 767 0,1%

INT RATE SWP –450 0,0%

INT RATE SWP 200 0,0%

Terminer 12 823 0,1%

Euro Bund 10 Years FUT 03/22 EUX 1 997 0,0%

Euro-BOBL 5 Years FUT 03/22 EUX 8 396 0,1%

Swedish Govt Bond 5 Years FUT 03/22 OMX 2 022 0,0%

US Treasury Note 5 Years FUT 03/22 CBOT 407 0,0%

Valutaterminer –147 098 –0,9%

BUY CHF SEK 15/02/2022 4 058 0,0%
BUY CHF SEK 15/02/2022 9 0,0%

BUY EUR SEK 14/01/2022 –141 0,0%

BUY EUR SEK 15/02/2022 2 484 0,0%

BUY EUR SEK 15/02/2022 14 0,0%

BUY EUR SEK 15/02/2022 –1 0,0%

BUY EUR SEK 15/02/2022 757 0,0%

BUY EUR SEK 15/02/2022 7 0,0%

BUY EUR SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 3 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 20 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 3 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 2 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 2 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 1 238 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 9 709 0,1%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

BUY NOK SEK 15/02/2022 1 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 24 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 19 0,0%

SELL CHF SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL CHF SEK 15/02/2022 –6 0,0%

SELL DKK SEK 11/03/2022 –651 0,0%

SELL DKK SEK 14/01/2022 –1 253 0,0%

SELL EUR SEK 11/03/2022 –50 0,0%

SELL EUR SEK 11/03/2022 –9 071 –0,1%

SELL EUR SEK 14/01/2022 –2 697 0,0%

SELL EUR SEK 14/01/2022 –25 724 –0,2%

SELL EUR SEK 15/02/2022 –4 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 41 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 –5 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 –1 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 –1 0,0%

SELL EUR SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL EUR SEK 16/02/2022 –1 890 0,0%

SELL EUR SEK 16/02/2022 –4 638 0,0%

SELL EUR SEK 16/02/2022 –56 319 –0,3%

SELL NOK SEK 11/03/2022 –13 529 –0,1%

SELL NOK SEK 14/01/2022 135 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –324 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –13 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –11 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –5 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –5 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 1 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –27 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –8 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –3 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –4 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –26 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –11 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL NOK SEK 16/02/2022 –734 0,0%

SELL NOK SEK 16/02/2022 –9 392 –0,1%

SELL SEK EUR 15/02/2022 0 0,0%

SELL SEK EUR 15/02/2022 0 0,0%

SELL USD SEK 11/03/2022 53 0,0%

SELL USD SEK 14/01/2022 –11 203 –0,1%

SELL USD SEK 16/02/2022 –27 912 –0,2%

Summa värdepapper 15 776 767 95,1%

Övriga tillgångar och skulder (netto) 825 167 4,9%
Summa fondförmögenhet 16 601 933 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
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Carnegie High Yield startade den 15 oktober 2021, 
varför nedanstående redogörelse för fonden avser en 
kortare tidsperiod och inte helåret 2021.

Utveckling
2021 präglades till stor del av pandemin, men 
också av en fortsatt ekonomisk återhämtning som 
en följd av lättade restriktioner då nästan hälften 
av världens befolkning blivit vaccinerad. Vidare har 
starka finans- och penningpolitiska åtgärder lyft till-
gångspriser till rekordhöga nivåer vilket också har 
gynnat obligationer.

Den nordiska High Yield-marknaden har vuxit 
rejält och emitterad volym uppgick till nästan 
200 miljarder kronor under året, vilket motsvarar 
en fördubbling jämfört med 2020. Även markna-
den för hållbar skuldfinansiering har vuxit kraftigt. 
Både globalt och i Norden har marknaden nästan 
fördubblats i storlek. Gröna obligationer är det in-
strument som är absolut vanligast men den största 
tillväxten har skett i hållbarhetslänkade obligationer, 
medan sociala obligationer fortfarande står för en 
relativt liten del av marknaden. Hållbarhetslänkade 
obligationer innebär att emittenten sätter hållbar-
hetsmål som måste uppnås. Om målen inte nås 
måste emittenten i regel betala en premie till in-
vesterarna. Vi är positiva till detta tillgångsslag men 
det kräver också en mer genomgående analys jäm-
fört med till exempel gröna obligationer eftersom i 
princip vilket bolag som helst kan emittera en håll-
barhetslänkad obligation.

Förhoppningen om att investeringstakten i för-
nyelsebar energi ska ta fart håller i sig, trots ett 
antal år då investeringarna har stagnerat omkring 
300 miljarder dollar per år. Även om man antar att 
effektiviteten fortsätter att öka, med mer produk-

tion per investerad krona, så krävs en ökad investe-
ringsnivå för att nå målen i Parisavtalet. IIASA, The 
International Institute for Applied Systems Analysis, 
uppskattar att det krävs i snitt 550 miljarder dollar 
per år fram till 2050 för att nå max 1,5 graders 
uppvärmning. Det är ingen omöjlighet men det 
krävs att utvecklingen går framåt inom de kom-
mande åren. 

Förvaltning
Portföljen är fullinvesterad och bestod per årsskif-
tet av 33 innehav vilka alla, enligt vår bedömning, har 
en verksamhet som bidrar till FN:s 17 Globala mål. 
Med större volym räknar vi med fler innehav både 
från sekundärmarknaden, där vi har identifierat ett 
antal intressanta bolag, samt från primärmarknaden. 
Den underliggande förräntningstakten uppgick per 
årsskiftet till 5,9 procent. Givet den fördelning vi 
ser att portföljen kommer att ha på sikt kan nivån 
komma att sjunka något till cirka 5 procent när fler 
namn adderas till portföljen.

Fonden avser att konsekvent hålla en relativt låg 
ränteduration, vilket känns extra viktigt nu givet de 
förväntningar som finns om högre marknadsräntor. 
Per årsskiftet uppgick räntedurationen till 0,3 år.

Nordiska bolag utgör 77 procent av portföljen. 
Övriga bolag utgörs främst av europeiska bolag 
som sökt sig till den nordiska marknaden. Framöver 
ser vi att andelen europeiska namn kan öka något 
i fonden, i synnerhet bolag som emitterat på den 
europeiska marknaden med en större investerar-
bas och förutom diversifiering därmed också kan 
bidra med bättre likviditet. Den nordiska markna-
den och nordiska bolag kommer dock alltid utgöra 
fondens kärna. 

De största sektorerna som fonden är investerad 
i är fastigheter och energi. Inom energi försöker vi 
diversifiera oss inom olika delar i värdekedjan och 
olika förnyelsebara tekniker. Fastighetssegmentet 
är den sektor där absolut flest gröna obligationer 
emitterats, åtminstone i Sverige och Norden, vil-
ket gör att det finns ett stort antal bolag att välja 
mellan. Det innebär att vi kan vara selektiva och en-
bart välja de bolag som har bäst hållbarhetsarbete 
samtidigt som avkastningsmöjligheten ska vara god.

Avkastningen för fonden summeras till 1,2 pro-
cent, vilket vi är mycket nöjda med för en period om 
cirka två och en halv månad. Nettoflödet under året 
har uppgått till 49,1 miljoner kronor och fondför-
mögenheten per årsskiftet var 50 miljoner kronor. 

Derivathandel med mera
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna 
i fonden har åtagandemetoden använts som risk-
bedömningsmetod. Ställda säkerheter per den 31 
december uppgick till 300 tusen kronor. 

Framtidsutsikter
Volatilitet drivet av pandemin, centralbanksstimu-
lanser och inflationsförväntningar kommer med 
stor sannolikhet hålla i sig och kan kortsiktigt på-
verka avkastningen. På sikt är det dock utvecklingen 
i fondens innehav som avgör avkastningen. Genom 
att investera i hållbara bolag och lägga stor vikt vid 
hållbarhetsrelaterade risker tror vi att vi ska skapa 
en avkastning i linje med den underliggande avkast-
ningen om cirka 5 procent.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 

Carnegie High Yield

Carnegie High Yield är en kreditfond med fokus på högavkastande före-
tagsobligationer (så kallad High Yield) i Norden och norra Europa. Fonden 
investerar i välskötta bolag med ett starkt hållbarhetsarbete. Genom att 
säkra valutaexponeringar och hålla låg duration så är det bolagens under-
liggande utveckling som på sikt är det som bestämmer fondens avkastning.

Förvaltare

Startdatum 2021-10-15

Kategori Räntefond Norden

Ansvarig förvaltare N. Edman & G. Ekhagen

Fondbolag FundRock Management  
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxembourg

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 1,2

snitt sedan start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 ack –

Placeringsinriktning

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen 
sedan 2007 och anställd sedan 2013. 

GUSTAV EKHAGEN
BSc i Fastighet & Finans från KTH och MSc 
i Företagsekonomi från Stockholms Univer-
sitet. I finansbranschen sedan 2014 och an-
ställd sedan 2019.

niklas.edman@carnegiefonder.se
gustav.ekhagen@carnegiefonder.se

Riskmått

Årlig avgift,Class 3 SEK Perf, % 0,92

Årlig avgift, Class 3 NOK, Class 3 SEK, Class 3 SEK Perf, % 1,07

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 NOK, % 22,90

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 NOK,% 0,46

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 SEK, % 23,20

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 SEK, % 0,46

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 SEK Perf, % 17,00

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 SEK Perf, % 0,34
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 
SEK Perf, % 0,69
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 
NOK, Class 3 SEK, % 0,94

Avgifter och kostnader       2021-12-31

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

Totalrisk, fond, % –

Riskklass 3

Duration, år 0,3

Kreditduration, år 2,7

Spreadexponering 15,4
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SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt 
regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor 
del av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och 

kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det 
saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur 
stor andel av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. De bolag som fonden investerar i 
har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker och främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in
Fonden har enbart investerat i bolag vars verksam-
het vi bedömer bidrar till FN:s 17 Globala mål. 75 
procent av fondens förvaltade kapital har investe-
rats i bolag med hög koppling, 19 procent i bolag 
med medelhög koppling och 1 procent i bolag med 
låg koppling. De största exponeringarna är mot 
bolag exponerade mot mål 7 (hållbar energi för 
alla), 11 (hållbara städer och samhällen) och 9 (håll-
bar industri, innovationer och infrastruktur).

Fonden var per årsskiftet till 44 procent investe-
rad i gröna obligationer, 8 procent i hållbarhetslän-
kade obligationer och 4 procent i sociala obligatio-
ner. Dessa obligationer bidrar till en ökad likviditet 
och långsiktigt lägre operationella risker vilket över 
tid bör innebära en bra riskjusterad avkastning.

Fonden var per årsskiftet till 5 procent investerad 
i bolag som satt hållbarhetsmål som verifierats ve-
tenskapligt, enligt Science Based Target Initiative, och 
ytterligare tre innehav motsvarande 6 procent har 
åtagit sig att sätta sådana mål.

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. Vi väljer också bort 
bolag som vi tycker har ett svagt hållbarhetsar-
bete och i synnerhet bolag med svag ägarstyrning. 
Ett konkret exempel på bolag vi har valt att inte 
investera i under året är Open Infra efter att det 
framkommit att bolaget haft ett stort antal ärenden 
i Allmänna Reklamationsnämnden.

Fondbolaget har påverkat
En viktig fråga vi driver är att förbättra transparen-
sen där vi genom vårt initiativ 21-punktslistan sedan 
drygt ett år kräver svar på 21 hållbarhetsrelaterade 
frågor för att ens möjliggöra en investering från vår 
sida. Detta kom under året att bli en branschstan-
dard inom nordisk High Yield där bolagens svar har 
möjliggjort en djupare förståelse för deras utma-
ningar och risker relaterade till hållbarhet. En annan 
viktig grundansats i påverkansarbetet är adekvat 
representation i bolagens styrelser och vi arbetar 
därför aktivt med både jämställdhets- och mång-
faldsfrågor.

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 50

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK – – – – – – – – – 101,19

Antal andelar, st Klass 3 SEK – – – – – – – – – 416 707

Andelsvärde, NOK klass 3 NOK – – – – – – – – – 101,37

Antal andelar, st Klass 3 NOK – – – – – – – – – 100

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK Perf – – – – – – – – – 101,04

Antal andelar, st Klass 3 SEK Perf – – – – – – – – – 73 200

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 1,2

1)  Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.
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UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/5år 4,5%

2021

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 NOK, Mkr 0,01

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 SEK, Mkr 39

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 SEK, Mkr 2

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 2,65

Omsättningshastighet, ggr/år  –

Transaktionskostnader, kkr –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31

KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

Investment Grade

AAA 0,0%

AA+/AA/AA- 0,0%

A+/A/A- 0,0%

BBB+/BBB/BBB- 0,0%

Summa 0,0%

High Yield

BB+/BB/BB- 33,2%

B+/B/B- 61,7%

CCC/CC/C 0,0%

Summa 94,9%

Default D 0,0%

Kassa och övrigt 5,1%

Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt 
kreditbetyg uppgick till 25,8%
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
en motsvarande marknad utanför EES.

Företagsobligationer 43 217 87,2

Aker Horizons ASA FRN 144A 21/15.08.25 2 013 4,1

ALM Equity AB FRN 20/15.06.25 1 309 2,6

Arenakoncernen Holding AB FRN 21/14.06.24 1 252 2,5

Arwidsro Fastighets FRN 21/06.08.Perpetual 1 263 2,6

Ax Del1 Oy FRN 17/19.04.24 832 1,7

Bayport Management Ltd 11.5% Sen Reg S 19/14.06.22 1 797 3,6

Bewi ASA FRN 144A 21/03.09.26 1 040 2,1

Bonheur ASA FRN 144A 20/22.09.25 1 540 3,1

Bulk Infrastructure AS FRN Sen 19/15.10.24 2 117 4,3

Castellum AB VAR 21/02.03.Perpetual 986 2,0

Dios Fastigheter AB FRN Ser MTN 103 21/18.11.24 1 247 2,5

Dooba Finance AB 7.5% Sen 20/27.10.24 1 110 2,2

East Renewable AB 13.5% 19/21.11.22 1 552 3,1

European Energy AS VAR 20/Perpetual 2 121 4,3

Force Bidco A/S FRN 21/05.07.26 2 100 4,2

Global Agrajes Slu FRN 21/22.12.25 1 602 3,2

Heimstaden AB VAR Sub 19/11.07.Perpetual 1 259 2,5

Humble Group AB FRN 21/21.07.25 1 294 2,6

Jotta Group AS FRN 21/28.05.25 1 143 2,3

Lakers Group AB FRN 21/09.06.25 1 594 3,2

Logistea AB FRN 21/07.10.24 1 271 2,6

M2 Asset Management AB FRN Sen Reg S 19/19.12.22 1 254 2,5

Midsummer AB FRN 19/25.04.23 1 990 4,0

Momox Holding GmbH FRN 20/10.07.25 1 060 2,1

Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26 1 019 2,1

Scatec ASA FRN 21/19.08.25 1 007 2,0

SGL TransGroup Istl AS 7.75% 21/08.04.25 532 1,1

Sibs AB FRN 20/19.04.24 1 284 2,6

Solis Bond Dac FRN 21/06.01.24 2 115 4,3

YA Holding AB FRN 21/17.12.24 1 263 2,6

Zengun Group AB FRN 20/19.10.24 1 252 2,5

Övriga finansiella instrument

Företagsobligationer 3 356 6,8

Ijsbeer Energie EURpa BV FRN 20/07.09.23 2 110 4,3

MidCo Infrastructure Logis AB FRN 21/12.04.24 1 245 2,5

Valutaterminer –320 –0,6

BUY NOK SEK 19/01/2022 0 0,0

SELL EUR SEK 11/03/2022 –56 –0,1

SELL EUR SEK 16/02/2022 –154 –0,3

SELL EUR SEK 16/02/2022 –4 0,0

SELL EUR SEK 16/02/2022 1 0,0

SELL NOK SEK 11/03/2022 –96 –0,2

SELL NOK SEK 16/02/2022 –14 0,0

SELL USD SEK 11/03/2022 4 0,0

Summa värdepapper 46 253 93,3

Övriga tillgångar och skulder (netto) 3 322 6,7

Summa fondförmögenhet 49 575 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 567

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument 32

Värdeförändring på OTC– 
derivatinstrument –464

Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument 0

Ränteintäkter 440

Utdelningar 0

Valutavinster och förluster, netto –22

Övriga finansiella intäkter 0

Övriga intäkter 89
Summa intäkter och  
värdeförändring 641

Kostnader

Ersättning till fondbolaget –83

Ersättning till förvaringsinstitutet –1

Ersättning till tillsynsmyndighet 0

Ersättning till revisorer –83

Räntekostnad –2

Övriga kostnader –13
Summa kostnader –182

Resultat före skatt 459

Skatt –6
Resultat efter skatt 453

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 0

Andelsutgivning 64 992

Andelsinlösen –15 870
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 453

Utdelning 0

Fondförmögenhet vid  
årets slut 49 575

BALANSRÄKNING

kkr 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 41 970

Penningmarknadsinstrument 4 603

OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 5

Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde -
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 46 578

Bankmedel och övriga  
likvida medel 2 135
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 434

Övriga tillgångar 828
Summa tillgångar 49 976

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –325

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –70

Övriga skulder –5
Summa Skulder –401

Fondförmögenhet, not 1 49 575

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 0
Ställda säkerheter för OTC - 
derivat 300
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Utveckling
Utvecklingen 2021 präglades likt 2020 av pande-
min men i kontrast kan 2021 sammanfattas som ett 
lättnadsrally för risktillgångar, inte minst för nordisk 
High Yield, med rekord efter rekord för globala ka-
pitalmarknader. Pandemin och fortsatt ultraexpan-
siva centralbanker har drivit tillgångspriser och ak-
tualiserat frågan om stigande inflation. Flaskhalsar i 
produktionen och obalans i globala leveranskedjor 
har skapat temporära störningar vilket drivit priser 
på allt från halvledare till energi, och inflationstak-
ten har stigit markant andra halvåret. 

Marknadens reaktion har däremot varit tvetydig 
och även om räntor stigit jämfört med inledningen 
av året antyder marknadens reaktion en förväntan 
om lägre tillväxt och att inflationen till stor del är 
temporär. Centralbanker har samtidigt påbörjat sin 
”tapering”, och i förlängningen aviserat räntehöj-
ningar för att kunna stävja en eventuellt stadigva-
rande högre inflation. Trots spretiga makroindika-
torer välkomnar vi en nedtrappning av stödköpen 
för att återfå balans i kreditmarknaden i stället för 
konstgjort låga nivåer som stödköpen medfört.

 
Förvaltning
Den nordiska kreditmarknaden och i synner-
het nordisk High Yield fulländade under året sin 
återhämtning i takt med att de realekonomiska 
effekterna av pandemin minskade. Även om sti-
mulanserna företrädesvis träffat bolag med högre 
kreditvärdighet har effekterna spillt över när riskap-
titen ökat och jakten på avkastning drivit kompres-
sionen längre ut på riskskalan. Riskviljan har borgat 
för en rekordhög aktivitet i primärmarknaden där 
vi sett en tydlig segmentering mellan olika emit-
tenter och sektorer. Kombinationen av en hög 
kupongavkastning och kompression av kreditmar-

ginalerna har varit huvudorsaken till årets starka 
utveckling och därtill har bolagsspecifika händelser 
bidragit positivt. 

Vid ingången av året var den löpande förränt-
ningstakten cirka 9 procent och vid utgången drygt 
7 procent, vilket med en genomsnittlig duration på 
knappt tre år ger ett avkastningsbidrag tillsammans 
med löpande kupong på 10–12 procent. Utöver 
underliggande räntekuponger har enskilda bolags-
händelser varit med och bidragit positivt till avkast-
ningen där enskilda events ofta inneburit en positiv 
prispåverkan. Under inledningen av året annonse-
rade exempelvis fondens vid tillfället största inne-
hav, Azerion, flera stora förvärv varpå de tvingades 
ersätta sin obligation med en ny, större och givet att 
den tidigare emitterades så sent som våren 2020 
fick man betala både en prispremie och räntekom-
pensation. Vi erhöll en attraktiv premie om 7–8 
procent och exponering mot ett större bolag med 
fortsatt attraktiva villkor i nya obligationen. Mot slu-
tet av året publicerades nyheten om att bolaget 
börsnoterar sina aktier genom en spac-affär (spac 
- special purpose acquisition company) och tillförs 
närmare 300 miljoner euro i nytt kapital vilket kan 
ställas i relation till 200 miljoner euro i total skuld. 

Vostokägda Babylon meddelade under somma-
ren samgående med spac:en Alkuri i en 600 mil-
joner dollars transaktion. Innan affären fick regu-
latoriskt godkännande och bolaget fick tillgång till 
sin långsiktiga kapitalstruktur emitterades en brygg-
finansiering som givet de speciella omständighet-
erna gjordes till attraktiva lånevillkor. Obligationen 
emitterades i augusti som bryggfinansiering och 
den emitterade volymen om 75 miljoner dollar 
(total skuld) kan ställas i relation till transaktions-
värdet på 600 miljoner dollar. Förutom 10 procents 
kupongränta fick vi 4 procent prisuppgång vilket 

Carnegie High Yield Select

Fondens syfte är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att i 
första hand investera i en diversifierad portfölj av räntebärande instru-
ment 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 Räntefond Norden

Ansvarig förvaltare N. Edman & D. Gustafsson

Fondbolag FundRock Management  
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxembourg

Utdelning Ja, Class 1 SEK, Class 3 SEK

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 28,5

snitt sedan start 6,2

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack 24,3

3 snitt 7,5

2 ack 15,1

2 snitt 7,3

1 ack 13,1

Placeringsinriktning

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 
2007 och anställd sedan 2013. 

DANIEL GUSTAFSSON
BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 
2016 och anställd sedan 2018.

niklas.edman@carnegiefonder.se
daniel.gustafsson@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 14,5

Riskklass 4

Duration, år 0,5

Kreditduration, år 2,7

Spreadexponering 21,4

Årlig avgift, Class 1 SEK, % 0,65

Årlig avgift, Class 1 SEK Div, % 0,67

Årlig avgift, Class 3 SEK, Class 3 SEK Div % 1,00

Årlig avgift, Class 3 NOK, % 0,96

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 1 SEK, % 53,75

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 1 SEK,% 3,37

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 1 SEK Div, % 53,73
Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 1 SEK 
Div, % 3,41

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 NOK, % 92,89
Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 
NOK,% 5,62

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 SEK, % 91,55

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 SEK, % 5,73

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 SEK Div % 89,04
Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 SEK 
Div % 5,65
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
Class 1 SEK, Class 1 SEK Div, % 0,51
Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, 
Class 3 NOK, Class 3 SEK, Class 3 SEK Div % 0,85

Avgifter och kostnader     2021-12-31

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

ger en total avkastning om 6 procent på knappt 
3 månader. 

Trots en urstark utveckling för nordisk High 
Yield fortsätter vi att vara positivt inställda till seg-
mentet på kort- och medellång sikt. Långsiktigt bör 
avkastningsförväntningarna motsvara underlig-
gande kuponger men på kortare sikt ser vi hopp-
fullt på att kunna skapa viss överavkastning från 
bolagsspecifika händelser. Bolagsanalysen utgör 
också grunden i förvaltningen där vi med analys 
hoppas kunna identifiera bolag med möjlighet att 
antingen amortera eller återlösa i förtid till en att-
raktiv prispremie. Det finns intressanta struktur-
affärsmöjligheter, och det råder tydliga skillnader 
på emissioner inom olika segment, där framför allt 
mindre bolag cementerats på en betydligt högre 
nivå jämfört med före pandemin, och jämfört med 
sina globala motsvarigheter, utan att kreditrisken 
nödvändigtvis blivit högre. Årets avkastning sum-
meras till 13,1 procent med nettoflöden om 464,6 
miljoner och fondförmögenheten uppgick per den 
sista december till 1 491 miljoner kronor.

Sedan den 1 januari 2022 förvaltas fonden av 
Niklas Edman och Daniel Gustafsson.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden handlat med derivat. 
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna 
i fonden har åtagandemetoden använts som risk-
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bedömningsmetod. Ställda säkerheter per den 31 
december uppgick till 11,8 miljoner kronor och 
mottagna uppgick till 0 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Den förhöjda volatiliteten som orsakats av omik-
ron-mutationen, hög aktivitet i emissionsmarkna-
den och centralbanksstimulanser gör att en något 
högre kassabalans kommer väl till hands samtidigt 
som vi tillåts vara selektiva. Vi ser fortsatt positivt på 
nordisk kreditmarknad och är på kort- och medel-
lång sikt optimistiska om att kunna skapa en viss 
överavkastning från bolagsspecifika faktorer utöver 
löpande kuponger, för att på längre sikt ha en för-
väntansbild mer i linje med underliggande förränt-
ningstakt i portföljen.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-

verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker och främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in
Under året har cirka 45 procent av fonden varit 
investerad i bolag som aktivt arbetar mot något av 
FN:s hållbarhetsmål och cirka 18 procent investe-
rad i gröna eller hållbarhetslänkade obligationer. 
Dessa obligationer bidrar till en ökad likviditet och 
långsiktigt lägre operationella risker vilket över tid 
bör innebära en bra riskjusterad avkastning.

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort företag enligt Carnegie Fon-
ders exkluderingspolicy, företag som inte bedöms 
ha en långsiktigt hållbar affärsmodell och företag 
som väljer att inte svara på Carnegie Fonders 
21-punktslista med ESG-relaterade frågor som 
ställs till samtliga High Yield-emittenter.

Fondbolaget har påverkat
Fondbolaget arbetar övergripande med att främja 
hållbarhet i den nordiska High Yield-marknaden 
och kräver att bolagen som emitterar svarar på ett 
antal hållbarhetsrelaterade frågor – 21-punktslistan 
– för att fonden ska kunna investera. Fondens pri-
mära verktyg för att påverka bolagen är dialog och 
kapital allokering där positiv och negativ screening 
utgör grunden i arbetet. 

En grundansats i påverkansarbetet är adekvat re-
presentation i bolagens styrelser och vi arbetar där-
för aktivt med både jämställdhet och mångfald för 
att främja långsiktigt hållbar utveckling. Påverkansdi-
aloger kan ta tid att realisera men vi kan konstatera 
att exempelvis ViaCon har åtagit sig att förbättra sin 
styrelsesammansättning och B2 Holding kommer 
att utöka sina hållbarhetsambitioner från 2022.
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Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet Class 1 SEK, Mkr 14

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 1 SEK Div, Mkr 2

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 NOK, Mkr 17,0

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 SEK, Mkr 1 089

Genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 SEK Div, Mkr 61

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 2,73

Omsättningshastighet, ggr/år  0,93

Transaktionskostnader, kkr –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – 176 323 1 108 889 1 491

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK – – – – – 100,92 103,42 111,65 113,67 128,51

Antal andelar, st Klass 3 SEK – – – – – 1 472 686 2 991 177 8 783 095 7 387 933 10 620 522

Andelsvärde, NOK klass 3 NOK – – – – – 101,18 104,85 114,88 117,14 132,22

Antal andelar, st Klass 3 NOK – – – – – 20 000 20 000 29 317 20 000 20 000

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK Dist – – – – – 100,59 98,52 101,65 98,47 106,41

Antal andelar, st Klass 3 SEK Dist – – – – – 5 000 12 935 306 472 332 191 928 448

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK Dist – – – – – 100,00 98,23 101,66 98,78 106,56

Antal andelar, st Klass 1 SEK Dist – – – – – 250 000 108 710 92 250 63 590 66 874

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK – – – – – – – 106,32 108,55 122,51

Antal andelar, st Klass 1 SEK – – – – – – – 786 762 70 719 145 187

Utdelning, kr/andel klass 3 SEK Dist – – – – – – 4,50 4,50 4,60 4,60

Utdelning, kr/andel klass 1 SEK Dist – – – – – – 4,50 4,50 4,60 4,60

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – 0,9 2,5 8,0 1,8 13,1

1)  Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.
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KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

Investment Grade

AAA 0,0%

AA+/AA/AA- 0,0%

A+/A/A- 0,0%

BBB+/BBB/BBB- 0,0%

Summa 0,0%

High Yield

BB+/BB/BB- 15,1%

B+/B/B- 76,2%

CCC/CC/C 4,7%

Summa 96,0%

Default D 0,0%

Kassa och övrigt 4,0%

Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt 
kreditbetyg uppgick till 13,3%
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
en motsvarande marknad utanför EES.

Företagsobligationer 1 180 468 79,2

ALM Equity AB FRN 20/15.06.25 14 403 1,0

Altera Shuttle Tankers LLC 9.5% 144A 21/15.12.25 8 716 0,6

Altera Shuttle Tankers LLC FRN Sen 19/18/10/2024 13 463 0,9

Arenakoncernen Holding AB FRN 21/14.06.24 22 528 1,5

Arwidsro Fastighets FRN 21/06.08.Perpetual 16 413 1,1

Avida Finans AB FRN Sub 19/26.09.Perpetual 10 563 0,7

Ax Del1 Oy FRN 17/19.04.24 7 731 0,5

Axactor SE FRN 144A 21/15.09.26 18 147 1,2

Azerion Hg BV 7.25% 21/28.04.24 47 777 3,2

B2 Holding ASA FRN Sen 18/23.05.23 5 214 0,4

B2 Holding ASA FRN Sen 19/28.05.24 2 145 0,1

Bayport Management Ltd 10.5% Sub 19/19.12.22 6 982 0,5

Bayport Management Ltd 11.5% Sen Reg S 19/14.06.22 17 975 1,2

BidCo af 28042017 A/S FRN Sen 19/21.10.24 17 325 1,2

Calligo (UK) Ltd FRN 21/29.12.24 25 864 1,7

Catena Media Plc FRN 20/10.10.Perpetual 7 928 0,5

Cidron Romanov Ltd VAR PIK TOG 21/22.10.26 36 465 2,5

Cidron Romanov Ltd VAR PIK TOG 21/22.10.26 22 017 1,5

Compact Bidco BV 5.75% 21/01.05.26 8 271 0,6

DDM Debt AB 9% 21/19.04.26 21 780 1,5

DOF Subsea ASA 9.5% Sen 17/14.03.22 543 0,0

DOF Subsea ASA FRN Sen 18/27.11.23 1 199 0,1

Dooba Finance AB 7.5% Sen 20/27.10.24 52 152 3,5

East Renewable AB 13.5% 19/21.11.22 51 211 3,4

Endur Asa FRN 21/03.03.25 15 654 1,1

Enquest Plc VAR TOG PIK EMTN Reg S Sen Sub 16/15.10.23 7 511 0,5

European Energy AS VAR 20/Perpetual 12 193 0,8

Future Gaming Gr International 9.75% Sen Reg S 17/08.12.23 0 0,0

Heimstaden AB 4.25% 21/09.03.26 4 149 0,3

Heimstaden AB 4.375% 21/06.03.27 4 124 0,3

Heimstaden AB VAR 21/15.01.Perpetual 15 782 1,1

Heimstaden AB VAR Sub 19/11.07.Perpetual 12 594 0,8

Hi Bidco AS FRN 17/30.01.23 10 541 0,7

Hoist Finance AB VAR 18/07.06.Perpetual 11 324 0,8

Hoist Finance AB VAR Jun Sub Reg S IntesS 20/26.02.Perpetual 13 979 0,9

Hoist Finance AB VAR Sub 16/Perpetual 4 138 0,3

Holmetjern Invest AS FRN Sen Ser HOLMIN01 18/16.02.22 10 962 0,7

Host Property AB FRN Sen Reg S 19/28.11.22 16 217 1,1

Humble Group AB FRN 21/21.07.25 21 994 1,5

Ice Gr Scandinavia Holdings AS FRN Sen 19/10.10.23 27 713 1,9

Ilija Batljan Invest AB FRN 21/15.09.Perpetual 15 244 1,0

Intrum AB 3.5% EMTN Sen Reg S 19/15.07.26 5 215 0,4

Intrum AB 4.875% Sen Reg S 20/15.08.25 6 424 0,4

IOG PLc FRN 19/20.09.24 18 854 1,3

Jotta Group AS FRN 21/28.05.25 17 563 1,2

Kent Gl PLC 10% 21/28.06.26 28 037 1,9

Kristos NL2 BV 8.75% 21/12.11.24 10 809 0,7

Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25 8 024 0,5

LR Gl Hg GmbH FRN 21/03.02.25 23 291 1,6

Media and Games Invest Plc FRN Sen 20/27.11.24 18 003 1,2

Midsummer AB FRN 19/25.04.23 16 915 1,1

Momox Holding GmbH FRN 20/10.07.25 18 555 1,2

Navig8 Topco Holdings INC 12% Sen Reg S 144A 19/03.05.23 25 672 1,7

Nordiska KreditmarknadsAB Publ FRN 21/29.09.Perpetual 10 100 0,7

Novedo Hgs AB FRN 21/26.11.24 13 819 0,9

Otiga Group AS FRN 19/08.07.22 1 757 0,1

PHM Group Holding 4.75% 21/18.06.26 8 439 0,6

Qred AB FRN 19/17.06.22 18 715 1,3

Quant AB FRN Sen 18/15.02.23 7 154 0,5

Sand Hill Petroleum BV VAR Ser SAHI01 PRO Sen 18/13.04.22 13 596 0,9

SGL TransGroup Istl AS 7.75% 21/08.04.25 12 766 0,9

SGL TransGroup Istl AS FRN Sen 19/04.11.24 17 220 1,2

SGL TransGroup Istl AS VAR PIK 21/06.09.25 42 515 2,9

Sibs AB FRN 20/19.04.24 17 981 1,2

Slatto Value Add I AB FRN 21/17.02.25 16 453 1,1

Solis Bond Dac FRN 21/06.01.24 26 443 1,8

Swedish ATP Management AB 0 Sen 19/31.10.22 3 000 0,2

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –129 477 67 671

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument –6 300 38 588

Värdeförändring på OTC- 
derivatinstrument 36 607 –31 418

Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument 360 –259

Värdeförändring på fondandelar – –

Ränteintäkter 73 035 85 745

Utdelningar – –

Valutavinster och förluster, netto –827 1 264

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 199 4 597
Summa intäkter och  
värdeförändring –26 403 166 188

Kostnader

Ersättning till fondbolaget –8 794 –23 619

Ersättning till förvaringsinstitutet –97 –118

Ersättning till tillsynsmyndighet – –

Ersättning till revisorer –149 –117

Räntekostnad –56 –78

Övriga kostnader –1 368 –1 002
Summa kostnader –10 464 –24 935

Resultat före skatt –36 867 141 253

Skatt –423 –633
Resultat efter skatt –37 290 140 621

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 1 108 360 888 684

Andelsutgivning 518 616 758 569

Andelsinlösen –699 202 –294 020
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning –37 290 140 621

Utdelning –1 800 –2 587

Fondförmögenhet vid  
årets slut 888 684 1 491 266

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 781062 1 257 459

Penningmarknadsinstrument 72 333 156 500

OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 14 276 1 276

Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 720 461

Fondandelar – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 868 391 1 415 696

Bankmedel och övriga  
likvida medel 20 551 59 104
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 10 597 16 780

Övriga tillgångar 44 391 41 945
Summa tillgångar 943 930 1 533 525

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –350 –14 446

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –846 –14 939

Övriga skulder –54 050 –12 874
Summa Skulder –55 246 –42 259

Fondförmögenhet, not 1 888 684 1 491 266

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 13 846 0
Ställda säkerheter för OTC - 
derivat 0 11 788
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31, forts.

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Titania Hg AB FRN 21/16.03.24 30 510 2,1

Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26 5 256 0,4

Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29 12 039 0,8

Verisure Midholding AB FRN 21/15.02.29 5 168 0,4

Waldorf Production Uk Ltd 9.75% Sk 21/01.10.24 20 200 1,4

YA Holding AB FRN 21/17.12.24 25 250 1,7

Zengun Group AB FRN 20/19.10.24 33 792 2,3

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan 
marknad som är reglerad och öppen för allmänheten

Företagsobligationer 22 366 1,5

Transcom Holding AB FRN 21/15.12.26 10 461 0,7

Walnut Bidco Plc FRN 21/04.05.26 11 905 0,8

Övriga finansiella instrument

Terminer 461 0,0

Euro-BOBL 5 Years FUT 03/22 EUX 449 0,0

US Treasury Note 5 Years FUT 03/22 CBOT 12 0,0

Valutaterminer –13 170 –0,9

BUY NOK SEK 14/01/2022 83 0,0

BUY NOK SEK 15/02/2022 7 0,0

BUY NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0

BUY NOK SEK 15/02/2022 5 0,0

BUY NOK SEK 15/02/2022 3 0,0

BUY NOK SEK 15/02/2022 2 0,0

BUY NOK SEK 15/02/2022 949 0,1

SELL EUR SEK 11/03/2022 58 0,0

SELL EUR SEK 11/03/2022 –1 375 –0,1

SELL EUR SEK 14/01/2022 –106 0,0

SELL EUR SEK 14/01/2022 –303 0,0

SELL EUR SEK 14/01/2022 –621 0,0

SELL EUR SEK 14/01/2022 –954 –0,1

SELL EUR SEK 14/01/2022 –845 –0,1

SELL EUR SEK 14/01/2022 –298 0,0

SELL EUR SEK 16/02/2022 –4 0,0

SELL EUR SEK 16/02/2022 –10 0,0

SELL EUR SEK 16/02/2022 –282 0,0

SELL EUR SEK 16/02/2022 –5 199 –0,4

SELL NOK SEK 11/03/2022 –905 –0,1

SELL NOK SEK 14/01/2022 –2 0,0

SELL NOK SEK 14/01/2022 –26 0,0

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0

SELL NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0

SELL NOK SEK 15/02/2022 66 0,0

SELL NOK SEK 16/02/2022 –38 0,0

SELL NOK SEK 16/02/2022 –699 –0,1

SELL USD SEK 11/03/2022 54 0,0

SELL USD SEK 11/03/2022 4 0,0

SELL USD SEK 14/01/2022 –150 0,0

SELL USD SEK 16/02/2022 –2 628 –0,2

SELL USD SEK 16/02/2022 9 0,0

SELL USD SEK 16/02/2022 37 0,0

Aktier 0 0,0%

CHR Bygga Bostader Hg AB Pref A Reg 0 0,0%

Warranter 0 0,0%

Corpia Group AB Call Wts 29.04.24 0 0,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Företagsobligationer 211 125 14,2

ALM Equity AB FRN 21/17.06.26 15 150 1,0

Corpia SPV 1 AB FRN Ser DMTN 19/17.12.22 5 000 0,3

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0

DOF Subsea ASA 0% 20/31.12.Perpetual 0 0,0

DOF Subsea ASA 0% repr 20/31.12.Perpetual 0 0,0

DOF Subsea ASA 0% Sen repr 20/27.02.Perpetual 0 0,0

DOF Subsea ASA Sen 20/31.12.Perpetual 0 0,0

Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 20/01.11.25 7 493 0,5

Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 20/01.05.26 3 125 0,2

Humble Group AB 9.5% 21/05.01.24 30 583 2,1

Ijsbeer Energie EURpa BV FRN 20/07.09.23 36 930 2,5

Impala Bondco PLC FRN 21/20.10.24 27 638 1,9

Mercell Holding ASA FRN Sen 20/08.12.25 15 031 1,0

MidCo Infrastructure Logis AB FRN 21/12.04.24 22 416 1,5

Mime Petroleum AS 10.25% 144A 21/10.11.26 13 108 0,9

Mirovia AB FRN 21/07.07.24 17 631 1,2

Sand Hill Petroleum BV 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0

ViaCon Group AB FRN 21/04.11.25 10 294 0,7

Walnut Bidco Plc 5.125% 21/04.05.26 6 726 0,5

Summa värdepapper 1 401 250 94,0

Övriga tillgångar och skulder (netto) 90 016 6,1

Summa fondförmögenhet 1 491 266 100,0
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Utveckling
2021 inleddes med en stark kreditmarknad och 
det positiva sentimentet höll i sig även under våren. 
Som en följd har kreditmarginalerna legat på kom-
primerade nivåer under större delen av året. Efter-
frågan hos investerarna har varit god och aktivite-
ten i marknaden hög. Generellt sett har bolagen 
kommit med positiva och stabila rapporter med få 
negativa överraskningar. 

Tongångarna från centralbankerna har överlag 
varit ganska försiktiga och Riksbanken uttrycker att 
varsamhet måste iakttas när en mindre expansiv 
penningpolitik blir aktuell. 

Under senare delen av hösten avtog aktiviteten 
i marknaden något. Framför allt fastighetssektorn, 
som tillsammans med bank är en dominerande 
sektor i den svenska Investment Grade-markna-
den, visade på en viss avmattning i kombination 
med ökad volatilitet under månaden i spåren av 
förnyad oro kring en ny variant av viruset, omikron. 
Marknaden har varit otroligt stark större delen av 
året och det fanns naturligtvis en viss fallhöjd inba-
kad i de ”tighta” kreditmarginalerna. Som en följd 
av detta svagare risksentiment såg vi en relativt 
kraftig korrigering i marknaden med kreditmargi-
naler som gick isär. Årets sista månad blev däremot 
lugn och vi fick se en viss återhämtning. 

Förvaltning
Bland nytillkomna bolag under året kan nämnas 
Bane Nor som är ett norskt, statsägt bolag som 
äger, utvecklar och underhåller fastigheter och 
mark runt järnvägshubs. Jyske Bank och If Skade-
försäkring emitterade efterställda så kallade Tier 
2-obligationer där vi deltog. Medicinteknikbolaget 

Getinge emitterade en social obligation där vi in-
vesterade och som namnet indikerar har sociala 
obligationer samhällsknutna mål och öronmärker 
emissionslikviden för arbete med till exempel inte-
gration, psykisk ohälsa och fattigdom. För Getinges 
del ska kapitalet användas för att utöka kapacite-
ten för livsuppehållande produkter samt produkter 
som minimerar kontamineringsrisken när man till-
verkar läkemedel. Vi förlängde oss i några befintliga 
namn i portföljen som vi vill ha fortsatt exponering 
mot, bland annat Arla, fastighetsbolaget FastPartner 
och Nibe. Stålbolaget SSAB emitterade en femårig 
så kallad hållbarhetslänkad obligation där obliga-
tionen länkas till resultatet av specifikt uppsatta 
hållbarhetsmål. SSAB fick sitt kreditbetyg reviderat 
till ”positive outlook”, vilket är ett steg närmare en 
Investment Grade-rating. En sådan uppgradering 
skulle generera en positiv prisrörelse i obligationen. 

Carnegie Investment Grade fick en positiv ut-
veckling under året som helhet med en uppgång 
om 0,7 procent. Fastighetssegmentet i fonden, ex-
poneringen mot bolag utan officiell rating samt vår 
möjlighet att investera upp till 10 procent inom ka-
tegorin High Yield har alla varit bidragande faktorer 
till den positiva avkastningen.

Carnegie Investment Grade har under året haft 
ett nettoinflöde om 145 miljoner kronor. Per års-
skiftet uppgick det förvaltade kapitalet i fonden till 
1 267 miljoner kronor. 

Fonden tar risker i beaktande genom följande: 
investeringar sker främst i obligationer med rörlig 
ränta och håller kontinuerligt en låg ränteduration 
vilket begränsar ränterisken. Kreditrisken i sin tur 
begränsas genom att vi enligt vår filosofi investerar 
i stabila, lönsamma bolag med hög kreditvärdig-

Carnegie Investment Grade

Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nord-
iska företag. Fonden fokuserar på företagsobligationer med högre 
kreditbetyg, så kallade Investment Grade.

Investeringar görs aldrig i en särskild sektor, eller något specifikt land 
eller valuta. Analysen utgår från och väljer alltid bolag som förvaltarna 
vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt.

Genomsnittslöptiden i portföljen är cirka 3 år, men kan under pe-
rioder vara längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan inlås-
ning för andelsägarna. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot 
svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Förvaltare

Startdatum 1985-11-011)

Kategori Räntefond Norden

Ansvarig förvaltare M. Engvall & M.Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, D 

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 701,8
snitt sedan start 5,9

10 ack 14,6

10 snitt 1,4

5 ack 2,1

5 snitt 0,4

3 ack 2,5

3 snitt 0,8

2 ack 1,1

2 snitt 0,5

1 ack 0,7

Placeringsinriktning

MIKAEL ENGVALL
BSc i företagsekonomi. Arbetat i finans branschen 
sedan 1996 och anställd sedan 2012.

MONA STENMARK
Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 2003 och anställd sedan 2008.

mikael.engvall@carnegiefonder.se
mona.stenmark@carnegiefonder.se

1)  Notera att fonden bytte namn och ändrade placeringsinriktning per 
den 3 juni 2019. Avkastningshistorik och andra riskmått som presen-
teras fram till denna period har uppnåtts under förutsättningar som 
inte längre gäller. 

Riskmått

Årlig avgift A, % 0,50

Årlig avgift B, % 0,50

Årlig avgift D, % 0,50

Årlig avgift E, % 0,25

Årlig avgift H, % 0,30

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, A1) 50,24

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) 3,25

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, B1) 52,30

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, B1) 3,27

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, D1) 50,02

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, D1) 3,25

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, E1) 25,20

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, E1) 1,63

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, H1) 30,25

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, H1) 1,96
Förvaltningsavgift/genomsnittlig A 
fondförmögenhet, A % 0,50
Förvaltningsavgift/genomsnittlig B 

fondförmögenhet, B % 0,50
Förvaltningsavgift/genomsnittlig D 

fondförmögenhet, D % 0,50
Förvaltningsavgift/genomsnittlig E 

fondförmögenhet, E % 0,25
Förvaltningsavgift/genomsnittlig H 

fondförmögenhet, H % 0,30

Avgifter och kostnader     2021-12-31

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

Totalrisk, fond, % 3,6

Riskklass 2

Duration, år 0,3

Kreditduration, år 2,6

Spreadexponering 3,6

het. Vi håller stort fokus på och begränsar likvidi-
tetsrisken genom att utöver att investera i likvida 
obligationer arbeta med en diversifierad portfölj 
i termer av emittenter, geografi, valutor, sektorer, 
löptider och hållbara obligationer. 

Derivathandel med mera
Fonden investerar i nordiska obligationer emitte-
rade främst i svenska kronor, men även i obliga-
tioner utgivna i utländska valutor. För att skydda 
fondandelsägarna mot valutarörelser valutasäkrar 
fonden dessa positioner. Fonden har under pe-
rioden handlat med derivat. För att beräkna de 
sammanlagda exponeringarna i fonden har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod. 
Ställda säkerheter per den 31 december uppgick 
till 1,3 miljoner kronor och mottagna till 7,8 mil-
joner kronor.
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Framtidsutsikter
Vi ser några frågetecken när vi blickar in i 2022, 
framför allt rörande spridningen av omikron-viru-
set och risken för ytterligare mutationer, samt infla-
tionsutvecklingen och centralbankernas ageranden i 
form av minskade stimulanser. 

En stark kreditmarknad under 2021 har medfört 
att kreditmarginaler befinner sig på komprimerade 
nivåer, vilket innebär en begränsning för ytterligare 
minskning framöver. Vi befinner oss i en lågränte-
miljö vilket utgör en utmaning, men starka, stabila 
bolag med hållbarhetsfokus är en attraktiv kombi-
nation och vi ser goda förutsättningar att över tid 
uppnå god avkastning, främst genom underliggande 
kuponger. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper:
Fonden har valt in
Vi har ett egenutvecklat verktyg, THOR, som hjäl-
per oss att systematiskt och strukturerat genomlysa 
bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna analys 

är integrerad i vår investeringsprocess och ligger till 
grund för om bolaget bedöms som investerbart ur 
ett hållbarhetsperspektiv.

Vi investerar gärna i gröna, sociala och hållbar-
hetslänkade obligationer. Dock är det viktigt att bo-
laget utöver sina hållbara obligationer också bedri-
ver ett gediget hållbarhetsarbete för sin verksamhet 
som helhet. Andelen hållbara obligationer i fonden 
är 28 procent där majoriteten är gröna obligationer. 
35 procent av fonden består av bolag som anslutit 
sig till SBTi – Science Based Target initiative – varav 
ungefär hälften har verifierade mål och hälften har 
åtagit sig att sätta mål.

Ett segment där vi varit aktiva för en mer hållbar 
utveckling är kraftindustrin. Med Kraftringen har vi 
kontinuerligt fört en dialog bland annat kring mål 
och arbete med att öka andelen förnybar energi. 
Norska BKK har vi uppmanat att ansluta sig till FN 
Global Compact. I möte med Diös Fastigheters 
storägare Nordstjernan har vi gett synpunkter och 
påtalat vikten av att anta konkreta och kvantifier-
bara målsättningar inom hållbarhet och governance- 
aspekter som exempelvis styrelsesammansättning. 

Fonden har valt bort
Vi väljer bort investeringar enligt Carnegie Fonders 
exkluderingspolicy, vilket innebär exkludering av 
sektorer som vapen, pornografi, alkohol, spel och 
tobak. 

Fondbolaget har påverkat
Vi har inlett ett projekt kring hållbart skogsbruk där 
vi har skickat ett frågeformulär med frågor relate-
rade till skogsbruksmetoder och biologisk mångfald 
till ett antal skogsbolag, bland annat SCA, Holmen 
och Stora Enso. Frågeställningarna kring skogsbruk 
och biologisk mångfald är komplexa och detta är 
ett ämne vi kommer fördjupa oss mer i framöver.
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 170 118 171 148 161 141 132 794 1 087 1 267

Andelsvärde, kr Klass A 1 074,05 1 053,81 1 139,62 1142,08 1162,03 1157,03 1 157,81 1 174,24 1 178,06 1 186,65

Antal andelar, st Klass A 158 118 112 163 150 342 129 889 138 786 121 532 113 675 258 716 414 193 459 005

Andelsvärde, NOK Klass B – – – – – – – 100,85 101,73 102,84

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – 3 733 998 3 605 139 4 646 985

Andelsvärde, kr Klass D – – – – – – – – 103,85 103,60

Antal andelar, st Klass D – – – – – – – – 1 337 050 1 341 726

Andelsvärde, kr Klass E – – – – – – – – 104,32 105,35

Antal andelar, st Klass E – – – – – – – – 478 723 429 391

Andelsvärde, kr Klass H – – – – – – – 100,17 100,69 101,63

Antal andelar, st Klass H – – – – – – – 901 611 583 372 468 764

Utdelning, kr/andel Klass A 20,72 – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel Klass D – – – – – – – – 0,6 1,0

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 1,0 1,0 1,4 2,1 2,7 2,2 1,5 1,4 – –

Totalavkastning, % 3,8 –1,9 8,1 0,2 1,7 –0,4 0,1 1,4 0,3 0,7

1)  Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt. 
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.
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KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

Investment Grade

AAA 2,4%

AA+/AA/AA- 0,9%

A+/A/A- 26,0%

BBB+/BBB/BBB- 57,0%

Summa 86,3%

High Yield

BB+/BB/BB- 7,5%

B+/B/B- 0,0%

CCC/CC/C 0,0%

Summa 7,5%

Default D 0,0%

Kassa och övrigt 6,2%

Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt 
kreditbetyg uppgick till 74,4%

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 491

Genomsnittlig fondförmögenhet B, Mkr 369

Genomsnittlig fondförmögenhet E, Mkr 49

Genomsnittlig fondförmögenhet H, Mkr 55

Genomsnittlig fondförmögenhet D, Mkr 139

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 2,58

Omsättningshastighet, ggr/år  0,40

Transaktionskostnader, kkr –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
en motsvarande marknad utanför EES.

Bankobligationer 185 279 14,7%

Aktia Bank Plc FRN EMTN Ser 29 20/10.09.25 20 170 1,6%

Bank of Aland Plc FRN 21/10.09.26 10 089 0,8%

DNB Bank ASA 1.168% EMTN Ser 668 Tr 1 Sen 18/16.11.23 4 047 0,3%

DNB Bank ASA FRN EMTN 21/17.02.32 3 960 0,3%

DNB Bank ASA FRN EMTN Sen Sub Reg S 20/28.05.30 6 287 0,5%

Jyske Bank AS FRN EMTN Sen 18/07.09.23 18 184 1,4%

Lansforsakringar Bank 0.75% EMTN Ser 602 19/13.09.24 2 991 0,2%

Lansforsakringar Bank FRN 21/25.02.31 4 005 0,3%

Lansforsakringar Bank FRN EMTN 19/13.09.24 10 124 0,8%

Lansforsakringar Bank FRN EMTN Sen Sub Reg S 18/01.03.28 5 029 0,4%

Nordea Bank Abp 0.175% EMTN 19/05.09.22 7 001 0,6%

Nordea Bank Abp FRN EMTN Sen Reg S 18/27.06.23 9 057 0,7%

Nordea Direct Bank ASA FRN Sen Ser GJEB35 PRO 17/27.10.22 12 037 1,0%

Nykredit Realkredit AS FRN EMTN 21/29.01.24 8 089 0,6%

Nykredit Realkredit AS FRN EMTN 21/31.03.31 6 022 0,5%

Nykredit Realkredit AS FRN Ser 3 Tr 1 Sen Reg S 19/20.01.23 7 043 0,6%

SBAB Bank AB FRN EMTN 21/21.09.26 10 078 0,8%

SBAB Bank AB FRN EMTN Sub 20/03.06.30 6 239 0,5%

Spar Nord Bk A/S FRN DMTN Ser 3 Sen 19/05.12.23 8 048 0,6%

Sparebank 1 Nord-Norge FRN Sen spons 18/24.08.23 8 260 0,7%

Sparebank 1 SR-Bank ASA FRN Ser SRBANK35 Sen 19/03.09.24 6 192 0,5%

Svenska Handelsbanken AB VAR EMTN Sub Reg S 18/02.03.28 6 257 0,5%

VolvoFinans Bank AB FRN Sub 18/11.04.28 6 072 0,5%

Företagsobligationer 919 675 72,6%

Afry AB FRN DMTN Sen 19/27.06.24 6 094 0,5%

Akelius Residential Prop AB 1.125% EMTN Ser 3 17/14.03.24 3 152 0,3%

Akelius Residential Prop AB FRN EMTN Sen 18/03.10.23 9 120 0,7%

Akelius Residential Prop AB FRN Sen Reg S 19/12.11.24 7 069 0,6%

Arla Foods amba FRN EMTN 21/17.07.26 14 897 1,2%

Atrium Ljungberg FRN 21/29.04.26 3 973 0,3%

Atrium Ljungberg FRN MTN Ser 119 Tr 1 Sen 18/03.05.23 3 015 0,2%

Atrium Ljungberg FRN Ser 134 21/01.07.25 3 986 0,3%

Bane Nor Eiendom AS FRN 21/18.02.26 4 087 0,3%

BKK AS FRN Ser BKK43 Sen 17/25.09.23 20 655 1,6%

Castellum AB FRN MTN Sen 17/02.10.24 2 033 0,2%

Castellum AB FRN Sen 20/13.02.25 6 005 0,5%

Catena AB FRN 21/16.06.25 3 980 0,3%

Compactor Fastigheter AB FRN 20/24.09.23 12 609 1,0%

Coor Serv Mgt Holding AB FRN Sen 19/20.03.24 8 018 0,6%

Dios Fastigheter AB FRN Ser MTN 101 21/21.06.23 7 492 0,6%

Dios Fastigheter AB FRN Ser MTN 103 21/18.11.24 4 977 0,4%

Epiroc AB 1.553% EMTN Ser 2 18/06.12.23 6 111 0,5%

Epiroc AB FRN EMTN 20/18.05.26 18 195 1,4%

Fabege AB FRN 21/02.02.26 5 972 0,5%

Fabege AB FRN MTN Ser 113 18/30.08.23 8 056 0,6%

Fabege AB FRN Ser 108 Tr 1 18/28.02.23 7 037 0,6%

Fabege AB FRN Ser 121 Sen 20/21.02.24 2 022 0,2%

Fastighets AB Stenvalvet FRN 21/28.05.26 3 972 0,3%

Fastighets AB Stenvalvet FRN DMTN Sen 20/05.02.24 14 058 1,1%

Fastighets AB Stenvalvet FRN Sen Ser 695 20/16.06.23 6 084 0,5%

Fastighets Balder AB FRN Ser 120 Sen 19/06.02.23 5 999 0,5%

Fastighets Balder AB FRN Ser 124 Sen 19/06.12.24 4 001 0,3%

FastPartner AB FRN Sen Reg S 19/28.03.24 7 283 0,6%

FastPartner AB FRN Ser 101 21/27.05.25 7 983 0,6%

FastPartner AB FRN Ser 103 21/25.08.27 5 922 0,5%

Getinge AB FRN 21/04.11.26 1 993 0,2%

Getinge AB FRN Ser 5 21/10.06.24 4 001 0,3%

GN Store Nord Ltd 0.75% EMTN Sen Reg S 19/06.12.23 5 185 0,4%

GN Store Nord Ltd 0.875% EMTN 21/25.11.24 5 171 0,4%

Granges AB FRN 21/29.09.26 5 978 0,5%

Heba Fastighets AB FRN Ser MTN 102 21/02.03.26 10 000 0,8%

Heba Fastighets AB FRN Ser MTN 104 21/19.05.25 5 993 0,5%

Heimstaden AB FRN 20/15.01.24 7 463 0,6%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 853  7 103 

Värdeförändring på OTC- 
derivatinstrument –30 290  21 570 

Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument –143,877  411 

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument –23,93  92 

Ränteintäkter 12 127  12 689 

Utdelningar –  – 

Valutavinster och förluster, netto 2 309 –671 

Övriga finansiella intäkter –  – 

Övriga intäkter 65,677  98 
Summa intäkter och  
värdeförändring –15 104  41 291 

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver  
fondverksamheten –4 491 –5 281 

Räntekostnader –43 –94 

Övriga finansiella kostnader –  – 

Övriga kostnader –74 –33 
Summa kostnader –4 608 –5 408 

Årets resultat –19 712  35 883 

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper  987 188  1 104 760 

Penningmarknadsinstrument  65 184  80 413 
OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde  2 709  8 614 
Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde  103  153 
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 1 055 184 1 193 940

Bankmedel och  
övriga likvida medel 35 658 70 570
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 1 919 1 875

Övriga tillgångar 3 802 22 902
Summa tillgångar 1 096 563 1 289 287

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –272 –3 674
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –435 –473

Övriga skulder –8 567 –18 076
Summa Skulder –9 274 –22 222

Fondförmögenhet, not 1 1 087 289 1 267 065

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för OTC 
derivatinstrument  7 820 
Ställda säkerheter för OTC 
derivatinstrument 1 564  1 255 

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 793 831 1 087 289

Andelsutgivning A 383 330 156 117

Andelsinlösen A –278 661 –102 867

Andelsutgivning B 36 560 158 570
Andelsinlösen B –48 503 –50 223
Andelsutgivning D 186 486
Andelsinlösen D –1 0
Andelsutgivning E 2 746 46
Andelsinlösen E –219 402 –5 247
Andelsutgivning H 31 080 5 500
Andelsinlösen H –61 933 –17 149
Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning –19 712 35 883

Utdelat till andelsägarna –802 –1 340

Tillfört vid fusion 468 569
Fondförmögenhet vid årets slut 1 087 289 1 267 065
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31, forts. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Bostadsobligationer 20 263 1,6%
DNB Boligkreditt AS FRN EMTN 20/03.09.25 10 253 0,8%
Stadshypotek AB FRN DMTN Ser 2017 Sen 18/03.02.22 10 010 0,8%

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan 
marknad som är reglerad och öppen för allmänheten
Företagsobligationer 14 332 1,1%
Volvo Car AB FRN EMTN Sen Reg S 19/27.02.23 6 095 0,5%
BKK AS FRN Ser BBK49 PRO G Sen 20/20.01.27 8 237 0,7%

Övriga finansiella instrument
Valutaterminer 4 941 0,4%
BUY NOK SEK 22/02/2022 7 523 0,6%
BUY NOK SEK 22/02/2022 2 0,0%
BUY NOK SEK 22/02/2022 0 0,0%
BUY NOK SEK 22/02/2022 –1 0,0%
BUY NOK SEK 22/02/2022 0 0,0%
BUY NOK SEK 22/02/2022 0 0,0%
BUY NOK SEK 22/02/2022 1 082 0,1%
SELL DKK SEK 16/02/2022 –235 0,0%
SELL EUR SEK 16/02/2022 –1 619 –0,1%
SELL NOK SEK 16/02/2022 –1 816 –0,1%
SELL NOK SEK 22/02/2022 6 0,0%
SELL NOK SEK 22/02/2022 1 0,0%
SELL NOK SEK 22/02/2022 0 0,0%
SELL NOK SEK 22/02/2022 –2 0,0%
SELL NOK SEK 22/02/2022 0 0,0%

Terminer 153 0,0%
Swedish Govt Bond 5 Years FUT 09/21 OMX 153 0,0%

Företagsobligationer 45 624 3,6%
Kraftringen Energi AB FRN Ser 11 Sen 18/06.12.23 16 160 1,3%
Almindelig Brand A/S FRN 21/14.10.31 6 920 0,6%
Special Inv Fd eQ Finnish RE 2.75% 19/29.01.24 12 554 1,0%
Afry AB FRN Ser 105 21/01.12.26 9 990 0,8%

Summa värdepapper 1 190 266 94,0%

Övriga tillgångar och skulder (netto) 76 799 6,1%
Summa fondförmögenhet 1 267 065 100,0%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Heimstaden Bostad AB FRN EMTN 20/25.02.25 4 051 0,3%

Heimstaden Bostad AB FRN EMTN 21/08.04.24 3 995 0,3%

Heimstaden Bostad AB FRN EMTN 21/23.11.23 8 988 0,7%

Hexagon AB FRN 20/07.12.26 8 115 0,6%

Hexagon AB FRN 20/17.09.25 6 125 0,5%

Hexagon AB FRN MTN Ser 116 Tr 1 Sen 18/04.04.23 10 049 0,8%

Holmen AB FRN Ser 120 Sen 20/28.08.25 6 043 0,5%

Hufvudstaden AB 1.188% 21/11.03.26 3 955 0,3%

Hufvudstaden AB 1.293% Ser 124 21/14.10.26 9 870 0,8%

Hufvudstaden AB 1.31% Ser 115 Sen 18/28.06.23 6 059 0,5%

Humlegarden Fastigheter AB FRN DMTN Ser 109 Sen 19/07.10.24 6 045 0,5%

Humlegarden Fastigheter AB FRN Ser 116 Sen 20/22.09.25 10 070 0,8%

Humlegarden Fastigheter AB FRN Ser 121 21/09.04.24 3 991 0,3%

Husqvarna AB FRN DMTN Ser 116 Sen 17/01.03.24 13 251 1,1%

Husqvarna AB FRN Ser 119 Sen 19/04.12.24 4 032 0,3%

If P&C Insurance Hg Ltd VAR 21/17.06.51 6 000 0,5%

Industrivaerden AB 0.75% Sen 20/20.02.25 13 916 1,1%

Indutrade AB FRN 21/12.11.26 3 999 0,3%

Indutrade AB FRN Ser 104 DMTN Sen 19/26.09.24 10 179 0,8%

Indutrade AB FRN Ser 106 21/02.12.25 3 986 0,3%

Investment AB Latour FRN 21/16.06.27 19 847 1,6%

Jyske Bank AS FRN EMTN 21/24.03.31 4 989 0,4%

Kinnevik AB FRN MTN Ser 106 Sen 20/19.02.25 16 115 1,3%

Kinnevik AB FRN Ser 107 21/23.11.26 7 975 0,6%

Lantmannen Ekonomisk Forening FRN 21/27.04.26 3 984 0,3%

Lifco AB FRN 21/06.03.24 7 999 0,6%

Lifco AB FRN 21/06.09.23 6 002 0,5%

LSTH Svenska Handelsfastig AB FRN Ser 104 21/03.06.25 5 976 0,5%

Lundbergforetagen AB 0.91% Ser DMTN Sen 19/13.11.25 3 965 0,3%

Lundbergforetagen AB 1.05% Ser 106 18/18.01.23 12 086 1,0%

Mandatum Life Insurance Co Ltd VAR Sub 19/04.10.49 12 676 1,0%

NCC Treasury AB FRN DMTN Sen 19/30.09.22 11 993 1,0%

Nibe Industrier AB FRN DMTN Ser 107 Sen 18/04.09.23 14 139 1,1%

Nibe Industrier AB FRN MTN Ser 110 Sen 19/03.06.24 8 115 0,6%

Nibe Industrier AB FRN Ser 111 21/03.06.26 12 010 1,0%

Nobina AB FRN Sen Reg S 19/13.02.24 28 255 2,2%

Nordic Entertainment Gr AB FRN DMTN Sen 19/23.05.24 18 222 1,4%

Nordic Entertainment Gr AB FRN Ser 6 Sen 20/26.06.23 6 090 0,5%

Peab Finans AB FRN 21/06.09.24 5 984 0,5%

Samhallsbyggnadsbolag i AB FRN EMTN 19/06.09.23 10 066 0,8%
Samhallsbyggnadsbolag i AB FRN EMTN 21/26.07.23 2 001 0,2%
SKF AB FRN Sen 20/10.06.24 18 249 1,4%
SSAB AB FRN 21/16.06.26 6 096 0,5%
SSAB AB FRN EMTN Sen Reg S 19/26.06.24 5 170 0,4%
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% MTN Ser 110 17/24.02.25 13 307 1,1%
Stockholm Exergi Holding AB FRN 20/17.09.24 6 013 0,5%
Stockholm Exergi Holding AB FRN Ser 115 20/17.09.27 4 022 0,3%
Stora Enso Oyj 1.875% EMTN Ser 31 Sen Reg S 19/20.02.24 2 048 0,2%
Stora Enso Oyj FRN EMTN Sen Reg S 19/20.02.24 14 312 1,1%
Storebrand Livsforsikring AS FRN Sub 17/21.11.47 7 049 0,6%
Storebrand Livsforsikring AS FRN Sub 19/16.09.49 4 079 0,3%
Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48 4 102 0,3%
Storskogen Gr AB FRN 21/01.12.25 4 988 0,4%
Storskogen Gr AB FRN 21/14.05.24 6 285 0,5%
Sveaskog AB 1.125% Ser 141 Tr 1 Sen 19/16.10.24 6 050 0,5%
Sveaskog AB FRN 144A 21/03.03.26 9 962 0,8%
Svensk Fastighets Finansier AB FRN 21/01.09.23 5 979 0,5%
Svensk Fastighets Finansier AB FRN Ser 114 Sen 17/20.02.22 6 006 0,5%
Svensk Fastighets Finansier AB FRN Ser 132 20/11.03.24 5 997 0,5%
Svensk Fastighets Finansier AB FRN Ser 134 Sen 20/07.09.22 6 017 0,5%
Svenska Cellulosa SCA AB FRN Ser 105 20/23.09.25 8 062 0,6%
Tele2 AB 1.125% EMTN Sen Reg S 18/15.05.24 3 157 0,3%
Tele2 AB 2% EMTN Ser 13 Sen Reg S 17/24.02.23 1 019 0,1%
Tele2 AB FRN EMTN Sen Reg S 20/10.06.25 13 296 1,1%
Telenor ASA FRN EMTN Sen Reg S 19/19.03.24 17 169 1,4%
Tomra Systems ASA FRN MTN Sen 19/14.11.22 8 220 0,7%
Tomra Systems ASA FRN Sen Ser TOM02 19/14.11.24 28 922 2,3%
Trelleborg AB FRN 21/08.03.27 9 961 0,8%
Tryg Forsikring AS FRN 21/12.05.51 4 988 0,4%
Vacse AB FRN MTN Ser 105 Sen 19/03.06.24 8 150 0,6%
Vacse AB FRN Ser 106 21/24.03.28 3 983 0,3%
Vasakronan AB FRN EMTN Ser 71 20/08.12.25 18 004 1,4%
Volvo Treasury AB FRN EMTN 21/26.02.24 15 062 1,2%
Volvo Treasury AB FRN EMTN Sen 19/06.04.23 9 062 0,7%
VolvoFinans Bank AB FRN Ser 390 20/20.11.25 4 040 0,3%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
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Utveckling
Under 2021 har vi upplevt en mer normal mark-
nadsutveckling jämfört med det minst sagt turbu-
lenta 2020. Coronapandemin med dess följdverk-
ningar har förvisso fortsatt att sätta sin prägel på 
marknaden, men volatiliteten har varit väsentligt 
lägre. Riskaptiten har generellt varit god och de 
penningpolitiska stimulanserna har fortsatt genom 
Riksbankens stora tillgångsköp. Mot slutet av året 
kommunicerades en mer försiktig inställning till 
fortsatta tillgångsköp från Riksbanken, som under 
2022 avser hålla kvar balansräkningen på nuva-
rande nivå. De förväntar sig dock inga räntehöj-
ningar i närtid, men la vid årets sista penningpo-
litiska möte in en förväntad första höjning 2024, 
precis i slutet av prognosperioden. 

Kreditmarknaden har haft en positiv utveckling 
under 2021 även om stora delar av återhämtnings-
fasen efter den inledande pandemiturbulensen 
kom redan under 2020. Aktiviteten i primärmark-
naden har varit hög och efterfrågan har varit god 
nog för att ta emot de volymer som kommit ut 
i marknaden. Under hösten noterades dock viss 
mättnad bland en del av de fastighetsemitten-
ter som vid återkommande tillfällen ökat upp sin 
kapital marknadsfinansiering. Vi såg kreditmargina-
lerna gå isär något i samband med de första uppgif-
terna om den nya virusvarianten omikron, men den 
oron stillades ganska snabbt igen. 

Förvaltning
Det har varit ett förhållandevis stabilt år för port-
följen som helhet. Tack vare vår korta räntedura-
tion har vi inte påverkats av de ränterörelser vi sett 
under året. Vår exponering mot fastighetsemitten-

ter har varit gynnsam och vi har även fått ett posi-
tivt bidrag från vårt innehav i lastvagnstillverkaren 
Volvo som under sommaren fick uppgraderat kre-
ditbetyg till A2 från Moody´s. Även vår exponering 
mot norska Tomra, verksamt inom återvinning, har 
bidragit positivt till portföljens avkastning.

Utvecklingen har inte varit lika stark för fondens 
bostadsobligationer, men dessa ska också ses som 
en stabiliserande del av portföljen som med sin 
mycket goda likviditet inte minst fyllde en funktion 
under förra vårens turbulens. I vår exponering mot 
stat och kommun var det framför allt bolag ägda 
av stat och kommun som bidrog till avkastning. 
Utöver fastighetsbolag ingår här även sydsvenska 
kraftbolaget Kraftringen med Lunds kommun som 
största ägare. I Kraftringen sålde vi under hösten en 
obligation med förfall 2022 och köpte i stället en 
obligation som löper till 2023. Därigenom uppnår 
vi 0,2 procent bättre avkastning årligen. 

Aktiviteten i primärmarknaden har varit rela-
tivt hög och vi har under året successivt förlängt 
vår exponering mot de emittenter vi betraktar 
som kärninnehav. Vi nyttjar ofta de tillfällen som 
ges när ett bolag aktivt köper tillbaka sina kortare 
obligationer på attraktiva nivåer. Vi har bland annat 
varit med i emissioner utgivna av fastighetsbolagen 
Humlegården och Heimstaden Bostad, lastvagnstill-
verkaren Volvo samt industrikoncernen Lifco. 

Med en god riskaptit i marknaden har det varit 
svårare för mer försiktiga fonder att attrahera ka-
pital under året. Även om vi har haft successiva in-
flöden under andra halvåret 2021 summerade året 
som helhet till ett nettoutflöde om 210,9 miljoner 
kronor för Carnegie Likviditetsfond. Förvaltat kapi-
tal per årsskiftet var 7 754 miljoner kronor. Fonden 

hade en försiktigt positiv utveckling och steg med 
totalt 0,1 procent under året.

Derivathandel med mera
För att skydda fondandelsägarna mot valutarörelser 
valutasäkrar vi positioner i utländsk valuta. Fonden 
har därmed handlat med derivat under perioden. 
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna 
i fonden har åtagandemetoden använts som risk-
bedömningsmetod. Ställda säkerheter per den 31 
december uppgick till 3,2 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Mot slutet av året noterades den högsta svenska 
inflationen på närmare 30 år, och även om den var 
tydligt påverkad av höga energipriser är det nog 
inget som lämnar Riksbanken helt utan huvudbry. 
Vi förväntar oss en successiv nedtrappning av de 
penningpolitiska stimulanserna, i första hand genom 
minskade tillgångsköp snarare än att Riksbanken 
kommer ändra styrräntan från sin nuvarande nivå 
på 0. Vi räknar inte med något större bidrag från 
räntekomponenten när det gäller fondens under-
liggande yield men fonden påverkas inte heller 
negativt av ränterörelser då vi fokuserar på obliga-
tioner med rörlig ränta och därmed håller en kort 
ränteduration.

Kreditmarginalerna i Norden är tillbaka på 
”tighta” nivåer och det är en utmanande miljö att 
generera avkastning för korträntefonder med låg 
kreditrisk. Genom en diversifierad portfölj med ak-
tiva val av exponering mot långsiktigt hållbara bolag 
har vi dock förutsättningar att uppnå positiv avkast-
ning även i nuvarande lågräntemiljö. 

Carnegie Likviditets fond

Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditets-
fond är en korträntefond som investerar i välkända nordiska företag. 
Carnegie Likviditetsfond placerar i räntepapper och andra instrument 
utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut, kommuner och regioner. Fon-
den har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk valuta säkras 
mot svenska kronor.

Förvaltare

Startdatum 1990-07-02

Kategori Räntefond Sverige

Ansvarig förvaltare M. Engvall & M. Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 208,9

snitt sedan start 3,6

10 ack 7,9

10 snitt 0,8

5 ack 0,4

5 snitt 0,1

3 ack 0,7

3 snitt 0,2

2 ack 0,2

2 snitt 0,1

1 ack 0,1

Placeringsinriktning

MIKAEL ENGVALL
BSc i företagsekonomi. Arbetat i finans branschen 
sedan 1996 och anställd sedan 2012.

MONA STENMARK
Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 2003 och anställd sedan 2008.

mikael.engvall@carnegiefonder.se
mona.stenmark@carnegiefonder.se Riskmått

Totalrisk, fond, % 1,3

Riskklass 1

Duration, år 0,2

Kreditduration, år 1,5

Spreadexponering 1,1

Årlig avgift, klass A % 0,30

Årlig avgift, klass B % 0,13

Förvaltningsavgift för 10 000 kr klass A,1) 30,01

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad klass A,1) 1,95

Förvaltningsavgift för 10 000 kr klass B,1) 13,05

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad klass B,1) 0,85

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass A % 0,30

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass B % 0,13

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Carnegie Likviditetsfond har en balanserad port-
följ som inkluderar innehav med inslag av kreditrisk. 
Med investeringar inom endast Investment Grade 
och i obligationer med i huvudsak rörlig ränta ska 
fonden ses som försiktig sett till såväl kredit- som 
ränterisk. Med en balanserad exponering mot stat, 
kommun, bostäder, seniora bankobligationer samt 
företagsobligationer inom Investment Grade har vi 
också en diversifiering i portföljen sett till likviditet. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 

verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper
Fonden har valt in
Vi väljer aktivt in gröna obligationer i portföljen 
och det är positivt att dessa blir allt vanligare inom 
alla portföljens delsegment oavsett om det rör 
företagsobligationer, bostadsobligationer eller obli-
gationer med exponering mot stat och kommun. 

19 procent av portföljen är investerad i gröna eller 
hållbara obligationer. Vi ser det som viktigt att emit-
tenten som helhet bedriver en hållbar verksamhet 
och även bolag utan gröna obligationer kan ha en 
verksamhet med mycket tydligt hållbarhetsfokus. 
Ett exempel är det norska bolaget Tomra, verksamt 
inom automatiserad returhantering.

Fonden har valt bort
I Carnegie Likviditetsfond väljer vi, med reservation 
för kraftbolag under omställning, bort exponering 
mot fossil produktion, vapen, alkohol, pornografi, 
tobak och spel. Vi är försiktiga med hur vi väljer vår 
exponering inom vissa branscher och inom bank 
och finans väljer vi exempelvis bort de mest ag-
gressiva aktörerna gällande konsumentkrediter. Att 
bolagen har en affärsmodell som är långsiktigt håll-
bar är viktigt för oss och vi har sedan 2019 använt 
oss av ett egenutvecklat verktyg – THOR – för att 
integrera hållbarhet på ett mer strukturerat sätt i 
vår investeringsprocess.

Fondbolaget har påverkat 
Vi har under året tagit initiativ för att bolag som 
inte skrivit på FN Globl Compact ska göra detta. Ett 
bolag som vi successivt ökat vår exponering mot 
under året är fastighetsbolaget Hufvudstaden som 
också har presenterat ett nytt grönt ramverk. Bola-
get har en utmaning i att de äger många äldre fast-
igheter men vi tycker samtidigt att de gör mycket 
positivt exempelvis när det gäller energieffektivi-
sering. Bolaget följer FN Global Compact men har 
inte skrivit under. Vi tog upp detta med dem och de 
har för avsikt att ta upp frågan i sitt hållbarhetsråd. 
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 3 559 4 684 5 467 5 037 5 779 5 895 7 537 5 925 7 955 7 754

Andelsvärde, kr Klass A 1 166,63 1 192,82 1 209,46 1 205,30 1 211,37 1 213,54 1 207,44 1 213,49 1 215,18 1 216,15

Antal andelar, st Klass A 3 050 844 3 926 869 4 520 493 2 453 588 2 482 982 2 378 446 2 949 108 2 680 099 3 495 800 3 881 462

Andelsvärde, kr Klass B – – – 99,68 100,35 100,69 100,36 101,03 101,34 101,59

Antal andelar, st Klass B – – – 20 764 458 27 614 190 29 885 258 39 621 634 26 452 991 36 577 308 29 860 706

Utdelning, kr/andel Klass A 20 – – – – – – – – –

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 1,3 1,3

Totalavkastning, % 3,5 2,2 1,4 –0,3 0,5 0,2 –0,5 0,5 0,1 0,1

1)  Valt jämförelseindex (Nasdaq OMRX Treasury Bill Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.
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KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

Investment Grade

AAA 22,2%

AA+/AA/AA- 13,9%

A+/A/A- 32,6%

BBB+/BBB/BBB- 27,3%

Summa 96,0%

High Yield

BB+/BB/BB- 0,0%

B+/B/B- 0,0%

CCC/CC/C 0,0%

Summa 0,0%

Default D 0,0%

Kassa och övrigt 4,0%

Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt 
kreditbetyg uppgick till 88,1%

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 4 264

Genomsnittlig fondförmögenhet B, Mkr 2 692

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 1,54

Omsättningshastighet, ggr/år  0,47

Transaktionskostnader, kkr –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
en motsvarande marknad utanför EES.

Bankobligationer 1 156 803 14,9%

Aktia Bank Plc FRN EMTN Ser 29 20/10.09.25 34 289 0,4%

DNB Bank ASA FRN EMTN Ser 673 Tr 1 Sen 19/18.07.22 95 295 1,2%

DNB Bank ASA FRN EMTN Ser 699 Tr 1 Sen 19/01.11.22 70 326 0,9%

Ikano Bank FRN DMTN Ser 122 Sen 18/16.05.22 24 031 0,3%

Lansforsakringar AB FRN Ser 815 20/12.03.25 51 075 0,7%

Lansforsakringar Bank FRN 20/12.10.23 86 853 1,1%

Lansforsakringar Bank FRN MTN Ser 791 Sen 16/17.05.23 30 408 0,4%

Lansforsakringar Bank FRN MTN Ser 810 Sen 18/11.10.22 32 211 0,4%

Lansforsakringar Bank FRN Ser 771 15/10.03.25 10 124 0,1%

Lansforsakringar Bank FRN Ser 830 21/08.09.25 20 282 0,3%

Nordea Bank Abp FRN EMTN Sen Reg S 19/11.11.22 35 394 0,5%

Nordea Bank Abp FRN EMTN Ser 22 Tr 1 Sen Reg S 19/05.09.22 50 445 0,7%

Nordea Bank Abp FRN EMTN Ser 25 19/30.08.22 10 089 0,1%

Nordea Bank Abp FRN EMTN Ser 37 Tr 1 Sen Reg S 19/11.11.22 40 450 0,5%

Nordea Direct Bank ASA FRN Sen Ser GJEB35 PRO 17/27.10.22 128 390 1,7%

SBAB Bank AB FRN EMTN 21/15.01.24 50 812 0,7%

SBAB Bank AB FRN EMTN Ser 6683 Sen Reg S 17/08.06.22 23 058 0,3%

SBAB Bank AB FRN EMTN Ser 694 Tr 1 Sen Reg S 18/15.05.23 20 147 0,3%

SBAB Bank AB FRN EMTN Ser 701 Tr 1 Sen Reg S 19/24.04.23 90 652 1,2%

SBAB Bank AB FRN EMTN Ser 717 20/12.08.23 30 251 0,4%

Skandiabanken AB FRN 20/13.10.23 38 339 0,5%

Skandiabanken AB FRN Ser 128 21/15.01.24 40 377 0,5%

Sparbanken Skane AB FRN 21/20.11.24 26 048 0,3%

Sparbanken Skane AB FRN Ser 14 Sen 20/13.09.22 34 066 0,4%

VolvoFinans Bank AB FRN 21/18.03.24 10 098 0,1%

VolvoFinans Bank AB FRN DMTN Ser 372 Sen 17/16.05.22 15 042 0,2%

VolvoFinans Bank AB FRN Ser 381 Sen18/09.03.22 10 012 0,1%

VolvoFinans Bank AB FRN Ser 386 20/27.01.25 12 081 0,2%

VolvoFinans Bank AB FRN Ser 389 20/20.11.23 6 053 0,1%

VolvoFinans Bank AB FRN Ser 398 21/25.10.24 30 107 0,4%

Bostadsobligationer 1 566 693   20,2%

DNB Boligkreditt AS FRN EMTN 20/03.09.25 136 369   1,8%

Landshypotek Bank AB 0.7% MTN Sen 17/09.05.22 15 039   0,2%

Landshypotek Bank AB FRN 19/05.02.24 61 280   0,8%

Landshypotek Bank AB FRN DMTN Ser 537 Sen 17/15.09.22 40 282   0,5%

Landshypotek Bank AB FRN Ser 101 Sen 19/17.03.25 41 238   0,5%

Landshypotek Bank AB FRN Ser 534 17/14.08.24 26 682   0,3%

Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 370 Tr 1 18/28.11.23 138 098   1,8%

Lansforsakringar Hypotek AB FRN Ser 371 Sen 19/28.11.24 20 599   0,3%

Nordea Hypotek AB 1.25% DMTN Ser 5533 Sen 17/20.09.23 20 413   0,3%

Nordea Hypotek AB FRN DMTN Ser 5723 Sen 18/24.05.23 131 469   1,7%

Nykredit Realkredit AS FRN 21/01.04.25 25 529   0,3%

Nykredit Realkredit AS FRN 32H Sen Reg S 20/01.04.24 91 395   1,2%

Nykredit Realkredit AS FRN Ser 32H/H Reg S 19/01.04.23 70 615   0,9%

Nykredit Realkredit AS FRN Ser 32H/H Sen 19/01.10.22 55 295   0,7%

Realkredit Danmark A/S FRN Ser 15G3OK22RF/T Sen 18/01.10.22 31 131   0,4%

Skandiabanken AB FRN Ser 515-2 Sen Reg S 18/15.03.23 20 231   0,3%

Skandiabanken AB FRN Ser 518 DMTN 19/24.08.22 30 136   0,4%

Skandiabanken AB FRN Ser 521 Sen 19/24.09.24 61 216   0,8%

Sparebank 1 Boligkreditt FRN Sen 20/02.06.25 86 941   1,1%

Sparebank 1 Naeringskreditt AS FRN SerSBNK15 Sen 18/15.12.22 70 469   0,9%

Stadshypotek AB FRN 21/01.08.25 62 153   0,8%

Stadshypotek AB FRN DMTN Ser 2017 Sen 18/03.02.22 70 069   0,9%

Stadshypotek AB FRN DMTN Ser SH2019 Tr 1 Sen 19/03.08.22 50 334   0,7%

Stadshypotek AB FRN Ser SH 2020 Sen 20/03.08.23 101 973   1,3%

Stadshypotek AB FRN Ser SH2018 Tr 1 Sen 19/03.05.22 20 075   0,3%

Swedish Covered Bond Corp FRN EMTN Ser 120 20/18.02.25 82 566   1,1%

Swedish Covered Bond Corp FRN EMTN Ser 3101 17/08.05.24 5 095   0,1%

Företagsobligationer 3 856 529   49,8%

Akelius Residential Prop AB FRN EMTN Sen 18/03.10.23 29 387   0,4%

Akelius Residential Prop AB FRN Sen Reg S 19/12.11.24 7 069   0,1%

Arla Foods Finance AS FRN EMTN Ser 7 Tr 1 Sen 18/03.07.23 10 068   0,1%

Arla Foods Finance AS FRN Ser 9 Tr1 Sen Reg S 19/03.04.24 34 457   0,4%

Atrium Ljungberg FRN Ser 124 Sen 19/21.11.22 50 159   0,7%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper –21 752 –15 809

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument –3 258 –5 242
Värdeförändring på  
OTC-derivatinstrument 7 830 –9 242

Ränteintäkter 75 970 57 185

Utdelningar 0 –

Valutavinster och förluster, netto –2 065 50

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring 56 726 26 942

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –17 711 –16 286

Räntekostnader –324 –312

Övriga finansiella kostnader 0 –

Övriga kostnader –39 –146
Summa kostnader –18 074 –16 744

Årets resultat 38 652 10 199

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 5 915 610 5 095 670

Penningmarknadsinstrument 1 894 469 2 339 885
OTC-derivat med positivt 
marknadsvärde 0 0
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 7 810 079 7 435 556

Bankmedel och övriga likvida 
medel 105 766 429 564
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 8 516 8 746

Övriga tillgångar 48 362 4 038
Summa tillgångar 7 972 723 7 877 903

Skulder
OTC-derivat med negativt 
marknadsvärde –444 –2 918
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 545 –1 488

Övriga skulder –15 946 –119 406
Summa skulder –17 935 –123 813

Fondförmögenhet, not 1 7 954 788 7 754 090

Poster inom linjen
Ställda säkerheter för  
OTC-derivat  –  3 240 

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 5 924 730 7 954 790

Andelsutgivning, andelsklass A 3 316 503 2 163 233

Andelsinlösen, andelsklass A –2 639 697 –1 693 634

Andelsutgivning, andelsklass B 3 575 842 1 515 507

Andelsinlösen, andelsklass B –2 558 456 –2 196 002
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 38 652 10 199
Utdelat till andelsägarna – –
Tillfört vid fusion 297 217 –

Fondförmögenhet vid  
årets slut 7 954 788 7 754 092
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1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Atrium Ljungberg FRN Ser 134 21/01.07.25 17 935   0,2%

BKK AS FRN 17/30.05.22 61 693   0,8%

Castellum AB FRN Sen Ser 126 Sen 17/17.03.23 20 269   0,3%

Castellum AB FRN Ser 110 15/14.04.22 34 094   0,4%

Castellum AB FRN Ser 405 17/22.12.22 10 080   0,1%

Electrolux AB FRN EMTN Sen 20/06.04.23 38 776   0,5%

Electrolux AB FRN EMTN Ser 58 20/09.03.22 10 007   0,1%

Electrolux AB FRN EMTN Tr 1 Ser 55 Sen Reg S 19/17.06.22 40 097   0,5%

Epiroc AB FRN EMTN Sen 18/06.12.23 80 146   1,0%

Fabege AB FRN 17/26.09.22 28 130   0,4%

Fabege AB FRN Ser 108 Tr 1 18/28.02.23 29 152   0,4%

Fabege AB FRN Ser 112 18/12.04.24 30 392   0,4%

Fabege AB FRN Ser 121 Sen 20/21.02.24 10 112   0,1%

Fastighets AB Stenvalvet FRN DMTN Sen 20/05.02.24 50 208   0,7%

Fastighets AB Stenvalvet FRN Sen Ser 695 20/16.06.23 30 422   0,4%

Fastighets AB Stenvalvet FRN Ser 844 20/07.10.24 8 072   0,1%

Fastighets Balder AB FRN Ser 119 Tr1 Sen 19/05.06.24 10 150   0,1%

Fastighets Balder AB FRN Ser 120 Sen 19/06.02.23 39 991   0,5%

FastPartner AB FRN Sen 19/24.05.23 30 496   0,4%

Heba Fastighets AB FRN Ser MTN 103 21/01.03.24 49 947   0,6%

Heba Fastighets AB FRN Ser MTN 104 21/19.05.25 39 952   0,5%

Heimstaden Bostad AB FRN EMTN 21/08.04.24 55 923   0,7%

Heimstaden Bostad AB FRN EMTN 21/23.11.23 59 918   0,8%

Hexagon AB FRN 20/17.09.25 8 167   0,1%

Hexagon AB FRN DMTN Sen Ser 112 17/10.03.22 54 087   0,7%

Hexagon AB FRN MTN Ser 116 Tr 1 Sen 18/04.04.23 36 176   0,5%

Hexagon AB FRN Ser 120 19/26.11.24 20 148   0,3%

Hexagon AB FRN Ser 125 21/31.05.24 19 995   0,3%

Holmen AB FRN Ser 110 Tr 1F 18/02.03.23 26 109   0,3%

Holmen AB FRN Ser 112 Tr 1 Sen 19/24.11.23 30 157   0,4%

Hufvudstaden AB 1.31% Ser 115 Sen 18/28.06.23 40 394   0,5%

Hufvudstaden AB 1.33% Ser 111 17/21.02.22 41 060   0,5%

Humlegarden Fastigheter AB FRN 20/05.12.22 32 052   0,4%

Humlegarden Fastigheter AB FRN DMTN Ser107 Sen 19/27.06.23 50 454   0,7%

Humlegarden Fastigheter AB FRN Ser 121 21/09.04.24 39 912   0,5%

Husqvarna AB FRN DMTN Ser 115 Sen 17/01.03.22 10 010   0,1%

Husqvarna AB FRN DMTN Ser 116 Sen 17/01.03.24 10 193   0,1%

Husqvarna AB FRN Ser 119 Sen 19/04.12.24 8 065   0,1%

ICA Gruppen AB FRN 20/28.02.25 20 020   0,3%

ICA Gruppen AB FRN Ser 113 Sen 20/28.02.23 50 020   0,6%

ICA Gruppen AB FRN Ser 115 21/25.03.24 51 991   0,7%

Industrivaerden AB FRN DMTN Ser 162 Sen 19/28.02.22 82 032   1,1%

Industrivaerden AB FRN Ser 164 Sen 20/20.02.23 72 019   0,9%

Indutrade AB FRN Ser 104 DMTN Sen 19/26.09.24 40 716   0,5%

Indutrade AB FRN Ser 106 21/02.12.25 15 944   0,2%

Investment AB Latour FRN 21/17.06.24 20 058   0,3%

Jernhusen AB 0.938% Ser 126 GB 19/18.04.24 30 234   0,4%

Jernhusen AB FRN DMTN Ser MTN121GB Sen 18/17.04.23 50 357   0,7%

Jernhusen AB FRN Ser GB132 21/08.07.24 40 539   0,5%

Kinnevik AB 1.058% Ser 105 20/19.02.25 23 985   0,3%

Kinnevik AB FRN EMTN Sen 17/15.03.22 30 047   0,4%

Kinnevik AB FRN MTN Ser 106 Sen 20/19.02.25 40 287   0,5%

Latour Investment AB FRN 107 DMTN Sen 19/27.03.25 36 403   0,5%

Latour Investment AB FRN MTN Ser 106 Sen 19/27.03.23 42 147   0,5%

Lifco AB FRN 20/02.03.23 16 105   0,2%

Lifco AB FRN 21/06.09.23 60 016   0,8%

Nibe Industrier AB FRN DMTN Ser 107 Sen 18/04.09.23 30 298   0,4%

Nibe Industrier AB FRN MTN Ser 110 Sen 19/03.06.24 10 144   0,1%

Nibe Industrier AB FRN Ser DMTN Sen 17/11.04.22 35 109   0,5%

Nordic Entertainment Gr AB FRN DMTN Sen 19/23.05.22 44 068   0,6%

Nordic Entertainment Gr AB FRN DMTN Sen 19/23.05.24 10 124   0,1%

Nordic Entertainment Gr AB FRN Ser 6 Sen 20/26.06.23 20 299   0,3%

Rikshem AB FRN DMTN Ser 144 Sen 18/01.02.23 70 293   0,9%

Rikshem AB FRN DMTN Ser 151 Sen 18/13.12.23 40 504   0,5%

Rikshem AB FRN Ser 141 17/19.10.22 25 089   0,3%

Rikshem AB FRN Ser 160 Sen 19/08.05.23 60 074   0,8%

Scania CV AB FRN EMTN Ser 105 20/27.01.23 20 068   0,3%

Scania CV AB FRN EMTN Ser 112 20/24.04.23 20 551   0,3%

Scania CV AB FRN EMTN Ser 68 17/14.02.22 26 022   0,3%

Scania CV AB FRN EMTN Ser 99 Sen Reg S 19/22.08.22 90 241   1,2%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31, forts.

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

SKF AB FRN Sen 20/10.06.24 101 386   1,3%

Specialfastigheter Sverige AB FRN Ser 213 spons 18/23.05.23 56 569   0,7%

Specialfastigheter Sverige AB FRN Ser 219 Tr 1 19/24.10.23 91 211   1,2%

Specialfastigheter Sverige AB FRN Ser 225 Sen 20/15.06.23 26 293   0,3%

Statnett Sf 0.518% 20/30.06.23 24 030   0,3%

Stockholm Exergi Holding AB 1.75% Ser 105 Sen 15/18.05.22 37 215   0,5%

Stockholm Exergi Holding AB FRN 20/17.09.24 42 089   0,5%

Stockholm Exergi Holding AB VAR Ser DOM Sen 19/11.09.23 40 184   0,5%

Stora Enso Oyj FRN EMTN 20/29.04.25 15 834   0,2%

Sveaskog AB FRN 14/06.03.24 21 304   0,3%

Sveaskog AB FRN DMTN Sen 20/08.05.23 84 764   1,1%

Sveaskog AB FRN Sen 14/30.10.23 39 395   0,5%

Sveaskog AB FRN Ser MTN 140 Sen 17/26.09.22 19 063   0,3%

Svensk Fastighets Finansier AB FRN Ser 114 Sen 17/20.02.22 75 079   1,0%

Svensk Fastighets Finansier AB FRN Ser 134 Sen 20/07.09.22 16 044   0,2%

Svensk Fastighets Finansier AB FRN 21/01.09.23 19 930   0,3%

Tele2 AB FRN EMTN Sen 17/24.02.23 15 201   0,2%

Tele2 AB FRN EMTN Sen Reg S 20/10.06.25 30 682   0,4%

Tele2 AB FRN EMTN Ser 11 Sen Reg S 16/16.03.22 30 076   0,4%

Telenor ASA 1.125% EMTN Ser 60 19/19.03.24 6 059   0,1%

Telenor ASA FRN EMTN Sen Reg S 19/19.03.24 68 675   0,9%

Tomra Systems ASA FRN MTN Sen 19/14.11.22 22 605   0,3%

Vacse AB FRN DMTN Ser 104 Tr 1 Sen 18/12.09.23 71 114   0,9%

Vacse AB FRN MTN Ser 105 Sen 19/03.06.24 44 823   0,6%

Vasakronan AB FRN EMTN Ser 36GB Tr 1 Sen Reg S 19/11.09.24 25 221   0,3%

Vasakronan AB FRN EMTN Ser 37 19/02.09.25 7 072   0,1%

Vasakronan AB FRN EMTN Ser 59 20/03.06.25 20 394   0,3%

Vasakronan AB FRN EMTN Ser 65 20/11.09.23 40 152   0,5%

Volvo Treasury AB FRN EMTN 20/28.09.23 64 437   0,8%

Volvo Treasury AB FRN EMTN 21/26.02.24 60 248   0,8%

Volvo Treasury AB FRN EMTN Sen 19/06.04.23 24 166   0,3%

Volvo Treasury AB FRN EMTN Ser 385 Tr 1 Sen 18/13.12.23 15 240   0,2%

Volvo Treasury AB FRN Ser DMTN Sen Reg S 19/04.11.22 30 087   0,4%

Kommunobligationer 284 368 3,7%

City of Stockholm 0.597% EMTN Ser EMTN71 Tr 1 19/21.02.24 21 156 0,3%

Kommuninvest I Sverige AB 0.625% EMTN Ser 1901 16/13.11.23 60 503 0,8%

Region Stockholm FRN EMTN 20/26.02.24 40 897 0,5%

Region Stockholm FRN Sen 19/28.08.23 50 870 0,7%

Skane Lans Landsting FRN Sen 20/09.10.23 30 427 0,4%

Uppsala Kommun FRN EMTN Ser 149 15/04.05.22 10 012 0,1%

Vasteras City of FRN Ser 155 Sen 20/15.09.22 70 504 0,9%

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan 
marknad som är reglerad och öppen för allmänheten

Företagsobligationer 47 234 0,6%

Fjellinjen As FRN Sen Ser FJELL24 PRO 18/23.03.22 47 234 0,6%

Övriga finansiella instrument3)

Företagsobligationer 458 548 5,9%

Linkopings Stadshus AB 0.933% Sen Ser 101 18/22.11.23 30 353 0,4%

Lejonfastigheter AB FRN Sen 16/05.09.22 55 323 0,7%

Lejonfastigheter AB FRN Sen Ser 17 15/11.03.22 15 009 0,2%

Linkopings Stadshus AB FRN Ser 5 Tr 1 Sen 20/14.04.22 100 179 1,3%

Kraftringen Energi AB FRN Ser 11 Sen 18/06.12.23 101 001 1,3%

Stockholms Kooperativa Bostads FRN DMTN Sen 19/29.09.23 101 004 1,3%

Stockholms Kooperativa Bostads FRN Ser 102 20/02.12.24 40 541 0,5%

Fastighets AB Forvaltaren 1.01% Ser 5 18/28.03.23 15 138 0,2%

Kommunobligationer 65 381 0,8%

Gothenburg (City of) 0.75% EMTN Sen Reg S 17/11.10.22 65 381 0,8%

Valutaterminer –2 918 0,0%

SELL NOK SEK 19/08/2021 –2 918 0,0%

Summa värdepapper 7 432 638 95,9%

Övriga tillgångar och skulder (netto) 321 452 4,1%
Summa fondförmögenhet 7 754 090 100,0%
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Utveckling
Efter att 2020 präglats av coronavirusets framfart 
blev även 2021 ett år då vi fick leva med följdef-
fekterna av pandemin, inte minst i form av pen-
ningpolitiska stimulanser. Dessutom blev en åter-
kommande diskussion huruvida den starka statistik 
som kom in under året skulle ses som temporära 
effekter till följd av återhämtning och nedpressade 
jämförelsetal, respektive hur mycket som kunde 
ses som ett mer långsiktigt trendskifte. Inte minst 
gällde detta de inflationstal som rapporterades på 
allt högre nivåer och där vi mot slutet av året såg 
den högsta inflationen i Sverige på närmare 30 år. 

Ränteutvecklingen påverkades i allra högsta grad 
av följdeffekterna av pandemin och året inleddes 
med ett markant högre ränteläge, driven av för-
väntningar om att pandemin skulle klinga av och 
att vi skulle få en återhämtning i ekonomin. Med 
fortsatta penningpolitiska stimulanser var dock 
rörelsen inledningsvis mer begränsad för kortare 
räntor. Den trenden vände senare under året i takt 
med att kommunikationen från centralbanker sig-
nalerade en alltmer stram penningpolitik. Bland de 
ledande centralbankerna var amerikanska Fed mest 
konkret med en nedtrappning av tillgångs köpen 
under första kvartalet 2022 samt med signaler om 
att en höjning av styrräntan rycker allt närmare. 
Precis efter årsskiftet publicerades även protokollet 
från Fed:s decembermöte som andades inflations-
oro och tidiga räntehöjningar vilket bidrog till att 
2022 inleddes med ränteuppställ. 

En osäkerhet om penningpolitiken är rätt avvägd 
för att balansera såväl inflation som effekterna på 
den långsiktiga tillväxten präglade marknadsutveck-
lingen inte bara i USA utan även i Sverige. Längre 

räntor kom ned till lägre nivåer under andra halv-
året jämfört med vad vi såg under våren samtidigt 
som vi även i Sverige såg en tendens till att korta 
räntor i viss mån börja förbereda sig för en stra-
mare penningpolitik. Riksbanken är dock tämligen 
försiktig när det gäller räntehöjningar och prognos-
tiserar dessa först under senare delen av 2024. I 
linje med den globala ränteutvecklingen noterade 
vi relativt stora ränteuppställ även i Sverige mot 
slutet av året samt under inledningen av 2022. 

Kreditmarginaler på bostäder hade inte en lika 
stark utveckling under 2021 jämfört med före-
gående år. Till viss del hade effekterna av Riks-
bankens tillgångsköp redan prisats in och när för-
delningen av köpen under första kvartalet 2022 
presenterades var de inte lika tydligt inriktade mot 
bostads obligationer. I stället prioriteras kommun-
obligationer i större utsträckning när Riksbanken 
fortsättningsvis köper i en omfattning som krävs för 
att upprätthålla nuvarande balansräkning.

Förvaltning
Fonden har under året haft en kortare räntedura-
tion jämfört med OMRX Treasury Bond. Vi ser hur 
inflationen bidrar till osäkerhet både när det gäller 
det fortsatta penningpolitiska agerandet och i för-
längningen också kring den långsiktiga effekten för 
framtida tillväxt. Fonden är alltjämt naturligt expo-
nerad mot ränterörelser och det ränteuppställ som 
vi såg i början av året bidrog till en svag utveckling 
för fonden. Under sommaren och delar av hösten 
stärktes fonden i samband med perioder med fal-
lande räntor. 

Vi har haft en stabil utveckling för vår exponering 
mot stat och kommunägda bolag och här adde-

rade vi även ett nytt bolag i form av bostadsbolaget 
Stångastaden som ägs av Linköpings kommun. Fler-
talet av de direkta kommunobligationer som vi äger 
har också varit stabila under året vilket delvis förkla-
ras av att vi här har obligationer med kort duration 
och även en del med rörlig ränta. I detta segment 
finns också ett stort inslag av gröna obligationer. 

I segmentet för bostadsobligationer, som med 
stöd av de stora tillgångsköpen under QE-pro-
grammet gav ett tydligt positivt bidrag till fondens 
utveckling 2020, har bidraget under 2021 inte varit 
lika gynnsamt. 

Carnegie Obligationsfond hade nettoutflöden 
om 768,4 miljoner kronor under 2021. Förvaltat 
kapital per årsskiftet var 1 647 miljoner kronor. Det 
stora ränteuppställ vi såg under inledningen av året 
påverkade fonden negativt och under året backade 
fonden med 1,8 procent (Andelsklass A) respektive 
1,4 procent (Andelsklass B).

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden handlat med derivat. 
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna 
i fonden har åtagandemetoden använts som risk-
bedömningsmetod. Ställda säkerheter per den 31 
december uppgick till 10,1 miljoner kronor och 
mottagna till 0 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Osäkerheten kring pandemins efterdyningar kan 
komma att påverka obligationsmarknaden även 
under det kommande året. De höga, om än kan-
ske tillfälliga, inflationstal som vi just nu ser är en 
faktor att beakta och även om Riksbanken alltjämt 
är försiktig i sin prognos om en kommande ränte-

Carnegie Obligationsfond

Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen inves-
terar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med 
god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar ska ha 
svensk anknytning genom att det finansiella instrumentet är utgivet i 
svenska kronor. De räntebärande värdepapper fonden placerar i ska 
lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre 
placeringar och lägst A-1 eller K-1 eller motsvarande för kortare pla-
ceringar.

Förvaltare

Startdatum 1994-05-09

Kategori Räntefond Sverige

Ansvarig förvaltare M. Engvall & M. Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 226,9

snitt sedan start 4,4

10 ack 17,5

10 snitt 1,6

5 ack 3,8

5 snitt 0,7

3 ack 1,6

3 snitt 0,5

2 ack –0,4

2 snitt –0,2

1 ack –1,8

Placeringsinriktning

MIKAEL ENGVALL
BSc i företagsekonomi. Arbetat i finans branschen 
sedan 1996 och anställd sedan 2012.

MONA STENMARK
Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finans-
branschen sedan 2003 och anställd sedan 2008.

mikael.engvall@carnegiefonder.se
mona.stenmark@carnegiefonder.se Riskmått

Totalrisk, fond, % 2,6

Riskklass 3

Duration, år 6,3

Kreditduration, år 2,5

Spreadexponering 1,7

Årlig avgift, klass A % 0,50

Årlig avgift, klass B % 0,08

Förvaltningsavgift för 10 000 kr klass A,1) 49,44

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad klass A,1) 3,26

Förvaltningsavgift för 10 000 kr klass B,1) 7,90

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad klass B,1) 0,52

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass A % 0,50

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, klass B % 0,08

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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höjning kan det mycket väl bli så att vi kommer att 
se dem agera innan 2024 som deras egen prognos 
just nu indikerar. Sen är det ingen lätt balansakt att 
balansera penningpolitiken så att både inflation och 
effekterna på långsiktig tillväxt beaktas. När det gäl-
ler fondens exponering mot stat och kommunägda 
bolag ser vi det fortsatt som ett segment där vi 
selektivt kan söka meravkastning.

Ser vi till riskerna i Carnegie Obligationsfond har 
fonden innehav med mycket hög kreditkvalitet och 
kreditrisken är således låg även om bredare kredit-
marginaler för bostadsobligationer påverkar fonden 
negativt. Likviditeten i de instrument som fonden 
placerar i är god. Fonden har lång räntebindning 
och är därmed känslig för rörelser i svenska mark-
nadsräntor. Den största risken avseende fondens 
absoluta avkastning är därmed en utveckling med 
kraftigt stigande räntor. 

 
Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 

ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt för att främja 
miljörelaterade eller sociala egenskaper
Fonden har valt in
Carnegie Obligationsfond väljer aktivt in expone-
ring mot gröna obligationer, även om detta är in-
strument som inte ingår i index för OMRX Treasury 
Bond. Vi har under året ökat vår exponering mot 
den gröna obligation som svenska staten gett ut 
och vi håller också en stor andel gröna kommun-
obligationer. Vi har även en större post i en grön 
obligation utgiven av bolåneinstitutet SBAB som 
har sin bas i det gröna bolån som SBAB lanserade 
2018 och som erbjuder ränterabatt för bolåne-
tagare med energieffektivt boende. Totalt utgörs 20 
procent av fondens innehav av gröna obligationer.

Fonden har valt bort 
Carnegie Obligationsfond väljer bort exponering 
mot fossila bränslen, vapen, alkohol, pornografi, 
tobak och spel. Även fondens fokus på stat, kom-
mun, landsting och bostadsobligationer begränsar 
på ett naturligt sätt exponeringen mot dessa sek-
torer. 

Fondbolaget har påverkat
Vi på Carnegie Fonder arbetar aktivt med påver-
kansarbete och ett segment där vi gör detta, och 
som också är förhållandevis komplext, är skogs-
sektorn. Ett av Obligationsfondens större innehav i 
säker ställda obligationer är en grön obligation utgi-
ven av Landshypotek som är en aktör som inriktar 
sig på utlåning inom jord och skog. Vi har tidigare 
träffat Landshypotek för att öka förståelsen kring 
lantbruk, skogsbruk och biologisk mångfald och 
detta är också ämnen vi kommer att fördjupa oss i 
mer framöver. Vi har under året som gått även in-
lett ett projekt på fondbolaget med fokus på just 
skogsbruk.
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 845 678 1 215 1 480 1 443 1 521 1 644 1 827 2 446 1 647

Andelsvärde, kr Klass A 889,90 859,72 956,18 950,57 989,21 993,26 1008,89 1028,33 1043,34 1024,71

Antal andelar, st Klass A 949 664 788 082 1 271 123 1 557 419 1 458 904 1 531 211 1 430 888 1 562 815 1 475 835 746 775

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – 103 105,01 106,99 105,52

Antal andelar, st Klass B – – – – – – 1 948 519 2 089 478 8 468 705 8 359 012

Utdelning, kr/andel 22 – – – – – – – – –

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 1,2 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7

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

Jämförelseindex, % 1,6 –3,3 12,1 0,2 4,1 0,1 1,7 2,4 1,0 –1,3

1) Valt jämförelseindex (Nasdaq OMRX Treasury Bill Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

Investment Grade

AAA 85,5%

AA+/AA/AA- 13,0%

A+/A/A- 0,0%

BBB+/BBB/BBB- 0,0%

Summa 98,5%

High Yield

BB+/BB/BB- 0,0%

B+/B/B- 0,0%

CCC/CC/C 0,0%

Summa 0,0%

Default D 0,0%

Kassa och övrigt 1,5%

Andelen av portföljens räntebärande värdepapper med officiellt 
kreditbetyg uppgick till 100%

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 1 210

Genomsnittlig fondförmögenhet B, Mkr 966

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 6,92

Omsättningshastighet, ggr/år  0,23

Transaktionskostnader, kkr –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
en motsvarande marknad utanför EES.

Bostadsobligationer 610 259 37,1%

Landshypotek Bank AB 0.04% EMTN 21/22.03.23 19 999 1,2%

Landshypotek Bank AB 0.615% Ser 100GB Sen 19/18.11.25 11 979 0,7%

Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23 30 248 1,8%

Lansforsakringar Hypotek AB 1% Ser 520 Sen 20/15.09.27 20 162 1,2%

Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% Ser 516 Sen 16/20.09.23 30 619 1,9%

Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% Ser 518 18/17.09.25 20 538 1,3%

Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% DMTN Ser517 Sen 17/18.09.24 20 656 1,3%

Nordea Hypotek AB 0.5% Ser 5536 21/16.09.26 19 800 1,2%

Nordea Hypotek AB 1% Ser 5534 Sen 18/18.09.24 50 968 3,1%

Nordea Hypotek AB 1.25% DMTN Ser 5533 Sen 17/20.09.23 15 310 0,9%

Skandiabanken AB FRN Ser 517 Tr 1 Sen 19/22.02.24 16 261 1,0%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 1% MTN Ser 580 19/17.12.25 54 940 3,3%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 1% Ser 579 19/18.12.24 20 384 1,2%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc 1% Ser 584 20/19.12.29 9 951 0,6%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc Stoc 1.5% Ser 575 16/21.12.22 20 306 1,2%

Stadshypotek AB 0.5% Ser 1591 Sen 20/01.06.26 19 863 1,2%

Stadshypotek AB 1% MTN Ser 1590 Sen 20/03.09.25 50 895 3,1%

Stadshypotek AB 1.5% Ser 1587 Sen 17/01.06.23 25 536 1,6%

Stadshypotek AB 1.5% Ser 1588 Sen 18/01.03.24 30 870 1,9%

Stadshypotek AB 2% Ser 1594 Tr 1 Sen 18/01.09.28 12 806 0,8%

Swedish Covered Bond Corp 0.25% Ser 148 20/09.06.27 19 384 1,2%

Swedish Covered Bond Corp 0.5% MTN Ser 146 Sen 19/11.06.25 20 008 1,2%

Swedish Covered Bond Corp 0.75% EMTN Sen 19/28.03.24 33 330 2,0%

Swedish Covered Bond Corp 1% Ser 145 Sen 19/12.06.24 14 266 0,9%

Swedish Covered Bond Corp 2% Ser 147 Sen 17/17.06.26 21 182 1,3%

Företagsobligationer 27 875 1,7%

Specialfastigheter Sverige AB 0.36% Ser 227 21/17.04.25 19 857 1,2%

Specialfastigheter Sverige AB 0.38% Ser 224 20/15.09.23 8 018 0,5%

Kommunobligationer 268 333 16,3%

City of Malmo 0.328% 21/15.09.26 9 826 0,6%

City of Malmo 0.75% EMTN Ser 23 Sen Reg S 17/07.12.23 7 072 0,4%

City of Stockholm 0.597% EMTN Ser EMTN71 Tr 1 19/21.02.24 15 111 0,9%

Gothenburg (City of) 0.214% MTN Ser GB10 Sen 19/24.09.25 28 620 1,7%

Gothenburg (City of) 0.48% EMTN 21/17.06.27 29 441 1,8%

Kommuninvest I Sverige AB 0.25% EMTN 20/26.11.27 29 030 1,8%

Kommuninvest I Sverige AB 0.375% EMTN 21/10.06.26 19 763 1,2%

Kommuninvest I Sverige AB 0.75% Ser K2602 Sen 20/04.02.26 12 113 0,7%

Kommuninvest I Sverige AB 0.875% EMTN 21/16.05.29 3 974 0,2%

Kommuninvest I Sverige AB 1% MTN Ser K2611 Sen 19/12.11.26 30 533 1,9%

Kommuninvest I Sverige AB 1% Ser K2410 Sen 17/02.10.24 18 363 1,1%

Orebro Kommun FRN Ser 128 Sen 19/09.10.24 11 314 0,7%

Region of Skane 0.505% DMTN Ser 110 Sen 20/15.01.25 14 027 0,9%

Region of Skane FRN Ser 107 Sen Reg S 19/05.02.24 6 101 0,4%

Region Stockholm 0.195% EMTN Ser29 Tr1 19/02.09.26 23 408 1,4%

Skane Lans Landsting 0.278% Ser 112 20/11.11.27 9 637 0,6%

Statsobligationer 644 992 39,1%

Sweden 0.125% EMTN Sen Reg S 20/09.09.30 69 639 4,2%

Sweden 0.125% T-Bonds Ser 1062 Sen 144A Reg S 20/12.05.31 59 390 3,6%

Sweden 0.5% T-Bonds Ser 1063 Sen 20/24.11.45 43 717 2,7%

Sweden 0.75% Ser 1061 144A Reg S 18/12.11.29 62 646 3,8%

Sweden 0.75% T-Bonds Ser 1060 144A Reg S 17/12.05.28 62 318 3,8%

Sweden 1% Ser 1059 15/12.11.26 47 016 2,9%

Sweden 1.375% Ser 1064 144A 21/23.06.71 14 709 0,9%

Sweden 1.5% Reg S 144A-1057 12/13.11.23 5 157 0,3%

Sweden 2.25% Ser 1056 11/01.06.32 60 005 3,6%

Sweden 2.5% Sen 13/12.05.25 32 559 2,0%

Sweden 3.5% T-Bonds Ser 1053 09/30.03.39 187 836 11,4%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 10 399 –46 569

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument –243 –535
Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument 1 703 338

Ränteintäkter 25 933 23 623
Valutakursvinster och – förluster 
netto 45 0

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter – –
Summa intäkter och  
värdeförändring 37 837 –23 143

Kostnader

Förvaltningskostnader –8 243 –6 847

Räntekostnader –46 –63

Övriga finansiella kostnader – 0

Övriga kostnader –144 –149
Summa kostnader –8 434 –7 059

Årets resultat 29 404 –30 201

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 335 153 1 595 056

Penningmarknadsinstrument 60 572 20 306
Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 108 812
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 2 395 833 1 616 173

Bankmedel och övriga likvida 
medel 35 247 23 914
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 13 122 8 013

Övriga tillgångar 3 638 427
Summa tillgångar 2 447 840 1 648 527

Skulder
Övriga derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –108 –59
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde –108 –59

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –713 –396

Övriga skulder –1 166 –800
Summa skulder –1 987 –1 254

Fondförmögenhet, not 1 2 445 854 1 647 273

Poster inom linjen
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 9 820 10 135

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 1 826 504 2 445 853

Andelsutgivning, andelsklass A 680 113 170 853

Andelsinlösen, andelsklass A –768 776 –926 232

Andelsutgivning, andelsklass B 772 640 142 000

Andelsinlösen, andelsklass B –94 031 –155 000
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 29 404 –30 201
Utdelat till andelsägarna – –

Fondförmögenhet vid  
årets slut 2 445 853 1 647 272
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument

Företagsobligationer 27 480 1,7%

Specialfastigheter Sverige AB 4.56% Sen spons 09/09.10.24 15 571 1,0%

Stangastaden AB 0.225% Ser 2 19/27.09.24 11 908 0,7%

Kommunobligationer 36 423 2,2%

Linkopings Stadshus AB 0.933% Sen Ser 101 18/22.11.23 36 423 2,2%

Terminer 753 0,1%

Sweden 2-Year Stadshypotek FUT 03/22 OMX 35 0,0%

Swedish 5-Year Stadshypotek FUT 03/22 OMX –59 0,0%

Swedish Govt Bond 2 Years 6% FUT 03/22 OMX 542 0,0%

Swedish Govt Bond 5 Years FUT 03/22 OMX 235 0,0%

Summa värdepapper 1 616 114 98,1%

Övriga tillgångar och skulder (netto) 31 159 1,9%
Summa fondförmögenhet 1 647 273 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31, forts.
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Utveckling
2021 blev ett fantastiskt börsår. Riskfyllda tillgångar 
har gynnats då såväl nominella som reala räntor 
noterats på historiskt låga nivåer. Omfattande pen-
ning- och finanspolitiska insatser har gett effekt och 
efterfrågan på industriprodukter är fortsatt hög, 
vilket resulterat i brist på insatsvaror, främst inom 
halvledarindustrin. Samtidigt har företagens vinster 
överraskat positivt i återhämtningen efter att effek-
terna av pandemin mildrats betydligt under året. 
Förutsättningarna för aktiemarknaden har därmed 
varit i det närmaste ideala.

Kreditmarknaden har utvecklats väl och obliga-
tionsräntorna har stigit något. Den amerikanska 
aktiemarknaden (S&P500) steg med 28 procent 
under året. Globalindex (MSCI World TR) steg 
med 22 procent. Kina gick mot strömmen och upp-
visade en svag utveckling för året, ner 9 procent 
(CSI 100). Den svenska börsen uppvisar styrka och 
är bland de främsta börserna i världen under året, 
+39 procent (SIXRX). 

Carnegie Multi steg med 13,7 procent under 
2021 och har sedan start stigit med 29,4 procent. 
Nettoflödena till fonden under året uppgick till 5,0 
miljoner kronor och förvaltat kapital per årsskiftet 
var 20,5 miljoner kronor.

Förvaltning
Carnegie Multi är en blandfond (fond-i-fond) som 
investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest 
framgångsrika fonder. Bland dessa finns till exem-
pel Carnegie Sverigefond, Carnegie Micro Cap 
och Carnegie High Yield Select. Carnegie Fonders 
utbud kompletteras även med några av Nordic 
Cross samt C WorldWides fonder. Samtliga fonder 
i Carnegie Multi är långsiktiga och aktivt förvaltade. 

Den strategiska allokeringen är 40 procent aktier, 
30 procent räntor och 30 procent alternativa till-
gångar, till exempel hedgefonder. Carnegie Multi 
har en god riskspridning mellan både tillgångsslag 
och geografiska marknader. Korrigeringar i mark-
naden inträffar då och då men vårt fokus ligger på 
att uppnå en långsiktig god riskjusterad avkastning.

Genom att kontinuerligt rebalansera vikten mel-
lan tillgångsslagen i fonden bibehåller vi risknivån 
samt avkastningsprofilen. Det låga ränteläget och 
förväntningar om fortsatt låga räntor medför att 
potentialen för traditionella ränteplaceringar i till 
exempel statspapper är mycket låg. Vi föredrar 
före tagsobligationer även om risken i dessa är 
högre. Vi föredrar även en relativt kort räntedura-
tion för att minska känsligheten och skydda fonden 
mot stigande räntor. 

På aktiesidan har vi bland annat ökat i Ryss-
landsfonden och Carnegie Asia under perioden. Vi 
har minskat exponeringen i C WorldWide Global 
Equities Ethical under första halvåret. Carnegie 
Global Quality Companies har kommit in som ett 
nytt innehav. Fonden investerar långsiktigt i några 
av världens mest framgångsrika företag, med starka 
marknadspositioner och etablerade varumärken. 
Vi ökade rysslandsexponeringen under början av 
året, eftersom vi förväntade oss att oljepriset skulle 
fortsätta handlas på en hög nivå samtidigt som vi 
konstaterade att den ryska marknaden släpat efter 
i uppgångsfasen. Många av de ryska bolagen har 
starka balansräkningar och ger dessutom en hög 
direktavkastning. Inom alternativbenet har vi under 
andra halvåret avyttrat NC Small Cap Hedge för 
att reducera risken något i portföljen.

Inom räntebenet har vi tagit in en ny fond, 
Carnegie High Yield, en kreditfond som kombinerar 

högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav 
och med fokus på Norden och norra Europa.

Carnegie Listed Private Equity och Carnegie 
Micro Cap hörde till de aktiefonder som gick bäst 
under året, upp 46,6 respektive 40,4 procent. Inom 
räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Se-
lect bäst med en uppgång på 13,1 procent. Även 
Carnegie Corporate Bond utvecklades väl och steg 
med 3,6 procent. Inom alternativdelen steg NC 
Total Return med 2,1 procent.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat. Ställda och mottagna säkerheter per den 31 
december uppgick till 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden 98 procent inves-
terad i underliggande fonder. Resterande 2 procent 
utgjordes av likvida medel. Aktiefonder utgjorde 40 
procent.

Framtidsutsikter
Vi har sett en snabb återhämtning på världens ak-
tiemarknader, vilket kanske inte är så överraskande 
med tanke på de massiva stimulanserna och de 
låga räntorna. Att bolagens vinster har utvecklats 
mycket bättre än befarat under pandemin har 
självklart även det bidragit till den positiva börs-
utvecklingen. Den närmaste framtiden är dock 
mer osäker. Vi förväntar oss lägre ekonomisk till-
växt under 2022, men fortfarande en relativt god 
sådan. Hur väl de finansiella marknaderna kommer 
att utveckla sig under året är beroende av faktorer 
som inflationsutvecklingen, marginalpress, pande-
min och komponentbrist. Mycket talar dock för ett 

Carnegie Multi

Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångs-
rika aktie- och räntefonder, men kompletteras med fonder från  
Carneo-gruppen. Samtliga fonder i Carnegie Multi är aktivt förvaltade, 
vilket är en förutsättning för ansvarsfulla investeringar. Underliggande 
fonders fondbolag har skrivit under PRI.

Förvaltare

Startdatum 2019-03-04

Kategori Blandfond

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 29,5

snitt sedan start 9,6

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack 19,9

2 snitt 9,5

1 ack 13,7

Placeringsinriktning

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 12,5

Riskklass 4

Årlig avgift, A % 1,60

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, A1) 150,03

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) 9,35

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet A, % 1,40 

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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positivt scenario, där optimismen består, men där 
marknadsvolatiliteten tidvis kommer att vara hög. 
Centralbankerna och deras agerande kommer na-
turligtvis ha stor betydelse för hur året kommer att 
utvecklas. De kommer att behöva kommunicera 
och agera på ett förtroendeingivande sätt för att 
inte skapa onödig nervositet på de finansiella mark-
naderna och riskera att återhämtningen kommer av 
sig. Pandemin är inte över och det kan naturligtvis 
uppstå nya virusvarianter som kan få spridning. Det 
finns även en hel del geopolitiska risker som skulle 
kunna dämpa utvecklingen. Det fortsatt låga ränte-
läget är dock positivt för aktier som tillgångsslag.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-

ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är fören-
lig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 

utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in 
Carnegie Multi investerar i ett urval av Carnegie 
Fonders mest framgångsrika fonder och som dess-
utom följer en strikt policy för ansvarsfulla investe-
ringar. Vi bedömer att det över tid finns ett positivt 
samband mellan god riskjusterad avkastning och 
hållbarhet i de företag som våra fonder investerar i.

Fonden har valt bort
Carnegie Multis underliggande fonder är aktivt för-
valtade, vilket är en förutsättning för ansvarsfulla 
investeringar. I samtliga av våra fonder kräver och 
kontrollerar vi att innehaven lever upp till FN Glo-
bal Compact och vi exkluderar investeringar i bland 
annat kontroversiella vapen, kol, alkohol, spel (gam-
bling), tobak och pornografi. 

Fondbolaget har påverkat
Utöver att välja bort bolag som inte uppfyller våra 
krav försöker vi också vara med och påverka ut-
vecklingen i rätt riktning för de bolag där vi är ägare. 
Bara i Sverige hade Carnegie Fonder 19 dialoger 
inom ESG-relaterade frågor med bolag, vi deltog 
i sex valberedningar, 38 stämmor och var med att 
rösta in tolv nya kvinnor i styrelserna.
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UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/3år 8,7%

2019 2020 2021

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – 13 14 21

Andelsvärde, Klass A kr – – – – – – – 107,98 113,88 129,53

Antal andelar, Klass A st – – – – – – – 128 484 119 577 158 439

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – 8,0 5,5 13,7

1) Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt. 

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 15,0

Genomsnittlig portföljlöptid vid periodens utgång, år 0,63

Transaktionskostnader, kkr –

Analyskostnader, kkr –

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument

Värdepappersfonder 20 057 97,7%

C WorldWide Global Equities Ethical 
A1 Cap 503 2,5%

Carnegie Asia A Cap 579 2,8%

Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap 2 047 10,0%

Carnegie High Yield 3 SEK Cap 809 3,9%

Carnegie High Yield Select 3 SEK Cap 2 775 13,5%
Carnegie Global Quality Companies 
A Cap 915 4,5%

Carnegie Global A Cap 386 1,9%

Carnegie Investment Grade A Cap 2 109 10,3%

Carnegie Listed Infrastructure A Cap 297 1,5%

Carnegie Listed Private Equity A Cap 668 3,3%

Carnegie Micro Cap A Cap 752 3,7%

Carnegie Rysslandsfond A Cap 592 2,9%

Carnegie Spin-Off B Cap 779 3,8%

Carnegie Sverigefond A Cap 2 829 13,8%
SEB Prime Solutions Nordic Cro Sta 
Ret R SEK Cap 2 622 12,8%
SEB Prime Solutions Nordic Cro Tot 
Ret Bd Fd R SEK Dist 1 394 6,8%

Summa värdepapper 20 057 97,7%

Övriga tillgångar och skulder (netto) 466 2,3%
Summa fondförmögenhet 20 523 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

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

Fonder förvaltade av Carnegie Fonder 75,7%

Fonder som förvaltas av bolags inom samma koncern 22,0%

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på fondandelar 482 1 890

Värdeförändring på  
OTC-derivatinstrument 0 0

Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument 0 0

Ränteintäkter 0 0

Utdelningar 0 0

Valutavinster och förluster, netto –1 –1

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 131 261
Summa intäkter och  
värdeförändring 612 2 150

Kostnader

Förvaltningskostnader –174 –216

Räntekostnader 0 –3

Övriga finansiella kostnader 0 0

Övriga kostnader 0 0
Summa kostnader –175 –219

Årets resultat 436 1 932

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Fondandelar 13 023 20 057
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 13 023 20 057

Bankmedel och  
övriga likvida medel 594 466
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter - -

Övriga tillgångar 17 24
Summa tillgångar 13 634 20 547

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 0 0
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –16 –24

Övriga skulder 0 0
Summa Skulder –16 –24

Fondförmögenhet, not 1 13 618 20 523

Poster inom linjen Inga Inga

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 13 880 13 618

Andelsutgivning 11 537 14 064

Andelsinlösen –12 236 –9 091
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 436 1 932
Utdelat till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid årets slut 13 618 20 523
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Carnegie SPAR Balanserad startade september 2021, 
varför nedanstående redogörelse för fonden avser en 
kortare tidsperiod och inte helåret 2021.

Utveckling
Året har kännetecknats av fortsatt återhämtning 
och ökad optimism på världens börser. Omfat-
tande penning- och finanspolitiska insatser har gett 
resultat och framsteg på vaccinområdet har bidra-
git till att minska pandemins effekter på samhällen. 
Ekonomier har utvecklats väl och efterfrågan på in-
dustriprodukter är hög, vilket dock resulterat i brist 
på insatsvaror, främst inom halvledarindustrin. Mas-
siva stimulanser från centralbanker och regeringar 
har gett stöd. Riskaptiten på börsen höll i sig trots 
uppkomsten av den nya virusvarianten omikron 
och ökade restriktioner.

Nu ser vi allt starkare inflationssiffror samt en ar-
betsmarknad som återhämtat sig i rekordfart, vilket 
fått centralbankerna att börja trappa ner på stimu-
lanser och även planera för räntehöjningar.

Kreditmarknaden har utvecklats väl och då 
främst High Yield som har haft ett fantastiskt 
år. Globalt index (MSCI World TR) steg med 22 
procent under 2021 och den amerikanska aktie-
marknaden (S&P500) uppvisade en uppgång på 28 
procent för motsvarande period. Även den svenska 
börsen uppvisade styrka, steg med imponerande 
39 procent (SIXRX)och är bland de främsta bör-
serna i världen under 2021. 

Carnegie SPAR Balanserad steg med 5,4 pro-
cent under året. Nettoflödena till fonden under 
året uppgick till 245 miljoner kronor och förvaltat 
kapital per årsskiftet var 248 miljoner kronor.

Förvaltning
Carnegie SPAR Balanserad är en aktivt förval-
tad blandfond som investerar i några av världens 

bästa bolag. Fonden startades i mitten av septem-
ber 2021 och investerar i både aktier och räntor. 
Huvuddelen av fonden investeras i aktier och det 
genom att kombinera globala marknadsledare med 
svenska kvalitetsbolag. Aktier väljs till stor del från 
innehaven i Carnegie Global Quality Companies 
och samt från Carnegie All Cap, som är en artikel 
9-fond. Vi investerar dessutom i spännande tema-
tiska fondinvesteringar, till exempel inriktade på 
infrastruktur och private equity. Räntedelen består 
av räntefonder som Carnegie Corporate Bond, 
Carnegie Investment Grade och Carnegie High 
Yield.

Fondens allokeringsintervall är 50–70 procent 
aktier och 30–50 procent räntor. Den globala 
aktiedelen består av trygga kvalitetsbolag. Vi gillar 
bolag med stabila affärsmodeller och god struktu-
rell tillväxt. Portföljen innehåller många kända varu-
märken som Unilever, Walt Disney, Alphabet, Sony 
och Microsoft. Den svenska delen består av både 
små och stora bolag – ”all cap”. Vi investerar i bolag 
med historiskt god lönsamhet och tillväxt. De aktier 
vi väljer för fonden grundar sig på en kombinerad 
analys av bolagets finansiella ställning samt bolagets 
förmåga att hantera risker och möjligheter när det 
gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik.

Periodens största vinnare inom aktiebenet var 
Lindab, JM, Wallenstam och Nederman. Aktierna 
steg mellan 24 och 40 procent under perioden. 
De aktier som utvecklats sämst var Garmin, Walt 
Disney och Munters. De backade mellan 11 och 18 
procent. Många av de mindre bolagen uppvisade 
en stark utveckling under perioden. Uppgången har 
till stor del drivits av höjda vinstprognoser och en 
underliggande stark ekonomisk återhämtning. Inom 
räntebenet utvecklades Carnegie High Yield bäst 
med en uppgång på 1,2 procent. Fonden har en 
god diversifiering, både geografiskt och sektormäs-

sigt. Då fonden investerar globalt påverkas avkast-
ningen av hur olika valutor rör sig, till exempel en 
kronförsvagning påverkar fonden positivt.
Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda och mottagna 
säkerheter per den 31 december uppgick till 0 
kronor.

Framtidsutsikter
Världens aktiemarknader har utvecklats starkt och 
vinstutsikterna ser fortsatt goda ut för 2022. Ana-
lytikerna förväntar sig en god vinsttillväxt för både 
den amerikanska och den svenska marknaden om 
cirka 7–10 procent. Många av bolagen har starka 
marknadspositioner, solida balansräkningar och 
god lönsamhet vilket gör att de står väl rustade för 
eventuell marginalpress och stigande inflation. 

Vi förväntar oss lägre ekonomisk tillväxt under 
2022, men fortfarande en relativt god sådan. Hur 
väl de finansiella marknaderna kommer att ut-
veckla sig under året, är beroende av faktorer som 
inflationsutvecklingen, marginalpress, pandemin och 
komponentbrist. Mycket talar dock för ett positivt 
scenario, där optimismen består, men där mark-
nadsvolatiliteten tidvis kommer att vara hög. 

Centralbankerna och deras agerande kommer 
naturligtvis ha stor betydelse för hur året kommer 
att utvecklas. De kommer att behöva kommunicera 
och agera på ett förtroendeingivande sätt för att 
inte skapa onödig nervositet på de finansiella mark-
naderna och riskera att återhämtningen kommer 
av sig. 

Stigande inflation brukar vanligtvis innebära att 
gapet mellan reala och nominella räntor vidgas. De 
negativa realräntorna i kombination med en eko-
nomisk tillväxt är en god mix och ger fortsatt stöd 
åt aktier som tillgångsslag.

Carnegie SPAR Balanserad

Carnegie SPAR Balanserad är en blandfond med variation av bolag, 
branscher och tillgångsslag. I fonden finns både aktier (60%) och räntor 
(40%). Huvuddelen av fonden direktinvesteras i aktier genom att kom-
binera globala marknadsledare och svenska kvalitetsbolag. Förvaltaren 
är aktiv i sin allokering och väljer ut några av de främsta innehaven i 
Carnegie Global Quality Companies och Svanenmärkta Carnegie All 
Cap. Dessutom tar fonden vara på spännande tematiska fondinveste-
ringar inriktade på exempelvis infrastruktur och private equity.

Förvaltare

Startdatum 2021-09-17

Kategori Blandfond

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 5,4

snitt sedan start –

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 ack –

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % –

Riskklass 4

Årlig avgift, % 1,66

Förvaltningsavgift för 10 000 kr,1) 54,95

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

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet , % 1,66

Avgifter och kostnader  2021-12-31

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

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se
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Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxo-
nomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte bety-
dande skada”, som innebär att investeringar som 
bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat hållbarhets-
mål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är 
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs 
av investeringar som antingen räknas som håll-
bara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den åter-
stående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller 
sociala egenskaper:
Fonden har valt in 
Fondbolaget har implementerat ett system för 
ESG, verktyget THOR. Syftet med verktyget är att 
hitta bolag som är framtidssäkrade. Genom använ-
dandet av THOR är hållbarhetsfrågor därmed inte-
grerade i den traditionella finansanalysen.

Fonden har under året (sedan start i septem-
ber) haft 24 procent av fondens förvaltade kapital 
investerat i bolag (aktier) med betyget strong eller 
very strong i THOR. Dessa bolag har bidragit med 
2,2 procent till fondens avkastning under perioden.

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. Exkluderade bolag har 
bidragit med –0,25 procentenheter till utvecklingen 
av fondens svenska index. Bolag som vi valt bort 
är bland andra Evolution Gaming, Swedish Match, 
Lundin Energy, Saab och Kindred. Vår bedömning 
är att exkluderingar över tid kommer att ha en allt 
mindre påverkan på fondens relativa avkastning. Vi 
fäster desto större vikt på vår process att utifrån 
hållbarhetsarbetet och vår fundamentala analys ak-
tivt välja in bra bolag.

Fonden avstår från investeringar i bolag med 
verksamhet inom kontroversiella sektorer. Det 
innebär att vi undviker investeringar i produktion 
och distribution av vapen, tobak, alkohol, porno-
grafi, spel (gambling), kol samt utvinning av olja och 
gas.

Fondbolaget har påverkat
Utöver att välja bort bolag som inte uppfyller våra 
krav försöker vi också vara med och påverka ut-
vecklingen i rätt riktning för de bolag där vi är ägare. 
Bara i Sverige hade Carnegie Fonder 19 dialoger 
inom ESG-relaterade frågor med bolag, vi deltog 
i sex valberedningar, 38 stämmor och var med att 
rösta in tolv nya kvinnor i styrelserna.
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UTVECKLING PER ÅR, %

2021

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – – 248

Andelsvärde, Klass A kr – – – – – – – – – 105,44

Antal andelar, Klass A st – – – – – – – – – 2 349 679

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – – – 5,4

1)  Valt jämförelseindex (48% MSCI World Net Total Return Index, 12% SIX Portfolio Return Index, 40% Solactive SEK IG Credit Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens  
placeringsinriktning. 
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonden.

Industri 20,9
Teknik 18,1
Hälsovård 17,3
Konsumentvaror 17,2
Kommunikation 7,7
Fonder 4,9
Finansiella tjänster 4,6
Sällanköpsvaror 2,9
Fastigheter 2,7
Material 1,8
Likvida medel 1,4
Energi 0,6

BRANSCHFÖRDELNING, %

Transaktionskostnader/omsättning, % 0,03

Genomsnittlig fondförmögenhet, Mkr 46

Omsättningshastighet, ggr/år

Transaktionskostnader, kkr 68

Analyskostnader, kkr 0

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,00

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

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför EES.

Frankrike 2 990 1,2%

Danone 2 990 1,2%

Holland 5 015 2,0%

Unilever PLC Reg 5 015 2,0%

Japan 4 779 1,9%

Sony Group Corp 4 779 1,9%

Schweiz 11 715 4,7%

Nestlé SA Reg 3 775 1,5%

Roche Holding Ltd Pref 5 002 2,0%

SGS SA Reg 2 939 1,2%

Storbritanien 6 877 2,8%

GlaxoSmithKline Plc 2 980 1,2%

Reckitt Benckiser Group Plc 3 897 1,6%

Sverige 46 747 18,9%

ABB Ltd Reg 2 578 1,0%

Alfa Laval AB 2 592 1,1%

Annehem Fastigheter AB 854 0,3%

AstraZeneca Plc 2 806 1,1%

Atlas Copco AB B Reg 2 374 1,0%

Atrium Ljungberg AB B 1 622 0,7%

Electrolux AB 1 387 0,6%

Essity AB B Reg 2 531 1,0%

Hexagon AB 2 588 1,1%

Holmen AB Reg B 1 417 0,6%

JM AB 1 811 0,7%

Lindab Intl AB 1 656 0,7%

Munters Group AB B Reg 878 0,4%

Nederman Holding AB Reg 850 0,3%

Nibe Industrier AB 2 675 1,1%

OX2 AB 858 0,4%

ReNewCell AB Reg 1 344 0,5%
Skandinavi Enskil Bank AB 
Stoc A 2 337 0,9%

Skanska AB B 2 386 1,0%

SKF AB B 1 632 0,7%

SSAB AB B 1 402 0,6%

Sweco AB B Reg 1 964 0,8%

Systemair AB 1 957 0,8%

Volvo AB B 2 356 1,0%

Wallenstam Byggnads AB B 1 892 0,8%

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Tyskland 2 867 1,2%

Deutsche Telekom AG Reg 2 867 1,2%

USA 64 261 26,0%

3M Co 3 983 1,6%

Alphabet Inc A 4 958 2,0%

Apple Inc Reg 3 903 1,6%

BlackRock Inc 5 008 2,0%

Bristol Myers Squibb Co 3 805 1,5%

Check Point Software Tec Ltd 3 872 1,6%

Cisco Systems Inc 3 908 1,6%

CVS Health Corp 4 027 1,6%

Garmin Ltd Reg 3 966 1,6%

Merck & Co Inc 4 986 2,0%

Microsoft Corp 3 889 1,6%

Pepsico Inc 4 011 1,6%

Pfizer Inc 3 054 1,2%

Procter & Gamble Co 3 939 1,6%
Taiwan Semiconduct Mfg Co 
Ltd ADR repr 5 Shares 2 911 1,2%

The Walt Disney Co 4 042 1,6%

Summa Överlåtbara värde-
papper som är upptagna till 
handel på en reglerad marknad 
eller en mot svarande marknad 
utanför EES. 145 251 58,6%

Övriga finansiella instrument

Värdepappersfonder 95 936 38,7%
Carnegie Corporate Bond 3 
SEK Cap 42 575 17,2%

Carnegie High Yield 3 SEK Cap 11 704 4,7%
Carnegie Investment Grade 
A Cap 34 202 13,8%
Carnegie Listed Infrastructure 
A Cap 3 714 1,5%
Carnegie Listed Private Equity 
A Cap 3 741 1,5%

Summa värdepappersfonder 95 936 38,7%

Summa värdepapper 241 187 97,4%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 6 568 2,7%
Summa fondförmögenhet 247 755 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 3 391

Värdeförändring på fondandelar 149

Ränteintäkter 0

Utdelningar 61

Valutakursvinster och förluster, 
netto –11

Övriga finansiella intäkter 0

Övriga intäkter 39
Summa intäkter och  
värdeförändring 3 629

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –227

Räntekostnader –79

Övriga finansiella kostnader 0

Övriga kostnader –68
Summa kostnader –375

Årets resultat 3 254

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 0

Andelsutgivning, andelsklass A 247 235

Andelsinlösen, andelsklass A –2 733

Resultat efter skatt  
enligt resultaträkning 3 254
Fondförmögenhet vid årets slut 247 755

BALANSRÄKNING

kkr 20211231

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 145 252

Fondandelar 95 936
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 241 187

Bankmedel och övriga likvida 
medel 7 470

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 24

Övriga tillgångar 707
Summa Tillgångar 249 387

Skulder

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –141

Övriga skulder –1 491
Summa Skulder –1 632

Fondförmögenhet, not 1 247 755

Poster inom linjen Inga
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Utveckling
De nordiska aktie- och företagsobligationsmarkna-
derna utvecklades starkt under 2021. Kraften i den 
ekonomiska återhämtningen efter alla nedstäng-
ningar under 2020 har överträffat förväntningarna. 
Företagens försäljning och vinster har också över-
raskat positivt.

Den starka efterfrågan i kombination med att 
produktionskedjorna ännu inte fungerar normalt 
har lett till stigande priser. Under hösten har oron 
tilltagit för att den högre inflationen ska bita sig fast 
och att centralbankerna ska tvingas strama åt rela-
tivt snart och hårt. Räntorna har stigit, men ändå 
måttligt och har inte påverkat riskviljan i någon 
större utsträckning. 

Fondens aktieinnehav noterade goda uppgångar 
under året. Särskilt stark var utvecklingen för bland 
annat ABB, Investor, Lifco, Nordea och SEB. Volvoak-
tien bidrog också till den positiva utvecklingen, men 
rönte ändå besvikelse då rapporterna vida över-
träffade förväntningarna. Även fondens innehav av 
företagsobligationer har bidragit till fondens upp-
gång. Kombinationen av hög kupongavkastning, 
krympande kreditmarginaler och företagsspecifika 
orsaker förklarar utvecklingen.

Nettoflödena uppgick under året till –234,8 mil-
joner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 31 
december 2021 till 21 631 miljoner kronor. Fon-
dens värdeutveckling uppgick till 21,4 procent.

Förvaltning
Placeringsinriktningen för Strategifonden innebär 
att fonden placerar sina medel i nordiska värde-
papper som ger hög direktavkastning, vilken kan 
utgöras av såväl aktieutdelning som räntekuponger 
på obligationer. Under 2021 har aktieandelen varie-
rat mellan 60 och 70 procent. Vid utgången av året 
utgjorde aktieandelen drygt 60 procent.

Nya aktieinnehav är bland annat Karnov och 
Kone. Köpen har finansierats genom avyttring av 
bland annat aktier i Bonava och Securitas. Karnov är 
en ledande leverantör av information inom juridik, 
skatt och revision. Kone tillverkar rulltrappor och 
hissar. Verksamheterna inom båda bolagen uppvisar 
god lönsamhet med en hög andel återkommande 
intäkter.

Fonden har minskat aktieinnehavet i Nordea till 
förmån för Sampo. Sampo, stor ägare i Nordea, är 
på väg att bli ett renodlat försäkringsbolag. Försäk-
ringsrörelsen handlas till rabatt jämfört med kon-
kurrenterna och renodlingen kommer innebära 
förutsättningar för goda utdelningar framöver.

Några nya obligationsinnehav kan nämnas. 
Storskogen är ett förvärvsdrivet konglomerat. Ice 
Group är på väg att bli den tredje mobiloperatören 
i Norge med ett rikstäckande nät. Golvtillverkaren 
Kährs emitterade en hållbarhetslänkad obligation 
där bolaget förbinder sig till utsläppsmål som ska 
verifieras av Science Based Target initiative (SBTi). 
Obligationsinvesteringarna har finansierats genom 
avyttringar av obligationer i Teekay LNG, Odfjell 
och RSA.

Derivathandel med mera
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna 
i fonden används åtagandemetoden som riskbe-
dömningsmetod. Ställda säkerheter per den 31 
december uppgick till 63,2 miljoner kronor och 
mottagna uppgick till 0 miljoner kronor. 

Framtidsutsikter
Vår uppfattning är att en portfölj av stabila aktier 
som lämnar god utdelning samt företagsobligatio-
ner skapar bra förutsättningar för en god långsiktig 
värdetillväxt till relativt låg risk. En återhämtning 
sker nu i de flesta större ekonomier efter reces-

Carnegie Strategifond

Genom placeringar i aktier och företagsobligationer, utan begränsningar 
avseende företag och bransch, samt statsskuldväxlar försöker fonden 
skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än aktiefonder.

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 Norden

Ansvarig förvaltare John Strömgren

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, D, E, F, G

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 8 576,1

snitt sedan start 14,3

10 ack 221,5

10 snitt 12,4

5 ack 69,7

5 snitt 11,2

3 ack 64,4

3 snitt 18,0

2 ack 29,3

2 snitt 13,7

1 ack 21,4

Placeringsinriktning

Riskmått

Årlig avgift A, % 1,51

Årlig avgift, D % 1,51

Årlig avgift G, % 0,91

Årlig avgift H, % 1,06

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, A1) 166,14

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, A1) 10,21

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, D1) 161,18

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, D1) 10,00

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, G1) 97,91

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, G1) 6,08

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, H1) 116,47

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, H1) 7,15

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, A % 1,50

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, D % 1,48

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, G % 0,90

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, H % 1,05

Avgifter och kostnader     2021-12-31

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

Totalrisk, fond, % 16,7

Riskklass 5

Duration 0,8

Kreditduration 2,7

sionen under 2020, vilket innebär högre tillväxt 
och stigande vinstnivåer i företagen. Samtidigt är 
värderingen av risktillgångar hög, innebärande att 
förväntningarna bör ställas lägre än den avkastning 
fonden skapat under den senaste tioårsperioden, 
vilket är 12,4 procent per år i genomsnitt. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 
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Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxo-
nomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte bety-
dande skada”, som innebär att investeringar som 
bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat hållbarhets-
mål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är 
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs 
av investeringar som antingen räknas som håll-
bara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den åter-
stående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in
Användandet av vårt analysverktyg THOR är 
centralt när vi väljer in bolag. Fonden har under 
året haft 40,5 procent av fondens genomsnittliga 
tillgångar investerade i bolag med betyg Strong 
eller Very Strong i vårt analysverktyg THOR. Dessa 
bolag har bidragit med 7,8 procentenheter till fon-
dens avkastning. 

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. För fonden innebär ex-
kluderingen att bolag motsvarande 5,3 procent av 
marknaden som fonden investerar på utgår. Exklu-
derade bolag bidrog med 1,8 procent till markna-
dens utveckling. 

Fondbolaget har påverkat
Påverkan har bedrivits på olika sätt. Fondbolaget 
har för fondens räkning inför årsstämmorna 2021 
deltagit i sju valberedningar. Fonden har där med-
verkat till att föreslå årsstämmorna 20 kvinnor till 
styrelserna och därmed bidragit till en jämnare 
könsfördelning. Fonden har deltagit på alla bolags-
stämmor vi kallats till och där röstat för styrelsens 
förslag i 99,9 procent (782 förslag) av fallen och 
emot styrelsens förslag i 0,1 procent (ett förslag) 
av fallen.

Fonden har haft 20 påverkansdialoger under 
året, varav några sammanfattas nedan.

Duni och NCC bad oss att lämna synpunkter på 
bolagens respektive hållbarhetsstrategier. Dialogen 

med Duni ledde till att bolaget skrev på såväl FN 
Global Compact som CDP. Vidare formulerades 
mål för Duni kring cirkularitet i produktutbudet 
och utsläppsneutralitet understött av ett SBT (ve-
tenskapligt baserat mål). Vi hade särskilt en diskus-
sion kring hur NCC hanterar biologisk mångfald. Vi 
uttryckte även önskemål om att NCC:s miljömål 
ska stödjas av ett SBT och förväntningar på att 
bolagets mappning av utsläpp i scope 3 färdigställs 
samt klimatrapportering enligt TCFD. 

I dialog med Essity efterlyste vi tydligare rappor-
tering av det bolaget kallar ”hållbara innovationer”. 
Bolaget har nu, efter påpekande från vår sida, åtagit 
sig för ”net-zero”, det vill säga att målet i slutändan 
är i linje med 1,5-gradersmålet.

Lifco kan fördjupa sitt hållbarhetsarbete genom 
att identifiera relevanta KPI:er, mäta och målsätta 
samt årligen följa upp arbetet. Vi kontaktade bola-
get och redovisade våra synpunkter. 

Vi har haft dialoger med Odfjell och under året 
presenterade också bolaget en hållbarhetsstrategi 
med mål om att vara ledande i branschen. Bolaget 
emitterade därtill en hållbarhetslänkad obligation. 

Vidare arbetar fonden med initiativet 21-punkts-
listan som verkar för en mer hållbar nordisk High 
Yield-marknad där varje emittent behöver svara 
på ett antal hållbarhetsrelaterade frågor. Initiativet 
är ett i ledet för att öka transparensen och infor-
mationsnivån hos emittenter där listan under året 
blivit en vedertagen del i investerarmaterial.

I Projekt skogsbruk ställde vi frågor om skogs-
bruksmetoder och biologisk mångfald till sex no-
terade skogsbolag. Svar har erhållits som ligger till 
grund för vår fortsatta fördjupning i ämnet.

Innehav Procent

Investor AB B 7,6

Holmen AB Reg B 7,5

Lifco AB 5,6

Essity AB B Reg 5,1

ABB Ltd Reg 4,0

Volvo AB B 2,9

Atrium Ljungberg B 2,8

Sampo Plc A 2,1

John Matt Fastighetsforeta AB Reg 2,1

Sandvik AB 2,0

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2021-12-31

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 5 329 6 931 8 442 9 413 10 711 13 851 13 320 18 085 18 051 21 631

Andelsvärde, kr Klass A 712,99 866,94 999,75 1047,59 1 180,82 1 264,00 1 218,47 1 549,44 1 650,75 2 003,74

Antal andelar, st Klass A 7 475 420 7 807 971 8 118 960 8 247 844 8 590 750 10 486 694 10 434 703 11 151 080 10 440 404 10 294 714

Andelsvärde, kr Klass D – – – – – – – – 99,92 116,72

Antal andelar, st Klass D – – – – – – – – 3 370 110 117

Andelsvärde, kr Klass G – 107,48 118,22 120,16 129,65 133,47 123,67 151,51 155,63 183,44

Antal andelar, st Klass G – 1 511 185,47 2 745 096 3 970 091 4 374 774 4 466 693 4 550 913 5 107 544 4 989 688 4 930 942

Andelsvärde, kr Klass H – – – – – – 96,21 122,89 131,51 160,35

Antal andelar, st Klass H – – – – – – 446 937 266 972 301 332 531 974

Utdelning, kr/andel Klass A 28,84 – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel Klass D – – – – – – – – 4,20 4,20

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % 14,4 21,6 15,3 4,8 12,7 7,0 –3,6 27,2 6,5 21,4

1)  Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.
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Transaktionskostnader/omsättning, % 0,03

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 19 211

Genomsnittlig fondförmögenhet H, Mkr 71

Genomsnittlig fondförmögenhet D, Mkr 8

Genomsnittlig fondförmögenhet G, Mkr 827

Omsättningshastighet, ggr/år 0,73

Transaktionskostnader, kkr 5 978

Analyskostnader, kkr 1 530

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % 0,01

Andel av fondens värdepappersaffärer i vilka  
närstående institut har agerat motpart i kommission, 
fast räkning eller genom handel i eget lager. 25,60%

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara 
värdepapper 536 474 3 679 570

Värdeförändring på penning-
marknadsinstrument 11 636 56 056

Värdeförändring på OTC- 
derivatinstrument 276 110 –174 538

Värdeförändring på övriga 
derivatinstrument 0 2 465

Värdeförändring på fondandelar –21 941 84

Ränteintäkter 273 412 280 724

Utdelningar 145 205 298 270

Valutavinster och förluster, netto –35 333 2 798

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 2 282 2 626
Summa intäkter och  
värdeförändring 1 187 845 4 148 054

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver  
fondverksamheten –244 420 –296 138

Räntekostnader –1 079 –1 206

Övriga finansiella kostnader – 0

Övriga kostnader –8 308 –7 895
Summa kostnader –253 807 –305 240

Årets resultat 934 038 3 842 814

BALANSRÄKNING

kkr 2020–12–31 2021–12–31

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 16 702 841 19 818 375

Penningmarknadsinstrument 178 365 30 420
OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 73 024 406
Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 0 2 465

Fondandelar – 209 984
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 16 954 229 20 061 650

Bankmedel och  
övriga likvida medel 919 495 1 414 198
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 43 327 61 978

Övriga tillgångar 334 260 329 256
Summa tillgångar 18 251 311 21 867 082

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –460 –73 679
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –22 750 –26 881

Övriga skulder –177 098 –135 874
Summa Skulder –200 308 –236 435

Fondförmögenhet, not 1 18 051 003 21 630 648

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 83 040 0

Ställda säkerheter 0  63 160 

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet  
vid årets början 18 084 668 18 051 003

Andelsutgivning, andelsklass A 1 961 974 2 139 423

Andelsinlösen, andelsklass A –2 898 130 –2 410 285

Andelsutgivning, andelsklass D 336 12 365

Andelsinlösen, andelsklass D 0 –917

Andelsutgivning, andelsklass G 118 991 130 789
Andelsinlösen, andelsklass G –124 658 –137 776
Andelsutgivning, andelsklass H 24 119 34 425
Andelsinlösen, andelsklass H –20 617 –2 831
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 934 038 3 842 814
Utdelat till andelsägarna,  
andelsklass G –29 717 –28 038
Utdelat till andelsägarna,  
andelsklass D 0 –326
Fondförmögenhet vid årets slut 18 051 003 21 630 648

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad 
eller en motsvarande marknad utanför EES.

Bankobligationer 514 596 2,4%

DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 16/26.03.Perpetual 114 449 0,5%

Jyske Bank AS FRN 19/09.07.Perpetual 9 428 0,0%

Jyske Bank AS VAR EMTN 21/04.12.Perpetual 46 397 0,2%

SBAB Bank AB FRN 21/25.05.Perpetual 78 768 0,4%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Conv 19/13.05.Perpetual 66 466 0,3%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Sub 17/13.05.Perpetual 170 933 0,8%

Svenska Handelsbanken AB VAR Conv 20/01.03.Perpetual 28 155 0,1%

Aktier 12 989 169 60,0%

ABB Ltd Reg 863 500 4,0%

Aligro Planet Acquisition Co 97 400 0,5%

Atrium Ljungberg B 599 100 2,8%

Dometic Group AB 178 425 0,8%

Duni AB 146 000 0,7%

Elanders AB B Reg 261 000 1,2%

Epiroc AB B 383 400 1,8%

Essity AB B Reg 1 107 750 5,1%

Holmen AB Reg B 1 630 125 7,5%

Investor AB B 1 651 188 7,6%

John Matt Fastighetsforeta AB Reg 448 650 2,1%

Karnov Group AB Reg 435 500 2,0%

Kinnevik AB Class B 322 750 1,5%

Kone Oyj B 194 684 0,9%

Lifco AB 1 218 150 5,6%

NCC AB B 419 250 1,9%

Orkla ASA A 204 062 0,9%

Sampo Plc A 453 562 2,1%

Sandvik AB 442 050 2,0%

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc A 251 700 1,2%

Skanska AB B 409 850 1,9%

Stora Enso Oyj R 165 200 0,8%

Svenska Cellulosa SCA AB B 160 750 0,7%

Tbd30 AB 68 340 0,3%

Telia Co AB 247 835 1,2%

Volvo AB B 628 950 2,9%

Företagsobligationer 5 678 542 26,3%

24Storage Sverige AB FRN 20/05.10.23 15 731 0,1%

Akelius Residential Prop AB VAR Sub Reg S 18/05.10.78 182 552 0,8%

Akelius Residential Prop AB VAR Sub Reg S 20/17.05.81 100 077 0,5%

Aker Horizons ASA FRN 144A 21/15.08.25 119 988 0,6%

Altera Shuttle Tankers LLC 7.125% Sen 17/15.08.22 16 463 0,1%

Altera Shuttle Tankers LLC 9.5% 144A 21/15.12.25 13 819 0,1%

Altera Shuttle Tankers LLC FRN Sen 19/18/10/2024 64 024 0,3%

Assemblin Financing AB FRN Sen Reg S 19/15.05.25 120 107 0,6%

Axactor SE FRN 144A 21/12.01.24 97 190 0,5%

Axactor SE FRN 144A 21/15.09.26 81 021 0,4%

Azerion Hg BV 7.25% 21/28.04.24 47 316 0,2%

Bellman Group AB FRN 21/10.02.26 26 188 0,1%

Benchmark Hgs PLC FRN 19/21.06.23 13 610 0,1%

Bewi ASA FRN 144A 21/03.09.26 93 111 0,4%

Bonheur ASA FRN 144A 20/22.09.25 23 970 0,1%

Bonheur ASA FRN Sen 19/04.09.24 45 958 0,2%

Bulk Industrier AS FRN 20/14.07.23 37 531 0,2%

Bulk Infrastructure AS FRN Sen 19/15.10.24 92 583 0,4%

Castellum AB VAR 21/02.03.Perpetual 147 379 0,7%

Chip Bidco AS FRN Sen 19/13.12.24 66 348 0,3%

Cibus Nordic Real Estate AB FRN Sen 20/12.06.23 76 789 0,4%

Cibus Nordic Real Estate AB FRN Sen 20/18.09.23 42 249 0,2%

Cidron Romanov Ltd VAR PIK TOG 21/22.10.26 85 400 0,4%

Cidron Romanov Ltd VAR PIK TOG 21/22.10.26 61 359 0,3%

Crayon Group Holding ASA FRN 21/15.07.25 62 509 0,3%

DOF Subsea ASA FRN Sen 18/27.11.23 11 093 0,1%

Ellevio AB 2.875% EMTN 18/12.02.25 66 371 0,3%

Endur Asa FRN 21/03.03.25 67 566 0,3%

European Energy AS FRN 21/16.09.25 90 672 0,4%

European Energy AS VAR 20/Perpetual 103 405 0,5%

Fastighets Balder AB VAR Sub Reg S 17/07.03.78 41 228 0,2%
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

FastPartner AB FRN Sen Reg S 19/28.03.24 78 030 0,4%

FastPartner AB FRN Ser 103 21/25.08.27 49 350 0,2%

Force Bidco A/S FRN 21/05.07.26 10 449 0,1%

Frontmatec Group ApS FRN 19/10.10.24 54 189 0,3%

Goldcup 100774 AB FRN 21/07.12.26 70 525 0,3%

Heimstaden AB 4.25% 21/09.03.26 20 677 0,1%

Heimstaden AB 4.375% 21/06.03.27 28 753 0,1%

Heimstaden AB VAR 21/15.01.Perpetual 88 034 0,4%

Heimstaden AB VAR Sub 19/11.07.Perpetual 226 250 1,1%

Heimstaden Bostad AB VAR 20/15.10.Perpetual 71 343 0,3%

Heimstaden Bostad AB VAR 21/03.05.Perpetual 38 777 0,2%

Heimstaden Bostad AB VAR Jun Sub Reg S 19/19.02.Perpetual 23 689 0,1%

Ice Gr Scandinavia Holdings AS FRN 144A 21/10.03.25 122 462 0,6%

Ice Gr Scandinavia Holdings AS FRN Sen 19/10.10.23 30 177 0,1%

Industrivaerden AB FRN DMTN Ser 162 Sen 19/28.02.22 10 004 0,1%

Industrivaerden AB FRN Ser 164 Sen 20/20.02.23 48 012 0,2%

Klaveness Comb Carriers AS FRN Sen 20/11.02.25 31 100 0,1%

Lakers Group AB FRN 21/09.06.25 62 481 0,3%

Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25 160 592 0,7%

Logent AB FRN DMTN Sen 19/31.10.24 61 342 0,3%

Logistea AB FRN 21/07.10.24 21 504 0,1%

Lundbergforetagen AB FRN DMTN Sen 20/20.05.25 152 255 0,7%

M2 Asset Management AB FRN 21/15.01.25 74 748 0,4%

Media and Games Invest Plc FRN Sen 20/27.11.24 117 543 0,5%

Momox Holding GmbH FRN 20/10.07.25 62 254 0,3%

Norske Skog ASA FRN 144A 21/02.03.26 72 806 0,3%

NP3 Fastigheter AB FRN 21/03.10.24 30 159 0,1%

Oeyfjellet Wind SA 2.75% 21/14.09.26 52 727 0,2%

PHM Group Holding 4.75% 21/18.06.26 69 832 0,3%

Quant AB FRN Sen 18/15.02.23 32 859 0,2%

RSA Insurance Group Ltd FRN Sub RegS Conv 17/27.06.Perpetual 50 375 0,2%

Samhallsbyggnadsbolag i AB VAR 21/30.06.Perpetual 34 853 0,2%

Samhallsbyggnadsbolag i AB VAR Jun Reg S 20/30.01.Perpetual 9 069 0,0%

Samhallsbyggnadsbolag i AB VAR Jun Sub 19/28.01.Perpetual 179 118 0,8%

SFL Corp Ltd FRN Sen 19/04.06.24 17 275 0,1%

SGL TransGroup Istl AS 7.75% 21/08.04.25 44 954 0,2%

SGL TransGroup Istl AS FRN Sen 19/04.11.24 137 582 0,6%

SKF AB FRN Sen 20/10.06.24 40 554 0,2%

Slatto Fastpart Spanga AB FRN 19/01.04.23 20 502 0,1%

Stadshypotek AB 1.5% Ser 1588 Sen 18/01.03.24 102 900 0,5%

Stillfront Group AB FRN 21/19.05.25 123 658 0,6%

Storebrand Livsforsikring AS FRN 21/01.12.Perpetual 29 816 0,1%

Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48 18 458 0,1%

Storm Real-Estate ASA FRN 144A 20/11.12.23 57 582 0,3%

Storskogen Gr AB FRN 21/01.12.25 57 357 0,3%

Storskogen Gr AB FRN 21/14.05.24 62 853 0,3%

Swedish ATP Management AB 0 Sen 19/31.10.22 3 953 0,0%

TK Elevator Midco GmbH 4.375% Sen Reg S 20/15.07.27 53 125 0,3%

TK Elevator Midco GmbH FRN Sen Reg S 20/15.07.27 54 533 0,3%

Velliv Pension & Livsforsi FRN Sub 18/08.06.28 131 788 0,6%

Verisure Holding AB 3.875% Sen Reg S 20/15.07.26 41 887 0,2%

Verisure Midholding AB 5.25% 21/15.02.29 112 624 0,5%

Verisure Midholding AB FRN 21/15.02.29 133 715 0,6%

Vestum AB (publ) FRN 21/28.10.24 29 901 0,1%

Zengun Group AB FRN 20/19.10.24 43 586 0,2%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31, forts.

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan 
marknad som är reglerad och öppen för allmänheten  .

Warranter 2 465 0,0%

Tbd30 AB Call Wts 30.06.26 2 465 0,0%

Företagsobligationer 202 736 0,9%

Transcom Holding AB FRN 21/15.12.26 83 484 0,4%

Storebrand Livsforsikring AS VAR 13/04.04.43 24 588 0,1%

Boreal Holding AS FRN 18/03.10.25 63 512 0,3%

Kistefos AS FRN 20/11.09.24 31 152 0,1%

Övriga finansiella instrument

Valutaterminer –73 273 –0,3%

SELL EUR SEK 11/03/2022 –6 674 0,0%

SELL EUR SEK 14/01/2022 –653 0,0%

SELL EUR SEK 14/01/2022 –1 385 0,0%

SELL EUR SEK 14/01/2022 –1 998 0,0%

SELL EUR SEK 16/02/2022 –1 821 0,0%

SELL EUR SEK 16/02/2022 –268 0,0%

SELL EUR SEK 16/02/2022 –31 152 –0,1%

SELL NOK SEK 11/03/2022 –9 185 0,0%

SELL NOK SEK 14/01/2022 25 0,0%

SELL NOK SEK 14/01/2022 –224 0,0%

SELL NOK SEK 14/01/2022 –565 0,0%

SELL NOK SEK 16/02/2022 –5 439 0,0%

SELL USD SEK 11/03/2022 381 0,0%

SELL USD SEK 14/01/2022 –3 245 0,0%

SELL USD SEK 16/02/2022 –11 070 –0,1%

Värdepappersfonder 209 984 1,0%

Carnegie High Yield 3 SEK Cap 9 996 0,1%

Carnegie Likviditetsfond A Cap 199 989 0,9%

Bankobligationer 20 175 0,1%

Klarna Bank AB FRN Sub 18/05.07.28 20 175 0,1%

Företagsobligationer 443 575 2,1%

Afry AB FRN Ser 105 21/01.12.26 51 945 0,2%

Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy 3.625% 21/04.02.28 20 584 0,1%

Desenio Holding AB FRN 20/16.12.24 38 775 0,2%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% 21/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% repr 20/31.12.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA 0% Sen repr 20/27.02.Perpetual 0 0,0%

DOF Subsea ASA Sen 20/31.12.Perpetual 0 0,0%

Kistefos AS FRN 144A 20/16.09.25 37 496 0,2%

Mercell Holding ASA FRN Sen 20/08.12.25 109 483 0,5%

MidCo Infrastructure Logis AB FRN 21/12.04.24 29 738 0,1%

Niam VI Lux Sàrl 5.25% 20/05.03.25 13 697 0,1%

Special Inv Fd eQ Finnish RE 2.75% 19/29.01.24 73 230 0,3%

ViaCon Group AB FRN 21/04.11.25 68 626 0,3%

Summa värdepapper  19 987 971 92,4

Övriga tillgångar och skulder (netto) 1 642 677 7,6%
Summa fondförmögenhet  21 630 648 100,0%
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Utveckling
De nordiska aktie- och företagsobligationsmarkna-
derna utvecklades starkt under 2021. Kraften i den 
ekonomiska återhämtningen efter alla nedstäng-
ningar under 2020 har överträffat förväntningarna. 
Företagens försäljning och vinster har också över-
raskat positivt.

Den starka efterfrågan i kombination med att 
produktionskedjorna ännu inte fungerat normalt 
har lett till stigande priser. Under hösten har oron 
tilltagit för att den högre inflationen ska bita sig fast 
och att centralbankerna ska tvingas strama åt rela-
tivt snart och hårt. Räntorna har stigit, men ändå 
måttligt och har inte påverkat riskviljan i någon 
större utsträckning. 

Fondens aktieinnehav noterade goda uppgångar 
under året. Särskilt stark var utvecklingen för 
bland annat ABB, Investor, Lifco, Nordea och SEB. 
Volvoaktien bidrog också till den positiva utveck-
lingen, men rönte ändå besvikelse då rapporterna 
vida överträffade förväntningarna. Även fondens 
innehav av företagsobligationer har bidragit till fon-
dens uppgång. Kombinationen av hög kupongav-
kastning, krympande kreditmarginaler och företags-
specifika orsaker förklarar utvecklingen.

Nettoflödena uppgick under perioden till –12,7 
miljoner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 
31 december 2021 till 483 miljoner kronor. Fon-
dens värdeutveckling uppgick till 21,2 procent.

Förvaltning
Carnegie Strategy Fund är en feederfond till 
Carnegie Strategifond och placerar därmed sina 
tillgångar endast i Strategifonden.

Placeringsinriktningen för Strategifonden innebär 
att fonden placerar sina medel i nordiska värde-
papper som ger hög direktavkastning, vilken kan 

utgöras av såväl aktieutdelning som räntekuponger 
på obligationer. Under 2021 har aktieandelen varie-
rat mellan 60 och 70 procent. Vid utgången av året 
utgjorde aktieandelen drygt 60 procent.

Nya aktieinnehav är bland annat Karnov och 
Kone. Köpen har finansierats genom avyttring av 
bland annat aktier i Bonava och Securitas. Karnov är 
en ledande leverantör av information inom juridik, 
skatt och revision. Kone tillverkar rulltrappor och 
hissar. Verksamheterna inom båda bolagen uppvisar 
god lönsamhet med en hög andel återkommande 
intäkter.

Fonden har minskat aktieinnehavet i Nordea till 
förmån för Sampo. Sampo, stor ägare i Nordea, är 
på väg att bli ett renodlat försäkringsbolag. Försäk-
ringsrörelsen handlas till rabatt jämfört med kon-
kurrenterna och renodlingen kommer innebära 
förutsättningar för goda utdelningar framöver.

Några nya obligationsinnehav kan nämnas. 
Storskogen är ett förvärvsdrivet konglomerat. Ice 
Group är på väg att bli den tredje mobiloperatören 
i Norge med ett rikstäckande nät. Golvtillverkaren 
Kährs emitterade en hållbarhetslänkad obligation 
där bolaget förbinder sig till utsläppsmål och få ett 
verifierat av Science Based Target initiative (SBTi). 
Obligationsinvesteringarna har finansierats genom 
avyttringar av obligationer i Teekay LNG, Odfjell 
och RSA.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat. Ställda och mottagna säkerheter per den 31 
december uppgick till 0 kronor. 

Framtidsutsikter
Vår uppfattning är att en portfölj av stabila aktier 
som lämnar god utdelning samt företagsobligatio-

ner skapar bra förutsättningar för en god långsiktig 
värdetillväxt till relativt låg risk. En återhämtning 
sker nu i de flesta större ekonomier efter reces-
sionen under 2020, vilket innebär högre tillväxt 
och stigande vinstnivåer i företagen. Samtidigt är 
värderingen av risktillgångar hög, innebärande att 
förväntningarna bör ställas lägre än den avkastning 
fonden skapat under den senaste tioårsperioden, 
vilket är 12,6 procent per år i genomsnitt. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Carnegie Strategy Fund

Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt 
kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är 
därmed identisk.

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 Norden

Ansvarig förvaltare John Strömgren

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 1 889,8

snitt sedan start 11,2

10 ack 228,8

10 snitt 12,6

5 ack 69,4

5 snitt 11,1

3 ack 64,0

3 snitt 17,9

2 ack 28,9

2 snitt 13,6

1 ack 21,2

Placeringsinriktning

Riskmått
Totalrisk, fond, % 17,0

Riskklass 5

Årlig avgift, Class 3 NOK % 1,44

Årlig avgift, Class 3 SEK % 1,44

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 NOK1) 143,30

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 NOK1) 8,53

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 SEK1) 138,37

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 SEK1) 8,50

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 NOK % 1,24

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 SEK % 1,25

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxo-
nomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte bety-
dande skada”, som innebär att investeringar som 
bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat hållbarhets-
mål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är 
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs 
av investeringar som antingen räknas som håll-
bara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den åter-
stående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in
Användandet av vårt analysverktyg THOR är 
centralt när vi väljer in bolag. Fonden har under 
året haft 40,5 procent av fondens genomsnittliga 
tillgångar investerade i bolag med betyg Strong 
eller Very Strong i vårt analysverktyg THOR. Dessa 
bolag har bidragit med 7,8 procentenheter till fon-
dens avkastning. 

Fonden har valt bort
Fonden har valt bort investeringar enligt Carnegie 
Fonders exkluderingspolicy. För fonden innebär ex-
kluderingen att bolag motsvarande 5,3 procent av 
marknaden som fonden investerar på utgår. Exklu-
derade bolag bidrog med 1,8 procent till markna-
dens utveckling. 

Fondbolaget har påverkat
Påverkan har bedrivits på olika sätt. Fondbolaget 
har för fondens räkning inför årsstämmorna 2021 
deltagit i sju valberedningar. Fonden har där med-
verkat till att föreslå årsstämmorna 20 kvinnor till 
styrelserna och därmed bidragit till en jämnare 
könsfördelning. Fonden har deltagit på alla bolags-
stämmor vi kallats till och där röstat för styrelsens 
förslag i 99,9 procent (782 förslag) av fallen och 
emot styrelsens föreslag i 0,1 procent (ett förslag) 
av fallen.

Fonden har haft 20 påverkansdialoger under 
året, varav några sammanfattas nedan.

Duni och NCC bad oss att lämna synpunkter på 
bolagens respektive hållbarhetsstrategier. Dialogen 
med Duni ledde till att bolaget skrev på såväl FN 

Global Compact som CDP. Vidare formulerades 
mål för Duni kring cirkularitet i produktutbudet 
och utsläppsneutralitet understött av ett SBT (ve-
tenskapligt baserat mål). Vi hade särskilt en diskus-
sion kring hur NCC hanterar biologisk mångfald. Vi 
uttryckte även önskemål om att NCC:s miljömål 
ska stödjas av ett SBT och förväntningar på att 
bolagets mappning av utsläpp i scope 3 färdigställs 
samt klimatrapportering enligt TCFD. 

I dialog med Essity efterlyste vi tydligare rappor-
tering av det bolaget kallar ”hållbara innovationer”. 
Bolaget har nu, efter påpekande från vår sida, åtagit 
sig för ”net-zero”, det vill säga att målet i slutändan 
är i linje med 1,5-gradersmålet.

Lifco kan fördjupa sitt hållbarhetsarbete genom 
att identifiera relevanta KPI:er, mäta och målsätta 
samt årligen följa upp arbetet. Vi kontaktade bola-
get och redovisade våra synpunkter. 

Vi har haft dialoger med Odfjell och under året 
presenterade också bolaget en hållbarhetsstrategi 
med mål om att vara ledande i industrin. Bolaget 
emitterade därtill en hållbarhetslänkad obligation. 

Vidare arbetar fonden med initiativet 21-punkts-
listan som verkar för en mer hållbar nordisk

High Yield-marknad där varje emittent behöver 
svara på ett antal hållbarhetsrelaterade frågor. Initi-
ativet är ett i ledet för att öka transparensen och 
informationsnivån hos emittenter där listan under 
året blivit en vedertagen del i investerarmaterial.

I Projekt skogsbruk ställde vi frågor om skogs-
bruksmetoder och biologisk mångfald till sex no-
terade skogsbolag. Svar har erhållits som ligger till 
grund för vår fortsatta fördjupning i ämnet.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 327 694 797 782 923 528 420 462 410 483

Andelsvärde, kr Class 3 SEK 2 766,77 3 509,72 4 013,29 4227,91 4 782,04 5 127,15 4 939,18 6 282,98 6 683,69 8 101,36

Antal andelar, st Class 3 SEK 118 283 197 626 198 637 184 905 193 060 102 827 84 867 72 941 60 797 58 785

Andelsvärde, NOK Class 3 NOK – – – – – 98,33 95,82 123,48 130,62 158,53

Antal andelar, st Class 3 NOK – – – – – 9 266,79 6 161 24 524 25 703 42 337

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % 12,3 26,9 14,4 5,3 13,1 7,2 –3,7 27,2 6,4 21,2

1)  Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.  
Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet Class 3 NOK, Mkr 5

Genomsnittlig fondförmögenhet Class 3 SEK, Mkr 448

Omsättningshastighet, ggr/år 0

Transaktionskostnader, kkr –

Analyskostnader, kkr –

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument

Blandfonder 480 640 99,5%

Carnegie Strategifond A Cap 480 640 99,5%

Valutaterminer 144 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 139 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 –1 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 1 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 3 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 3 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 1 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 2 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

BUY NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –2 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 –4 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL NOK SEK 15/02/2022 0 0,0%

SELL SEK NOK 15/02/2022 0 0,0%

SELL SEK NOK 15/02/2022 0 0,0%

SELL SEK NOK 15/02/2022 0 0,0%

SELL SEK NOK 15/02/2022 0 0,0%

SELL SEK NOK 15/02/2022 0 0,0%

Summa värdepapper 480 784 99,5%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 2 343 0,5%
Summa fondförmögenhet 483 127 100,0%

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på OTC- 
derivatinstrument –375 261

Värdeförändring på fondandelar 18 417 85 742

Valutavinster och förluster, netto –3 1

Övriga finansiella intäkter – –

Övriga intäkter 5 831 6 728
Summa intäkter och  
värdeförändring 23 870 92 731

Kostnader

Ersättning till bolaget som driver 
fondverksamheten –4 895 –5 661

Ersättning till förvaringsinstitut –36 –43

Ersättning till tillsynsmyndighet – –

Ersättning till revisorer –149 –117

Räntekostnader –6 –5

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –621 –458
Summa kostnader –5 707 –6 284

Resultat före skatt 18 163 86 447

Skatt –188 –229
Årets resultat 17 975 86 218

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 461 509 409 568

Andelsutgivning 39 805 52 777

Andelsinlösen –109 721 –65 435
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 17 975 86 218
Utdelat till andelsägarna – –

Fondförmögenhet vid  
årets slut 409 568 483 128

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Fondandelar 406 364 480 640
OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 0 151
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 406 364 480 791

Bankmedel och övriga likvida 
medel 2 633 2 531
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar 1 512 701
Summa tillgångar 410 509 484 023

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde – –7
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter –538 –631

Övriga skulder –401 –258
Summa Skulder –939 –896

Fondförmögenhet, not 1 409 570 483 127

Poster inom linjen Inga Inga



Helårsrapport 2021130

Utveckling
2021 blev ett fantastiskt börsår. Riskfyllda tillgångar 
har gynnats då såväl nominella som reala räntor 
noterats på historiskt låga nivåer. Omfattande pen-
ning- och finanspolitiska insatser har gett effekt och 
efterfrågan på industriprodukter är fortsatt hög, 
vilket resulterat i brist på insatsvaror, främst inom 
halvledarindustrin. Samtidigt har företagens vinster 
överraskat positivt i återhämtningen efter att effek-
terna av pandemin mildrats betydligt under året. 
Förutsättningarna för aktiemarknaden har därmed 
varit i det närmaste ideala.

Kreditmarknaden har utvecklats väl och obliga-
tionsräntorna har stigit något. Den amerikanska 
aktiemarknaden (S&P500) steg med 28 procent 
under året. Globalindex (MSCI World TR) steg med 
22 procent. Kina gick mot strömmen och uppvisade 
en svag utveckling för året, ner 9 procent (CSI 100). 
Den svenska börsen uppvisar styrka och är bland 
de främsta börserna i världen under året, +39 pro-
cent (SIXRX). 

Carnegie Total steg med 18,3 procent under 
2021 och har sedan start stigit med 58,3 procent. 
Nettoflödena till fonden under året uppgick till 
–156,5 miljoner kronor och förvaltat kapital per 
årsskiftet var 1,35 miljarder kronor.

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 C World Wides fonder. 
Samtliga fonder i Carnegie Total är långsiktiga och 
aktivt förvaltade. Den strategiska allokeringen är 60 

procent aktier och 40 procent räntor. Med tyngd-
punkt på aktiesidan skapas god långsiktig potential, 
medan räntefonderna kan agera stötdämpare i oro-
liga tider. Carnegie Totals räntedel består främst av 
företagsobligationer som har bättre möjligheter att 
skapa avkastning relativt statsobligationer med låg 
avkastning. 

Den taktiska allokeringen sker löpande med för-
ändringar inom aktie- respektive räntedelen. För-
ändringar i fonden bestäms av ansvarig förvaltare 
och med stöd av Carnegie Fonders placeringsråd. 
Carnegie Totals konstruktion möjliggör ett diversi-
fierat fondsparande i aktivt förvaltade fonder med 
bra historik till en konkurrenskraftig avgift. Carnegie 
Total består alltså av beprövade fonder, som för-
valtas av beprövade förvaltare, enligt en beprövad 
modell. Korrigeringar i marknaden inträffar då och 
då men vårt fokus ligger på att uppnå en långsiktig 
god riskjusterad avkastning.

Genom att kontinuerligt rebalansera vikten mel-
lan tillgångsslagen i fonden bibehåller vi risknivån 
samt avkastningsprofilen. Det låga ränteläget och 
förväntningar om fortsatt låga räntor medför att 
potentialen för traditionella ränteplaceringar i till 
exempel statspapper är mycket låg. Vi föredrar före-
tagsobligationer även om risken i dessa är högre. 
Vi föredrar även en relativt kort ränteduration för 
att minska känsligheten och skydda fonden mot sti-
gande räntor. Vi har under året successivt ökat an-
delen High Yield i ränteportföljen. 

Inom aktiebenet har vi bland annat ökat i Ryss-
landsfonden och Carnegie Asia under perioden. Vi 
har minskat exponeringen i C WorldWide Global 
Equities Ethical under första halvåret. Carnegie 
Global Quality Companies har kommit in som ett 
nytt innehav. Fonden investerar långsiktigt i några av 

världens mest framgångsrikaste företag, med starka 
marknadspositioner och etablerade varumärken. 
Vi ökade rysslandsexponeringen under början av 
året, eftersom vi förväntade oss att oljepriset skulle 
fortsätta handlas på en hög nivå samtidigt som vi 
konstaterade att den ryska marknaden släpat efter 
i uppgångsfasen. Många av de ryska bolagen har 
starka balansräkningar och ger dessutom en hög 
direktavkastning.

Inom räntebenet har vi tagit in en ny fond, 
Carnegie High Yield. En kreditfond som kombinerar 
högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav 
och med fokus på Norden och norra Europa.

Carnegie Listed Private Equity och Carnegie 
Småbolagsfond var bland de innehavda aktiefonder 
som gick bäst under perioden, de steg med 46,6 
respektive 36,3 procent. Inom räntedelen utveck-
lades Carnegie High Yield Select bäst med en upp-
gång på 13,1 procent. Även Carnegie Corporate 
Bond utvecklades väl och steg med 3,6 procent.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat. Ställda och mottagna säkerheter per den 31 
december uppgick till 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden 99 procent inves-
terad i underliggande fonder. Resterande 1 procent 
utgjordes av likvida medel. Aktiefonder utgjorde 61 
procent.
 
Framtidsutsikter
Vi har sett en snabb återhämtning på världens aktie-
marknader, vilket kanske inte är så överraskande 
med tanke på de massiva stimulanserna och de låga 

Carnegie Total

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

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 58,3

snitt sedan start 8,8

10 ack –

10 snitt –

5 ack 53,5

5 snitt 8,9

3 ack 49,6

3 snitt 14,4

2 ack 23,0

2 snitt 10,9

1 ack 18,3

PlaceringsinriktningFörvaltare

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 13,0

Riskklass 5

Årlig avgift, % 1,82

Förvaltningsavgift för 10 000 kr1) 175,63

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad1) 10,81

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,60 

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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räntorna. Att bolagens vinster har utvecklats mycket 
bättre än befarat under pandemin har självklart 
även det bidragit till den positiva börsutvecklingen. 
Den närmsta framtiden är dock mer osäker. Vi för-
väntar oss lägre ekonomisk tillväxt under 2022, men 
fortfarande en relativt god sådan. Hur väl de finan-
siella marknaderna kommer att utveckla sig under 
året, är beroende av faktorer som inflationsutveck-
lingen, marginalpress, pandemin och komponent-
brist. Mycket talar dock för ett positivt scenario, där 
optimismen består, men där marknadsvolatiliteten 
tidvis kommer att vara hög. Centralbankerna och 
deras agerande kommer naturligtvis ha stor bety-
delse för hur året kommer att utvecklas. De kom-
mer att behöva kommunicera och agera på ett 
förtroendeingivande sätt för att inte skapa onödig 
nervositet på de finansiella marknaderna och ris-
kera att återhämtningen kommer av sig. Pandemin 
är inte över och det kan naturligtvis uppstå nya vi-
rusvarianter som kan få spridning. Det finns även en 
hel del geopolitiska risker som skulle kunna dämpa 
utvecklingen. Det fortsatt låga ränteläget är dock 
positivt för aktier som tillgångsslag.

Uppföljning av Hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-

rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 
ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-

hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 
hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker och främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in 
Carnegie Total investerar i ett urval av Carnegie 
fonders mest framgångsrika fonder och som dess-
utom följer en strikt policy för ansvarsfulla investe-
ringar. Vi bedömer att det över tid finns ett positivt 
samband mellan god riskjusterad avkastning och 
hållbarhet i de företag som våra fonder investerar i.

Fonden har valt bort
Carnegie Totals underliggande fonder är aktivt för-
valtade, vilket är en förutsättning för ansvarsfulla 
investeringar. I samtliga av våra fonder kräver och 
kontrollerar vi att innehaven lever upp till FN Glo-
bal Compact och vi exkluderar investeringar ibland 
annat kontroversiella vapen, kol, alkohol, spel (gam-
bling), tobak och pornografi. 

Fondbolaget har påverkat
Utöver att välja bort bolag som inte uppfyller våra 
krav försöker vi också vara med och påverka ut-
vecklingen i rätt riktning för de bolag där vi är ägare. 
Bara i Sverige hade Carnegie Fonder 19 dialoger 
inom ESG-relaterade frågor med bolag, vi deltog 
i sex valberedningar, 38 stämmor och var med att 
rösta in tolv nya kvinnor i styrelserna.
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UTVECKLING PER ÅR, %

2016 20182017

Genomsnitt/6år 7,7%

2019 2020 2021

UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – 114 691 1 111 1 375 1 286 1 353

Andelsvärde, kr – – – – 103,11 110,58 105,81 128,70 133,75 158,27

Antal andelar, st – – – – 1 109 987 6 252 023 10 496 909 10 681 439 9 615 238 8 546 294

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – 3,1 7,3 –4,3 21,6 3,9 18,3

1) Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet , Mkr 1 332

Omsättningshastighet, ggr/år 0,15

Transaktionskostnader, kkr –

Analyskostnader, kkr –

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument2)

Värdepappersfonder 1 339 142 99,0%
C WorldWide Global Equities Ethical 
A1 Cap 128 075 9,5%

Carnegie Asia A Cap 51 511 3,8%

Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap 149 697 11,1%

Carnegie High Yield 3 Cap 9 996 0,7%

Carnegie High Yield Select 3 SEK Cap 193 998 14,3%
Carnegie Global Quality Companies 
A Cap 57 348 4,2%

Carnegie Global A Cap 40 474 3,0%

Carnegie Investment Grade A Cap 158 003 11,7%

Carnegie Listed Private Equity A Cap 49 585 3,7%

Carnegie Rysslandsfond A Cap 58 453 4,3%

Carnegie Småbolagsfond A Cap 117 733 8,7%

Carnegie Spin-Off B Cap 68 665 5,1%

Carnegie Sverigefond A Cap 255 605 18,9%

Summa värdepapper 1 339 142 99,0%

Övriga tillgångar och skulder (netto) 13 443 1,0%
Summa fondförmögenhet 1 352 585 100,0%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

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.

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

Fonder förvaltade av Carnegie Fonder 89,5%

Fonder som förvaltas av bolags inom samma koncern 9,5%

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på fondandelar 49 836  229 534 

Värdeförändring på  
OTC-derivatinstrument –  – 

Ränteintäkter –  – 

Utdelningar –  – 

Valutavinster och förluster, netto –7  84 

Övriga finansiella intäkter –  – 

Övriga intäkter 15 339 16 254
Summa intäkter och  
värdeförändring 65 168 245 872

Kostnader

Ersättning till fondbolaget –20 640 –21 301

Ersättning till förvaringsinstitut –151 –124

Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0

Ersättning till revisorer –149 –117

Räntekostnader –23 –18

Övriga finansiella kostnader – –

Övriga kostnader –1 250 –848
Summa kostnader –22 213 –22 409

Resultat före skatt 42 955 223 464

Skatt –346 –416
Årets resultat 42 609 223 048

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Fondandelar 1 272 159 1 339 142
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 1 272 159 1 339 142

Bankmedel och  
övriga likvida medel 17 075 14 396
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter – –

Övriga tillgångar 1 717 1 649
Summa tillgångar 1 290 951 1 355 187

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde – –
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 931 –2 039

Övriga skulder –2 939 –563
Summa Skulder –4 870 –2 602

Fondförmögenhet, not 1 1 286 081 1 352 585

Poster inom linjen Inga Inga

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 1 374 660 1 286 081

Andelsutgivning 151 923 106 269
Andelsinlösen –283 111 –262 813
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 42 609 223 048
Utdelat till andelsägarna – –
Fondförmögenhet vid årets slut 1 286 081 1 352 585
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Utveckling
2021 blev ett fantastiskt börsår. Riskfyllda tillgångar 
har gynnats då såväl nominella som reala räntor 
noterats på historiskt låga nivåer. Omfattande pen-
ning- och finanspolitiska insatser har gett effekt och 
efterfrågan på industriprodukter är fortsatt hög, 
vilket resulterat i brist på insatsvaror, främst inom 
halvledarindustrin. Samtidigt har företagens vinster 
överraskat positivt i återhämtningen efter att effek-
terna av pandemin mildrats betydligt under året. 
Förutsättningarna för aktiemarknaden har därmed 
varit i det närmaste ideala.

Kreditmarknaden har utvecklats väl och obliga-
tionsräntorna har stigit något. Den amerikanska 
aktiemarknaden (S&P500) steg med 28 procent 
under året. Globalindex (MSCI World TR) steg med 
22 procent. Kina gick mot strömmen och uppvisade 
en svag utveckling för året, ner 9 procent (CSI 100). 
Den svenska börsen uppvisar styrka och är bland 
de främsta börserna i världen under året, +39 pro-
cent (SIXRX). 

Carnegie Total Plus steg med 22,9 procent under 
2021 och har sedan start stigit med 41,1 procent. 
Nettoflödena till fonden under året uppgick till 13,8 
miljoner kronor och förvaltat kapital per årsskiftet 
var 41,6 miljoner kronor.

Förvaltning
Carnegie Total Plus 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 C WorldWides fonder. 
Samtliga fonder i Carnegie Total Plus är långsiktiga 
och aktivt förvaltade. Den strategiska allokeringen 

är 80 procent aktier och 20 procent räntor. Med 
tyngdpunkt på aktiesidan skapas god långsiktig po-
tential, medan räntefonderna kan agera stötdäm-
pare i oroliga tider. Carnegie Total Plus räntedel be-
står främst av företagsobligationer som har bättre 
möjligheter att skapa avkastning relativt statsobliga-
tioner med låg avkastning. 

Genom att kontinuerligt rebalansera vikten mel-
lan tillgångsslagen i fonden bibehåller vi risknivån 
samt avkastningsprofilen. Det låga ränteläget och 
förväntningar om fortsatt låga räntor medför att 
potentialen för traditionella ränteplaceringar i t.ex 
statspapper är mycket låg. Vi föredrar företagsobli-
gationer även om risken i dessa är högre. Vi föredrar 
även en relativt kort ränteduration för att minska 
känsligheten och skydda fonden mot stigande rän-
tor. 

Inom aktiebenet har vi bland annat ökat i Ryss-
landsfonden och Carnegie Asia under perioden. Vi 
har minskat exponeringen i C WorldWide Global 
Equities Ethical under första halvåret. Carnegie 
Global Quality Companies har kommit in som ett 
nytt innehav. Fonden investerar långsiktigt i några av 
världens mest framgångsrikaste företag, med starka 
marknadspositioner och etablerade varumärken. 
Vi ökade rysslandsexponeringen under början av 
året, eftersom vi förväntade oss att oljepriset skulle 
fortsätta handlas på en hög nivå samtidigt som vi 
konstaterade att den ryska marknaden släpat efter 
i uppgångsfasen. Många av de ryska bolagen har 
starka balansräkningar och ger dessutom en hög 
direktavkastning.

Inom räntebenet har vi tagit in en ny fond, 
Carnegie High Yield. En kreditfond som kombinerar 
högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav 
och med fokus på Norden och norra Europa.

Carnegie Listed Private Equity och Carnegie 
Småbolagsfond var bland de innehavda aktiefonder 
som gick bäst under perioden, de steg med 46,6 
respektive 36,3 procent. Inom räntedelen utveck-
lades Carnegie High Yield Select bäst med en upp-
gång på 13,1 procent. Även Carnegie Corporate 
Bond utvecklades väl och steg med 3,6 procent.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat. Fonden har andelsklasser i annan valuta än 
svenska kronor vars kurs säkras till respektive va-
luta. Ställda och mottagna säkerheter per den 31 
december uppgick till 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 31 december var fonden 98 procent inves-
terad i underliggande fonder. Resterande 2 procent 
utgjordes av likvida medel. Aktiefonder utgjorde 80 
procent.
 
Framtidsutsikter
Vi har sett en snabb återhämtning på världens aktie-
marknader, vilket kanske inte är så överraskande 
med tanke på de massiva stimulanserna och de låga 
räntorna. Att bolagens vinster har utvecklats mycket 
bättre än befarat under pandemin har självklart 
även det bidragit till den positiva börsutvecklingen. 
Den närmsta framtiden är dock mer osäker. Vi för-
väntar oss lägre ekonomisk tillväxt under 2022, men 
fortfarande en relativt god sådan. Hur väl de finan-
siella marknaderna kommer att utveckla sig under 
året, är beroende av faktorer som inflationsutveck-
lingen, marginalpress, pandemin och komponent-
brist. Mycket talar dock för ett positivt scenario, där 
optimismen består, men där marknadsvolatiliteten 

Carnegie Total Plus

Carnegie Total Plus är en global blandfond som investerar i 80 procent aktie-
fonder och 20 procent räntefonder.

Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångs-
rika aktie- och räntefonder, men kompletteras med fonder från Carneo- 
gruppen. Samtliga fonder i Carnegie Total Plus är aktivt förvaltade, vilket  
är en förutsättning för ansvarsfulla investeringar. Underliggande fonders fond-
bolag har skrivit under PRI.

Startdatum 2019-03-04

Kategori Blandfond

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 41,1

snitt sedan start 12,9

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack 25,4

2 snitt 12,0

1 ack 22,9

PlaceringsinriktningFörvaltare

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 15,9

Riskklass 5

Årlig avgift Class 3 SEK, NOK % 1,85

Årlig avgift, Class 3 SEK % 1,85

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 NOK1) 179,06

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 NOK1) 10,89

Förvaltningsavgift för 10 000 kr, Class 3 SEK1) 158,99

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad, Class 3 SEK1) 9,37

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 NOK % 1,36

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, Class 3 SEK % 1,59

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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tidvis kommer att vara hög. Centralbankerna och 
deras agerande kommer naturligtvis ha stor bety-
delse för hur året kommer att utvecklas. De kom-
mer att behöva kommunicera och agera på ett 
förtroendeingivande sätt för att inte skapa onödig 
nervositet på de finansiella marknaderna och ris-
kera att återhämtningen kommer av sig. Pandemin 
är inte över och det kan naturligtvis uppstå nya vi-
rusvarianter som kan få spridning. Det finns även en 
hel del geopolitiska risker som skulle kunna dämpa 
utvecklingen. Det fortsatt låga ränteläget är dock 
positivt för aktier som tillgångsslag.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond en-
ligt EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat 
SFDR. Som en del av investeringsprocessen genom-
för ansvarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna 
analys uppdateras minst årligen och innebär en ge-
digen genomgång av bolagets affärsmodell kopplat 
till miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I 
analysen utvärderas bolagets nuläge och möjlighe-
ter varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörelate-
rade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på 
miljö och klimat), sociala egenskaper (till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för styr-
ning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor om 

ersättningar till ledande befattningshavare och mot-
verkande av korruption). Läs nedan om metod och 
uppföljning i vilken utsträckning de miljörelaterade 
eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 
verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas 
hur stor del av fondens investeringar som är förenlig 
med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxono-
min. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte be-
tydande skada”, som innebär att investeringar 
som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får 
innebära betydande skada för något annat hållbar-
hetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” 
är endast tillämplig på den del av fonden som 
utgörs av investeringar som antingen räknas som 

hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelate-
rade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den 
återstående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in 
Carnegie Total Plus investerar i ett urval av Carnegie 
fonders mest framgångsrika fonder och som dess-
utom följer en strikt policy för ansvarsfulla investe-
ringar. Vi bedömer att det över tid finns ett positivt 
samband mellan god riskjusterad avkastning och 
hållbarhet i de företag som våra fonder investerar i.

Fonden har valt bort
Carnegie Total Plus underliggande fonder är aktivt 
förvaltade, vilket är en förutsättning för ansvarsfulla 
investeringar. I samtliga av våra fonder kräver och 
kontrollerar vi att innehaven lever upp till FN Glo-
bal Compact och vi exkluderar investeringar i bland 
annat kontroversiella vapen, kol, alkohol, spel (gam-
bling), tobak och pornografi. 

Fondbolaget har påverkat
Utöver att välja bort bolag som inte uppfyller våra 
krav försöker vi också vara med och påverka ut-
vecklingen i rätt riktning för de bolag där vi är ägare. 
Bara i Sverige hade Carnegie Fonder 19 dialoger 
inom ESG-relaterade frågor med bolag, vi deltog 
i sex valberedningar, 38 stämmor och var med att 
rösta in tolv nya kvinnor i styrelserna.
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – 9 22 42

Andelsvärde, kr Class 3 SEK – – – – – – – 112,57 114,89 141,15

Antal andelar, st Class 3 SEK – – – – – – – 79 673 187 405 294 094

Andelsvärde, NOK Class 3 NOK – – – – – – – 111,23 113,74 139,74

Antal andelar, st Class 3 NOK – – – – – – – 10,00 21,47 762,21

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – – – –

Totalavkastning, % – – – – – – – 12,6 2,1 22,9

1) Jämförelseindex för att beräkna aktiv risk saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet Class 3 NOK, Mkr 0

Genomsnittlig fondförmögenhet Class 3 SEK, Mkr 31,95

Omsättningshastighet, ggr/år 0,25

Transaktionskostnader, kkr –

Analyskostnader, kkr –

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31



Helårsrapport 2021135

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument2)

Värdepappersfonder 40 628 97,6%
C Worldwide Global Equities Ethical 
1A 2 434 5,9%

Carnegie Asia A Cap 2 354 5,7%

Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap 944 2,3%

Carnegie High Yield 3 Cap 1 867 4,5%

Carnegie High Yield Select 3 SEK Cap 2 380 5,7%
Carnegie Global Quality Companies 
A Cap 4 240 10,2%

Carnegie Global A Cap 1 864 4,5%

Carnegie Investment Grade A Cap 1 970 4,7%

Carnegie Listed Infrastructure A Cap 1 039 2,5%

Carnegie Listed Private Equity A Cap 2 568 6,2%

Carnegie Rysslandsfond A Cap 2 419 5,8%

Carnegie Småbolagsfond A Cap 6 023 14,5%

Carnegie Spin-Off B Cap 2 714 6,5%

Carnegie Sverigefond A Cap 7 812 18,8%

Valutaterminer 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB BUY NOK 
SEK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB BUY NOK 
SEK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB SELL NOK 
SEK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB SELL NOK 
SEK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB SELL SEK 
NOK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB SELL SEK 
NOK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB SELL SEK 
NOK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB SELL SEK 
NOK 15/02/2022 0 0,0%
Skandinavi Enskil Bk AB SELL SEK 
NOK 15/02/2022 0 0,0%

Summa värdepapper 40 628 97,6%

Övriga tillgångar och skulder (netto) 992 2,4%
Summa fondförmögenhet 41 620 100,0%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

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.

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

Fonder förvaltade av Carnegie Fonder 91,8%

Fonder förvaltade av anra bolag inom koncernen 5,9%

RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på fondandelar 2 559 6 395

Värdeförändring på  
OTC-derivatinstrument 1 0

Ränteintäkter 1 3

Utdelningar 0 0

Valutavinster och förluster, netto –5 2

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 241 584
Summa intäkter och  
värdeförändring 2 797 6 983

Kostnader

Ersättning till fondbolaget –288 –510

Ersättning till förvaringsinstitut –1 –1

Ersättning till tillsynsmyndighet 0 0

Ersättning till revisorer 0 –116

Räntekostnader 0 0

Övriga finansiella kostnader 0 0

Övriga kostnader –145 –86
Summa kostnader –434 –714

Resultat före skatt 2 363 6 270

Skatt –7 –14
Årets resultat 2 356 6 256

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Fondandelar 21 056 40 628
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 21 056 40 628

Bankmedel och  
övriga likvida medel 459 929
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 76 72

Övriga tillgångar 30 52
Summa tillgångar 21 621 41 681

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 0 0
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –32 –61

Övriga skulder –56 0
Summa Skulder –88 –61

Fondförmögenhet, not 1 21 533 41 620

Poster inom linjen Inga Inga

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 8 970 21 533

Andelsutgivning 3 SEK, Acc 21 853 15 832
Andelsinlösen 3 SEK, Acc –11 646 –2 001
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 2 356 6 256
Utdelat till andelsägarna 0 0
Fondförmögenhet vid årets slut 21 533 41 620
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Utveckling
Carnegie Vega A hade en negativ värdeutveckling 
på –4,7 procent under 2021. Carnegie Vega B hade 
en negativ värdeutveckling på –3,6 procent under 
2021. 

Under året hade fonden positiva nettoflöden på 
totalt 1,6 miljoner kronor och per den sista decem-
ber var fondförmögenheten 408 miljoner kronor.

Förvaltning
2021 blev ett enormt starkt år för riskfyllda till-
gångar. Aktier och råvaror hade en väldigt stark 
period men även krediter hade ett fint år medan 
statsobligationer hade sämre utveckling när rän-
torna började röra sig uppåt. Stark underliggande 
konjunktur, stigande bolagsvinster och på det stora 
hela fortsatt expansiv penningpolitik kunde väga 
upp problem kring nya virusmutationer, flaskhalsar 
i globala leveranskedjor och eskalerande inflation. 
Privatpersoner bidrog även till att driva upp för-
hoppningsbolag till värderingar vi inte sett sedan 
2000. Digitala valutor som bitcoin, vilka i dag när-
mast fungerar som ett pyramidspel, hade i denna 
marknad fortsatta framgångar när spekulativa in-
vesterare köper utan någon som helst fundamental 
analys av verkligt värde.

Inflation har varit på allas läppar under 2021. De-
batten har till stor del handlat om huruvida infla-
tionen endast är temporär eller här för att stanna. 
Centralbankernas syn var länge att inflationen var 
tillfällig men under hösten ändrades tongångarna 
något och vi såg en del restriktiva åtgärder imple-
menteras i slutet på året. Långräntor har samtidigt 
inte prisat in väsentligt högre inflation utan handlas 
fortsatt till väldigt låga nivåer. 

På aktiemarknaderna såg vi vid flera tillfällen 
rotationer mellan faktorer och sektorer. Ur ett fak-
torperspektiv både öppnade och stängde så kallade 

värdebolag bra i samband med att inflationsför-
väntningarna steg, medan tillväxtbolag dominerade 
i mellanperioden. På valutamarknaderna stärktes 
dollarn och brittiska pund medan euron och yen 
försvagades. Råvaror stärktes på bred front drivet 
av hög efterfrågan samtidigt som det på många håll 
uppstod utbudsproblem. 

Hedgefonder hade som tillgångsklass en positiv 
utveckling över året men det aggregerade resulta-
tet drevs av en stark utveckling bland fonder med 
systematiskt positiv marknadsexponering, en sektor 
fonden inte investerar i. Marknadsneutrala aktiefon-
der hade som grupp ett marginellt positivt resultat 
medan makrofonder och så kallade CTA-fonder 
slutade året i negativt territorium. 

Bäst avkastning i portföljen var kvantitativt kort-
siktiga CTA-fonder, följt av trendföljande. Sämst av-
kastning kom från så kallad systematisk makro och 
maskindrivna, lågkorrelerande CTA-fonder. Inne-
haven i IPM och Lynx Constellation, vilka båda lade 
ner verksamheten under året, var starkt bidragande 
till årets negativa resultat. Bäst avkastande fond var 
den fundamentalt förvaltade aktiefonden Black-
Rock Strategic Hedge och den kortsiktiga kvantita-
tivt drivna CTA-fonden Crabel Gemini. 

I början av året investerade vi i en ny fond, den 
ESG-fokuserade fonden Trium ESG Emissions Im-
pact Fund. Fonden är en marknadsneutral aktie-
fond som fokuserar på utsläppsintensiva sektorer 
inom i huvudsak Europa med delad målsättning 
om hög riskjusterad, absolut avkastning samt om 
att bidra till minskade utsläpp genom att vara lång 
hållbara bolag med minskande utsläppsintensitet 
och kort bolag med ett bristande hållbarhetsarbete 
eller stora utsläpp. 

Carnegie Fonder AB tog per den tredje maj över 
förvaltningen av fonden från CAAM Fund Services 
AB. I samband med övertagande flyttade även fon-

dens förvaltare till Carnegie Fonder. Inga föränd-
ringar i förvaltare, strategi eller fondens eftersträ-
vade risknivå skedde under perioden.

Derivathandel med mera
Fonden har under året handlat med derivat i syfte 
att valutasäkra fondens innehav i utländska valutor 
till fondens basvaluta (svenska kronor) med SEB 
som motpart. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden har åtagandemetoden an-
vänts som riskbedömningsmetod. Ställda säkerhe-
ter per den 31 december uppgick till 6,1 miljoner 
kronor.

Framtidsutsikter
Hedgefonder har generellt haft svårt att generera 
avkastning de senaste åren och framför allt har det 
varit tufft för de lågbeta-strategier som fonden 
Carnegie Vega fokuserar på, där avkastningen ska 
komma enbart från den aktiva förvaltningen (alfa) 
då de har minimal systematisk marknadsexpone-
ring. De rekordlåga räntenivåerna och enorma 
likviditetsstöden från världens centralbanker har i 
mångt och mycket satt värderingsmekanismer ur 
spel och de felprissättningar man har väntat sig ska 
korrigeras har snarare ökat. Att ligga ”kort” funda-
mentalt dyra tillgångar har kostat många förvaltare 
enorma belopp och tidigare välfungerande model-
ler och samband har i många fall brutit ihop.

De senaste månadernas snabbt stigande in-
flation och signaler om att vi kan få se en mer 
restriktiv, och mindre samordnad, penningpolitik 
framöver kan dock vara till nytta för många funda-
mentalt inriktade förvaltare. Värderingsgapet mel-
lan värde- och tillväxtfaktorer inom aktier har ökat 
till historiska rekordnivåer de senaste åren, men 
under 2021 såg vi denna trend åtminstone tidvis 
reverseras. En mer långvarig stark period för vär-

Carnegie Vega

Carnegie Vega är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvalt-
ning av alternativa investeringsfonder. Fonden är en fondandels-
fond som placerar sina medel i Globala Hedgefonder.

Förvaltare

Startdatum 2003-04-30

Kategori Hedgefond

Ansvarig förvaltare S. Reinius & E. Furubo

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Månatligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, B

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 41,4

snitt sedan start 1,9

10 ack 6,6

10 snitt 0,6

5 ack –3,1

5 snitt –0,6

3 ack 0,8

3 snitt 0,3

2 ack –2,7

2 snitt –1,3

1 ack –4,7

Placeringsinriktning

SIMON REINIUS
Har arbetat med investeringar sedan tidigt 
90-tal, bland annat på Investor och OPM.  
Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie 
Global Quality Companies.

EMANUEL FURUBO
Medförvaltare av Carnegie Global Quality Com-
panies. Bachelor of Science, Business and Econo-
mics vid Uppsala universitet.

simon.reinius@carnegiefonder.se
emanuel.furubo@carnegiefonder.se

Riskmått
Totalrisk, fond, % 3,6

Riskklass 3

Årlig avgift, A % 2,62

Årlig avgift, B % 1,51

Förvaltningsavgift för 10 000 kr A,1) 147,51

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad A,1) 9,67

Förvaltningsavgift för 10 000 kr B,1) 39,02

Förvaltningsavgift för 100 kr/månad B,1) 2,54

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, A % 1,51

Förvaltningsavgift/genomsnittlig fondförmögenhet, B % 0,40

Avgifter och kostnader  2021-12-31

1)  Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på månatlig insättning vid första 
dagen i respektive månad
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defaktorer skulle gagna många marknadsneutrala 
aktieförvaltare som har som strategi att ta korta 
positioner i dyra tillväxtaktier och vara långa billiga 
värdeaktier. Vidare kan flertalet lokala bubblor inom 
olika tillgångsslag observeras, vilket skapar möjlighe-
ter för framgångsrika kortningar. 

En annan positiv trend är ett ökat utbud av fon-
der med tydlig ESG-inriktning, som historiskt har 
varit en bristvara inom hedgefondindustrin. Detta 
är en mycket positiv utveckling. Vi ser både stora 
möjligheter till alfa och till effektiv bolagspåverkan.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden klassificeras som en artikel 8-fond enligt 
EU:s regelverk för hållbara investeringar kallat SFDR. 
Som en del av investeringsprocessen genomför an-
svarig förvaltare en hållbarhetsanalys. Denna analys 
uppdateras minst årligen och innebär en gedigen 
genomgång av bolagets affärsmodell kopplat till 
miljö, bolagsstyrning och sociala egenskaper. I ana-
lysen utvärderas bolagets nuläge och möjligheter 
varvid god standard och framtidsutsikter främjas 
och risker undviks. Vid behov är Carnegie Fonder 
också i dialog med bolagen rörande hållbarhetsfrå-
gor. Fonden undviker investeringar i kontroversiella 
sektorer och produkter. Genom hållbarhetsanaly-
sen och urvalet av bolag främjar fonden miljörela-
terade egenskaper (till exempel bolagens inverkan 
på miljö och klimat), sociala egenskaper (till exem-
pel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
likabehandling) och bidrar till miljömålen i artikel 
9 i EU-taxonomin. Vidare agerar Carnegie Fonder 
aktivt som ägare och arbetar för god praxis för 
styrning (till exempel aktieägares rättigheter, frågor 
om ersättningar till ledande befattningshavare och 
motverkande av korruption). Läs nedan om metod 
och uppföljning i vilken utsträckning de miljörelate-
rade eller sociala egenskaperna har uppnåtts. 

Information om EU:s taxonomi för 
miljömässigt hållbara verksamheter
Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (arti-
kel 8) och gör hållbara investeringar i ekonomisk 

verksamhet som bidrar till ett miljömål som avses i 
artikel 2.17 SFDR.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som 
syftar till att etablera gemensamma kriterier för mil-
jömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

Enligt regelverket ska det för varje fond redo-
visas hur stor del av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin. 

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier 
för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas 
också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor 
andel av fondens investeringar som är förenlig med 
taxonomin. De bolag som fonden investerar i har 
ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning 
som deras verksamhet är förenlig med EU-taxo-
nomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dags-
läget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter 
om hur stor andel av fondens investeringar som är 
förenlig med taxonomin.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte bety-
dande skada”, som innebär att investeringar som 
bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får inne-
bära betydande skada för något annat hållbarhets-
mål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är 
endast tillämplig på den del av fonden som utgörs 
av investeringar som antingen räknas som håll-
bara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den åter-
stående delen av denna fond har underliggande 
investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Metoder som använts för att integrera 
hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade 
eller sociala egenskaper 
Fonden har valt in 
Under året har förvaltarna fortsatt sitt arbete med 
löpande ESG-analys och screening av portföljens 
innehav samt potentiella nya investeringar. Under 
perioden gjordes första investeringen i fonden 
Trium ESG Emissions Impact Fund. Fonden har 
ett fokus på investeringar inom utsläppsintensiva 
sektorer i Europa och med strategin att som aktiv 

ägare påverka bolag att minska sin miljöpåverkan. 
Fonden genererade ett mindre negativt bidrag 
under året. 

Vidare fortsätter vi hålla en hög allokering till 
BlackRock Strategic Equity (Screened), en global 
aktiefokuserad hedgefond med omfattande ex-
kluderingskriterier. Fonden har bevisat att exklu-
deringen inte nödvändigtvis behöver betyda att 
avkastning blir lidande och genererade ett positivt 
bidrag under året och var det innehav i Carnegie 
Vega som utvecklades bäst under 2022. 

Fonden har valt bort 
Hedgefonder väljs bort om de har väsentlig ex-
ponering mot vissa specifika sektorer (så kallad 
sektorbaserad exkludering). Detta beräknas uti-
från hedgefondens aggregerade exponering mot 
respektive sektor. Sektorerna som aktivt väljs bort 
innefattar bolag vars omsättning stammar från pro-
duktion eller distribution av alkohol, fossila bräns-
len, gambling, kontroversiella vapen, militära tjänster 
och utrustning, pornografi samt tobak. 

Under 2022 har inget innehav i portföljen av-
yttrats på grund av exkluderingskriterier samtidigt 
som ett antal annars intressanta hedgefonder har 
valts bort som kandidater till nya investeringar. Att 
mäta påverkan på avkastning och risk utifrån dessa 
exkluderingskriterier är svårt då data på aggrege-
rad nivå är svårtillgänglig. 

Fondbolaget har påverkat
Som aktiva förvaltare bevakar vi samtliga innehav 
kontinuerligt. De hedgefonder som inte lever upp 
till våra förväntningar inleder vi en formell påver-
kansdialog med. Dialoger kan också ske inför en 
eventuell investering, ofta i syfta att öka transparen-
sen i olika hållbarhetsrelaterade frågeställningar.

Inför investeringen i Trium hade vi diskussioner 
kring deras processer och riktlinjer för exkludering, 
deras arbete för att påverka bolag samt de utma-
ningar kring tillgänglighet på data och transparens 
som fortfarande föreligger. 
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UTVECKLING

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondförmögenhet, Mkr 194 386 398 456 481 502 304 315 437 408

Andelsvärde, kr Klass A 125,23 126,56 132,76 136,7 136,88 135,31 131,5 136,21 139,13 132,59

Antal andelar, st Klass A1) 734 1442 333 423 271 377 077 282 551 263 562 254 762 243 914

Andelsvärde, kr Klass B 125,57 128,03 129,77 129,6 125,83 120,57 113,64 114,23 112,98 104,91

Antal andelar, st Klass B1) 809 1595 2730 3069 3529 3 740 454 2 351 469 2 439 696 3 554 415 3 583 410

Utdelning, kr/andel Klass A 2,48 – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel Klass B – – 5,31 5,35 5,25 5,11 4,8 4,71 4,54 4,00

Aktiv andel (Active Share), %2) – – – – – – – – – –

Aktiv risk (Tracking Error), %2) 6,3 3,9 3,4 4,2 5,2 3,9 3,2 2,9 3,8 3,9

Totalavkastning, % 0,7 1,1 4,9 3,0 0,1 –1,1 –2,8 3,6 2,1 –4,7

1) Notera att värden fram till och med 2016 anges i tusental. Skiftet i rapportering uppkommer till följd av ett byte av fondadministratör.
2)  Valt jämförelseindex HFRX Global Hedge Fund index bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. 

Relevant jämförelseindex används endast för beräkning av aktiv risk (tracking error) och aktiv andel (active share). Jämförelseindex används inte i förvaltningen av fonder.

Transaktionskostnader/omsättning, % –

Genomsnittlig fondförmögenhet A, Mkr 33,4

Genomsnittlig fondförmögenhet B, Mkr 391,2

Omsättningshastighet, ggr/år 0,10

Transaktionskostnader, kkr –

Analyskostnader, kkr –

Analyskostnader/genomsnittlig fondförmögenhet, % –

ÖVRIGA NYCKELTAL 2021-12-31
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RESULTATRÄKNING

kkr 2020 2021

Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på fondandelar 1 960 –6 347

Värdeförändring på  
OTC-derivatinstrument 12 782 –7 735

Ränteintäkter 2 0

Utdelningar 0 0

Valutavinster och förluster, netto 3 875 143

Övriga finansiella intäkter 0 0

Övriga intäkter 18 19
Summa intäkter och  
värdeförändring 18 636 –13 920

Kostnader

Förvaltningskostnad –3 267 –2 063

Räntekostnader –95 –122

Övriga finansiella kostnader 0 0

Övriga kostnader –30 –23
Summa kostnader –3 392 –2 209

Resultat före skatt 15 244 –16 128

Årets resultat 15 244 –16 128

BALANSRÄKNING

kkr 20201231 20211231

Tillgångar

Fondandelar 369 500 367 541

OTC-derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 5 609 271
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 375 108 367 811

Bankmedel och  
övriga likvida medel 68 394 38 311
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 0,278 0

Övriga tillgångar 0 6 228
Summa tillgångar 443 503 412 351

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 0 –3 760
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 057 –330

Övriga skulder –5 430 0
Summa Skulder –6 487 –4 090

Fondförmögenhet, not 1 437 015 408 261

Poster inom linjen

Ställda säkerheter  5 430  6 120 

NOT 1, FÖRÄNDRING  
FONDFÖRMÖGENHETEN
kkr 2020 2021

Fondförmögenhet vid årets 
början 314 577 437 015

Andelsutgivning A 562 455
Andelsinlösen A –1 750 –1 939
Andelsutgivning B 140 929 3 081
Andelsinlösen B –16 527 0
Resultat efter skatt enligt  
resultaträkning 15 244 –16 128
Utdelat till andelsägarna –16 020 –14 223
Fondförmögenhet vid årets slut 437 015 408 261

Värdepapper
Marknads
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument2)

Värdepappersfonder 121 447 29,8%
MontLake UCITS Platform ICAV 
Crabel Gemini Fd A Foun Poo Cap 50 036 12,3%
Schroder GAIA Contour Tech Eq 
C Cap 34 988 8,6%
Trium UCITS Platform Plc ESG 
Emissions Impact Fd F Cap 36 423 8,9%

Specialfonder 246 094 60,3%

BlackRock Strategic Equity HF Ltd 61 759 15,1%

Lynx Units 38 209 9,4%

Manticore Fd Ltd IN 8 592 2,1%
Nordkinn Fixed Inc Macro Master 
Fd A Cap 50 764 12,4%
Sector Investment Fds Plc Health-
care Value A Cap 58 243 14,3%

Systematica Macro RV Fd Ltd Dist 28 527 7,0%

Valutaterminer –3 489 –0,9%

SELL EUR SEK 20/01/2022 –1888 –0,5%

SELL EUR SEK 24/02/2022 –1247 –0,3%

SELL EUR SEK 24/03/2022 169 0,0%

SELL USD SEK 20/01/2022 –528 –0,1%

SELL USD SEK 24/02/2022 –97 0,0%

SELL USD SEK 24/03/2022 101 0,0%

Summa värdepapper 364 052 89,2%

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 44 209 10,8%
Summa fondförmögenhet 408 261 100%

FINANSIELLA INSTRUMENT 2021-12-31

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.



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 fond bolaget eller 
dess moderbolag. Fond bolaget för register 
över innehavare av andelar i fonden. Förvalt-
ningen av fondens medel sköts av fondbola-
get. För förvaltningen tar fondbolaget ut en 
avgift ur respektive fond, en förvaltningsavgift. 
Förvaltningsavgiften beräknas dagligen på 
fondförmögenheten och är avdragen i det 
andelsvärde som redovisas. Förvaltningen av 
fondbolagets värdepappersfonder ska ome-
delbart 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 Fi-
nansinspektionen 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, Finans-
inspektionens föreskrifter samt dess fondbe-
stämmelser. 

Det marknadsvärde som fondernas finan-
siella instrument redovisas till normalt senast 
noterade betalkurs per balansdagen. Utländ-
ska värdepapper är omräknade till svenska 
kronor efter balansdagens valutakurs.

Såväl realiserade som orealiserade vär-
deförändringar på värdepappersinnehaven 
redovisas i resultaträkningen under värdeför-
ändring.

I resultaträkningen nettoredovisas utländska 
utdelningar efter avdrag för ej restituerbar 
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 de-
rivat, följer ”European Securities and Market 
Authority 2012/832 sv” reglering och ger yt-
terligare upplysningar kring derivat  placeringar.

1)  Carnegie Micro Cap och Carnegie Vega är specialfonder 
och redovisningen följer lagen (2013:10) om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder (”LAIF”). 

Värdering av överlåtbara papper 
Regler för beräkning av fondernas andelsvär-
den finns i fondbestämmelserna. Baserat på 
dessa regler tillämpas följande rutiner vid be-
räkningarna.

Överlåtbara värdepapper, fondandelar 
och penningmarknadsinstrument värderas till 
gällande marknadsvärde. Med marknadsvärde 
avseende noterade värdepapper tillämpas i 
första hand senaste betalkurs eller köpkurs 
när betalkurs saknas. 

Om marknadsvärde inte kan erhållas eller 
är missvisande enligt fondbolagets bedöm-
ning, får de upptas till det värde som fond-
bolaget på objektiv grund bestämmer. För 
sådana överlåtbara värdepapper och pen-
ningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 
§ lagen om värdepappersfonder (onoterade) 
fastställs ett marknadsvärde enligt särskild vär-
dering. 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 (nuvärdesvär-
dering).

 » Kapitalandel av det egna kapitalet 
(boksluts värdering).

Initialt kan ovan nämnda överlåtbara värde-
papper och penningmarknadsinstrument 
även värderas till anskaffningsvärde. Skillnaden 
mellan värdepapprens anskaffningsvärde och 
marknadsvärde har bokförts som orealise-
rade värdeförändring.

Tider för inhämtning av värdepapperskurser 
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 ba-
seras på stängningskurser från samtliga mark-
nadsplatser. Dessa andelsvärden redovisas i 
fondernas årsberättelser och halvårsredo-
görelser och används vid beräkning av fon-
dernas avkastning och nyckeltal. Däremot sker 
ingen utgivning och inlösen av andelar baserat 
på dessa andelsvärden.

Beräkning av fondernas avkastning och  
nyckel tal 
Vid redovisning av andelsvärdenas utveckling 
används de ovannämnda extra beräkning-
arna av fondernas andelsvärden för att få  
en rättvisande bild av fondens utveckling. Be-
räkning av aktiv risk och totalrisk grundas en-
ligt Fondbolagens Förenings rekommendation 
på månadstal från de senaste 24 månaderna.

Fondernas beskattningsregler
Sverigeregistrerade fonder
Från 2012 gäller ny skattelagstiftning för 
 fonder som innebär att en schablonbeskatt-
ning görs på värdet av andelsägarens innehav 
per 1 januari varje år. En fond 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 pro-
cent av ingående fondförmögenhet.

Avgiften beräknas på det samlade för-
mögenhetsvärdet den sista dagen i varje kvar-
tal och erläggs kvartalsvis.
 Innehaven av Luxemburg baserade fonder 
omfattas också schablonbeskattning.
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Ändrade skatteregler
Med ändrade skatteregler för svenska fonder 
(2012) samt utvecklingen inom EU på skatte-
området, råder osäkerhet om vilken kupong-
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 min-
dre skatt än tidigare på utdelningar.

 » för länder där skatten sätts ned direkt när 
utdelningen betalas, redovisas detta i fon-
den 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 intäk-
ter och ökade kostnader avseende kupongs-
katt för fonder med utländska aktieinnehav.
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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 förtroen-
det för fondsparande. Ett Fondbolag har till 
uppgift att förvalta andelsägarnas medel. Ko-
dens 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 för-
klara” 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 bo-
laget iakttar de regler som följer av lag och 
författningar som reglerar fondbolagets verk-
samhet

Oberoende styrelseledamöter
I Fondbolags styrelse ska det ingå oberoende 
ledamöter (minst hälften) för att säkerställa 
att bolaget agerar uteslutande i andelsägarnas 
intressen vid förvaltningen.

Intressekonflikter 
Fondbolag ska ha interna regler för hur de 
identifierar och hanterar intressekonflikter. 
Fondbolag ska ha en ersättningspolicy som 
står i överensstämmelse med andelsägarnas 
intressen och som främjar en sund och effek-
tiv 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 handelspartners. 
Vid val av motparter för utförande av order 
ska inte hänsyn tas till motpartens analys-
kapacitet.

Analyskostnad får belasta en fond endast 
när analysen höjer kvaliteten på fondförvalt-
ningen.

I fondernas årsberättelse ska omfatt-
ningen av handel med närstående bolag 
framgå och bl. a även i vilken omfattning Fon-
derna placerat i bolag som börsintroducerats 
av närstående bolag.

Värdering av tillgångar.
Fondportföljerna ska värderas oberoende 
genom en funktion som är avskild från för-
valtningen och genom inhämtande av mark-
nadsvärden från externa priskällor.

Fondbolag ska ha interna regler för beräk-
ning av andelskurser och varje värdering ska 
kontrolleras av en intern kontrollfunktion.

Avkastning och andelskurs offentliggörs 
efter avdrag för samtliga kostnader och avgif-
ter i fonden.

Handel med fondandelar
Fondbolag verkar för att alla andelsägare be-
handlas lika och därför tillämpas strikt fast-
ställd 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.

Aktieägarengagemang
Fondbolag utövar en ägarroll i de bolag där 
fondbolag valt investera i, på uppdrag av fon-
dandelsägarna. Ägarrollen ska utövas uteslu-
tande i andelsägarnas gemensamma intresse.

Fondbolag ska fastställa och offentlig-
göra principer för aktieägarengagemang samt 
redo göra för uppföljningen av engagemanget.

Marknadsföring
Fondbolags marknadsföring ska följa god 
marknadsföringssed vilken närmare utvecklas 
i riktlinjer från Fondbolagens Förening. Rikt-
linjerna innefattar en överenskommelse med 
konsumentverket om att all marknadsföring 
av fonder ska omfatta riskinformation. 

Målgrupp för en fond
Fondbolaget bör ha en process för att fast-
ställa målgrupp av slutkunden för en fond. 
Fonden ska vara utformad för att uppfylla 
behoven hos den fastställda målgruppen och 
såväl risker som distributionsstrategier vara 
lämpliga för denna målgruppen.

Carnegie Fonders riktlinjer för  
ägarengagemang 
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 om-
ständigheterna 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 in-
skränks. Tjänstemän i Carnegie Fonder får såle-
des inte ingå i styrelse för aktiemarknadsbolag.

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 aktieinne-
hav endast utgör en mycket liten del av fon-
dernas totala portfölj, kan Carnegie Fonders 
deltagande och utövande av röst rätten vara 
av ringa betydelse för andels ägarna. Då kan 
Carnegie Fonder göra avsteg från principen.

Carnegie Fonder deltar i nomineringspro-
cesser inför tillsättning av styrelse. En förut-
sättning är dock att Carnegie Fonders frihet 
att handla med aktier i aktiemarknadsbolag 
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 
andelsägarnas bästa så måste dessa intressen 
vika sig för andelsägarnas bästa.
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Mot bakgrund av att
aktieägares rätt att besluta i ett aktiebolags 
angelägenheter utövas vid bolagsstämma, ak-
tiebolag 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.

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 enga-
gera 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  
beslutas av bolagsstämma,

 » uppköpsförsvårande bestämmelser i bo-
lagsordning 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 sty-
relsen 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 mot-
svarande högst två års fast lön (samt intjä-
nad pension).

Den fondverksamhet som bedrivs inom 
 Carnegie Fonder är föremål för en omfat-
tande reglering. En central del av regleringen 
är att vi ska handla uteslutande i andelsägar-
nas 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 verksam-
het. Den etiska måttstocken är främst de lagar, 
regler och affärsseder som gäller där företa-
get verkar samt den acceptans 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 ver-
kar under i andra länder kan avvika starkt 
från det som är vanligt i Sverige bland annat 
beträffande korruption, mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden och miljöskydd. Vår ut-
gångspunkt 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 arbetsför-

hållanden 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 verk-
samhet 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 så-
dant 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 
– Sustainalytics – 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 kontrollera 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 andels ägarna de fall där 
Fond bolaget 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 försäljning 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 förmö-
genhetsvärde får inte riskeras i avsevärd mån.
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 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 in-
vesteringsfonder eller fondbestämmelser.

Fonderna har möjlighet att både köpa och 
utfärda köpoptioner, liksom köpa och utfärda 
säljoptioner, avseende såväl aktie optioner, 
index optioner som övriga optioner. Strategier 
(kombinationer) mellan dessa är även möjliga.

Köp och försäljning av terminskontrakt 
kan förekomma liksom in- och utlåning av 
värdepapper.

Carnegie Fonder har, med undantag för 
Carnegie Obligationsfond, 2021 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 (värdepapperslån). 
Om fonden lånar ut värdepapper begär fon-
den säkerhet från låntagaren för de utlånade 
värdepappren. Fonden tar även betalt för ut-
låningen 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.

I Carnegie Fonders riktlinjer för ägar-
engagemang anges att utlånade aktier ska 
återkallas innan rösträttsregistrering så att 
Carnegie Fonder kan utnyttja rösträtten.

Carnegie Fonder har under året 2021 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 ut-
ländska fondkommissionärer.

2015 övergick Carnegie Fonder, vid för-
valtningen av svenska aktiefonder, till att betala 
separat för orderutförande respektive analys. 
Köp av analys är ett viktigt komplement till 
fondbolagets egen analysverksamhet. Kostna-
derna 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 Ryss-
landsfond, Carnegie Asia samt Carnegie  
Indienfond får investera – Ryssland, Estland, 
Lettland, Litauen, Kina, Indien 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 regist-
reringsrutiner medföra viss tidsutdräkt vad 
avser registrering av förvärv och leverans av 
värdepapper. Ännu råder inte tillfredsställande 
likviditet i alla aktier på marknaden.

Redovisningsreglerna följer ofta inte inter-
nationellt vedertagen standard. Skydd för mi-
noritetsaktieägare är fortfarande bristfälligt.

Skattelagstiftningen är oklar såvitt gäller 
utländska investerares ställning och de skatte-
rättsliga regelverken är som regel komplice-
rade och svåra att tillämpa. Härtill kommer 
riskfaktorer som politisk och ekonomisk insta-
bilitet.

Den som önskar investera på dessa mark-
nader bör på egen hand ta del av och sätta sig 
in i förhållandena i länderna i fråga. Riskerna 
med handel i dessa värdepapper är bety-
dande och kan medföra att hela värdet av en 
investering går förlorat.
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Ersättningspolicy 

Carnegie Fonder har fastställt en ersättnings-
policy i enlighet med gällande regelverk Styrel-
sen fattar beslut om ersättningar 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 diskretionär och baseras bl.a. på 
bolagets resultat, måttet av risktagande som 
genererat resultatet, långsiktighet och den an-
ställdes arbetsprestationer. Samtliga anställdas 
individuella resultat och prestation utvärderas 
årligen i förhållande till i förväg fastställda kri-
terier 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 långsiktiga 
finansiella mål å den andra.

För anställda som tillhör kategorin anställd 
som kan påverka företagets risknivå ska 40–60 
procent av den tilldelade rörliga ersättningen 
skjutas upp i mellan tre till fyra år. Därtill kom-
mer att utbetalning till nämna kategori sker 
till 50 procent i kontanter och 50 procent i 
fondandelar. Utbetalning av uppskjuten ersätt-

ning får bl.a. inte ske eller ska jämkas om det i 
efterhand framkommer omständigheter som, 
om de var kända när resultatet för den an-
ställde, resultatenheten eller Bolaget fastställ-
des, skulle haft en påtagligt mer än försumbar 
negativ effekt på resultatet som legat till grund 
för den uppskjutna ersättningen eller om Bo-
lagets finansiella ställning väsentligen försäm-
rats i förhållande till ställningen som legat till 
grund för bestämmandet av den uppskjutna 
ersättningen och försämringen inte huvudsak-
ligen är hänförlig till förändrade marknadsför-
hållanden.

KOSTNADSFÖRDA ERSÄTTNINGAR 2021 (TSEK) 

Totalt ersättning exklusive rörlig del Totalt antal anställda Rörlig ersättning Antal mottagare med rörlig ersättning

50 516 59 20 755 47

SPECIFIKATION AV ERSÄTTNING 2021 (TSEK)  

Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil

Verkställande ledning
Andra anställda som kan

påverka risknivån Risktagare Övriga anställda Totalt

Fast ersättning 1) 10 499 4 082 23 082 12 853 50 516

Antal anställda 4 4 22 29 59

Rörlig ersättning 1)   9 182   951  7 072 3 550 20 755

Antal anställda 3 4 21 19 47

Varav:

Kontanta rörliga ersättningar 22 220 2 300 21 440 3 735 49 675

Aktierelaterade rörliga ersättningar – – – – –

Uppskjuten ersättning 2) 4 325 349 1 994 – 6 668

Utfästa och utbetalade ersättningar 3) 35 707 3 600 25 291 7 285 71 883

Avgångsvederlag (utbetalda) – – – – –

Antal personer – – – – –

Utfästa avgångsvederlag (ej utbetalda) – – – – –

Antal personer – – – – –

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. 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 fyra år beroende på den rörliga ersättning-
ens storlek och med typ av befattning hos respektive särskild reglerad personal.

3) Belopp som betalas ut under första kvartalet 2021 har inkluderats.

Avgångsvederlag beslutas och utbetalas när en anställning ofrivilligt avslutas innan uppnådd pensionsålder, eller när en anställd slutar frivilligt i utbyte mot avgångsvederlag.

Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn som granskas årligen av bolagets internrevision. Senaste granskning gjordes 2021 och visade inte på att 
några avsteg från ersättningspolicyn ägt rum.



Active share: Är ett mått som visar i vilken mån fon-
dens placeringsinriktning skiljer sig från sammansätt-
ningen av fondens jämförelseindex

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 årsberättel-
sen och beräkning av fondens avkastning och nyckeltal.

Andelsvärde (NAVkurs): Marknadsvärdet på fondens 
tillgångar efter avdrag för kostnader, delat med antalet 
fondandelar. Beräknas normalt varje börsdag.

Anskaffningsvärde: Det belopp fondens tillgångar 
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 be-
skriver 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.

ESG: Står för Environment, Social och Governance och 
beskriver de vanligaste hållbarhetsaspekter som bru-
kar analyseras, det vill säga miljöfrågor, sociala frågor 
och ägarstyrningsfrågor.

Finansinspektionen: Statlig myndighet som utövar 
tillsyn över banker, värdepappersbolag, fondbolag, fi-
nansbolag, försäkringsbolag, Stockholmsbörsen och 
andra företag verksamma på de svenska finansiella 
marknaderna.

Fond: Beskrivs enklast som en portfölj av värdepapper, 
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 god-
känner fondbestämmelserna för varje enskild värde-
pappersfond.

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 rap-
porter i förvaltningsavgiften utan tas ut separat. I alla 
sammanhang där avkastning eller andelskurs anges för 
Carnegie Fonders fonder är förvaltnings avgiften av-
dragen 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 ut-
betalningar.

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 ste-
gring 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. Be-
räknas 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 tidspe-
riod. Motparten (utställaren) har motsvarande skyldig-
het 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)cen-
tralbanker använder för att styra de korta marknads-
räntorna.

Årlig avgift: Summan av fondens kostnader enligt re-
sultaträkningen exklusive skatter och transaktionskost-
nader i den mån de inte särredovisats i resultaträk-
ningen, uttryckt i procent av fondens genomsnittliga 
fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt. På andelsredovis-
ningen 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 fondförmögen
het: Transaktionskostnaderna i procent av fondens ge-
nomsnittliga fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Under/övervikt: Fondens andel av bolag, bransch el-
ler 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 res-
pektive räntebärande värdepapper styrs av fondens 
placeringsinriktning, som återfinns i fondbestämmel-
serna.

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 förval-
tare av alternativa investeringsfonder”.

Riskbegrepp
Aktiv risk (Tracking error): Ett riskmått som beskriver 
följsamheten med jämförelseindex. Ju högre aktiv risk 
desto lägre följsamhet. Beräknas som standardavvikel-
sen på differensen av månadsavkastningarna på fonden 
och ett jämförelseindex under 24 månader, multiplice-
rat 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 pro-
centtal/ större svängningar desto högre risk. Beräknas 
som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för 
fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur 
antalet månader under året. Vid avkastningsprognoser 
framåt i tiden utgår man från de historiska svängning-
arna i andelskursen. Fondens avkastning kan då un-
der två år av tre förväntas hamna på det historiska 
avkastningsgenomsnittet ± det beräknade värdet för 
fondens totalrisk.
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Carnegie Fonder AB

Organisationsnr:  5562666049
Postadress:  Box 7828, 103 38 Stockholm
Besöksadress:  Regeringsgatan 56, Stockholm
Grundat:  1985
Aktiekapital:  3 000 000 SEK

Dotterbolag till Carneo AB

Styrelse
Christoffer Folkebo
Ordförande

Mats Andersson
Styrelseledamot 

Jan Bernhard Waage
Styrelseledamot
 
Karin Burgaz
Styrelseledamot

Revisor
Vald av bolagsstämman:
PwC AB
Huvudansvarig revisor : Helena Kaiser de Carolis

Förvaringsinstitut 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
106 40 Stockholm

Förvaltade fonder
 » Carnegie All Cap
 » Carnegie Asia
 » Carnegie Fastighetsfond Norden
 » Carnegie Global
 » Carnegie Global Quality Companies
 » Carnegie Indienfond
 » Carnegie Investement Grade
 » Carnegie Listed Infrastructure
 » Carnegie Listed Private Equity
 » Carnegie Likviditetsfond
 » Carnegie Micro Cap1)

 » Carnegie Multi
 » Carnegie Obligationsfond
 » Carnegie Rysslandsfond
 » Carnegie Spar Balanserad
 » Carnegie Spar Global
 » Carnegie Strategifond
 » Carnegie Småbolagsfond
 » Carnegie Spin-Off 

 » Carnegie Sverigefond
 » Carnegie Vega1)

Fonderna är värdepappersfonder enligt lagen om  
värdepappersfonder (2004:46).

Fondernas räkenskaper för helår 2021 har varit  
föremål för revisorernas granskning.

1)  Fonden är en alternativ investeringsfond enligt Lagen 2013:561  
Förvaltare av alternativa Investeringsfonder.

Fondbolagsfakta
FundRock Management Company S.A.

Central  33, rue de Gasperich
administration:  L5826 Hesperange
 Grand Duchy of Luxembourg
Grundat:  2004
Aktiekapital:  EUR 10 000 000

Board of Directors of the Management Company
Mr Michel Marcel Vareika 
Independent Non-Executive Director
Luxembourg

Members

Mr Romain Denis
Executive Director – Managing Director
FundRock Management Company S.A. 
Luxembourg

Mr Thibault Gregoire
Executive Director – Chief Financial Officer
FundRock Management Company S.A. 
Luxembourg

Mr Xavier Parain
Executive Director – Head of FundRock
FundRock Management Company S.A. 
Luxembourg

Conducting Officers

Mr Franck Caramelle, Head of Alternative Investments
Mr Romain Denis, Executive Director – Managing Director
Mr Khalil Haddad, Valuation Manager
Mr Emmanuel Nantas, Director – Compliance
Mr Xavier Parain Executive Director – Head of FundRock

Revisor
PwC
2, rue Gerhard, Mercator
B.P 1443
L-1014 Luxemburg

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch
4, rue Peternelchen
L-2370 Howald
Grand Duchy of Luxembourg

Förvaltade fonder
 » Carnegie Corporate Bond
 » Carnegie High Yield
 » Carnegie High Yield Select 
 » Carnegie Strategy Fund
 » Carnegie Total
 » Carnegie Total Plus

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.
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