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15 000
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 
200 000 andelsägare.

3
Brett utbud med fokus på 
tre fondtyper: aktiefonder, 

räntefonder och blandfonder.

41
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 
87 miljarder kronor. Det gör oss till en av Sveriges största fondförvaltare efter storbankerna.

Det är ett stort ansvar. 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 barn, pensionssparare, 
stiftelser och företag.

Alla våra fonder har samma övergripande förvaltningsfilosofi: fokuserad värdeförvaltning. Fokuserad innebär att 
fonderna är koncentrerade till ett begränsat antal värdepapper. Värdeförvaltning innebär att vi investerar i välsköt-
ta bolag som är undervärderade. Vi investerar endast i bolag vi har analyserat väl, som vi förstår oss på och som vi 
tror på långsiktigt. 

Det är en förvaltningsfilosofi som allt sedan starten 1988 har gagnat våra andelsägare väl.
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VD-ORD

Framåtblickar

Hans Hedström, vd
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Få företeelser ger lika genomgripande ef-
fekter på våra liv som en pandemi, såväl 
yrkesmässigt som privat. Många har drab-
bats hårt, men vi hoppas att du och din 
familj mår bra och att pandemins olika 
effekter är hanterbara.

Vi medarbetare på Carnegie Fonder har 
än så länge varit lyckligt lottade. I stort 
sett alla har kunnat utföra sitt arbete 
hemifrån, men kontoret har varit öppet 
för ett begränsat antal åt gången för att 
ändå underlätta idé- och meningsutbyte. 
De flesta av oss har arbetat tillsammans 
under lång tid och det är nog en fördel 
när det dagliga fysiska mötet inte är mö-
jligt. Ändå ser vi naturligtvis fram emot 
att kunna träffa varandra och andelsägare 
samt besöka bolag som vanligt igen.

De restriktioner som införts världen 
över har som väntat fått dramatiska och 
negativa ekonomiska effekter, åtminstone 
på kort sikt. Det är också bara en av 
våra fonder, Carnegie Obligationsfond, 
som uppvisar en positiv avkastning un-
der årets första halvår. Sjunkande räntor 
har gynnat fondens utveckling. Även om 
övriga fonder står på minus så är nedgån-
garna i de flesta fall relativt begränsade, i 
synnerhet beaktat att det varit tvärnit i 
ekonomin. I sanningens namn är det inte i 
första hand vår skicklighet som begränsat 
skadorna utan i synnerhet aktiemarknad-
erna generellt som uppvisat förvånans-
värd styrka. Investerare har uppenbarli-
gen tagit fasta på att de obegripligt stora 
stimulanser som stater och centralbank-
er sjösätter ska få ekonomin att under
2021 återgå till mer normal styrka.
Om nu aktiemarknaderna återhämtat 

sig snabbt så har det varit trögare på 
marknaderna för företagsobligationer. 
Förväntningen är ju att dessa ska utgöra 
ett visst skydd när ekonomin sänker ak-
tiemarknaden. När läget var som bes-
värligast i mars föll även företagsobliga-
tioner på bred front och de mer riskfyllda 
nästan som aktier. Köparna lyste med sin 
frånvaro och prissättningen ifrågasattes. 
Medan aktier studsade uppåt redan i april 
dröjde det en bit in i maj innan företags-
obligationer rörde sig nämnvärt uppåt, en
rörelse som accelererat i juni och som 
har förutsättningar att fortsätta under 
det andra halvåret.

Med ett antagande om att ekonomin 
snart normaliseras och att en andra vi-
rusvåg inte leder till omfattande nya
restriktioner finns det nog fog för viss 
optimism. Det blir en spännande höst 
på värdepappersmarknaderna med pres-
identval i USA och ovissheten om det 
kommer en andra virusvåg.

Du kanske har hört oss säga att vi är 
värdeförvaltare, att vi investerar i stabila 
bolag med verksamheter som vi
begriper och som är prisvärda. Det får 
till följd att våra fonder har relativt spar-
samt med investeringar i teknologibolag. 
Pandemins effekter i form av lägre räntor 

och ökat fokus på digitala lösningar har 
varit särskilt gynnsamma för dessa bolag. 
Det har lett till att värderingsskillnaderna 
mellan teknologibolag och övrig industri
aldrig har varit större. Även om en del av 
dessa effekter permanentas är det rimligt 
att anta skillnaderna i värdering minskar i 
takt med att vi får kontroll på pandemin. 
Tiden talar således för våra fonder.

Jag vill avslutningsvis uppmana dig att 
besöka vår hemsida, www.carnegiefond-
er.se, för att följa våra fonder och hur de 
förvaltas. I avvaktan på att vi kan träffas 
lägger vi nu extra möda på att informera 
via hemsidan och sociala medier. Eller 
ring oss på 08-12 15 50 00 om du har 
frågor.

Mina kollegor och jag hoppas på ett fort-
satt förtroende!

Hans Hedström
Verkställande direktör

"Det blir en spännande 
höst på värdepappers-

marknaderna med pres-
identval i USA och oviss-
heten om det kommer en 

andra virusvåg." 
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En annorlunda värld

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

Få företeelser ger lika genomgripande effekter på våra liv som en pandemi, såväl yrkesmässigt 
som privat. De restriktioner som införts världen över har som väntat fått dramatiska och negativa 
ekonomiska effekter, åtminstone på kort sikt. Det är också bara en av våra fonder, Carnegie Obli-
gationsfond, som uppvisar en positiv avkastning under årets första halvår. 

Under första halvan av 2020 har vi fokuserat på långsiktighet. Vi har ringt fler samtal än någonsin 
till våra privatsparare och för professionella kunder har vi tagit fram initativet #aktivtsamarbete 
för att dela med oss av kunskap. 

ÅRET I KORTHET
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Jonas Andersson
Carnegie Fastighetsfond Norden

”Säkraste kortet bland 
fastighetsbolag är de med 

bostäder/hyresrätter. Så klart att vissa får svårt 
att betala hyra, men för många är hyran den sista 
kostnaden man inte betalar.”

 
Simon Blecher

Carnegie Sverigefond

"Holmen, SCA och Essity är tre 
fantastiska bolag. Är det något 

som kommer att ligga i tiden ett bra tag så är det 
ju hygien, och där har Essity starka varumärken.”

    
 Maria Andersson

Carnegie Corporate Bond

”Efter coronavirusets framfart 
har vi nu kreditmarginaler på 
historiskt attraktiva nivåer. 

Vi fokuserar på hållbara bolag som kommer att 
bidra till den långsiktiga avkastningen.”

Carnegie Fonder investerar i värdebolag som ska vara undervärderade 
och välskötta - och hållbara. Analysen görs i CF THOR. De 100 kontroll-
punkterna i analysen består av 31 kvalitativa och 69 kvantitativa frågor. 
Dessutom identifieras företagens de facto-arbete med ”SDG:erna” – de 
17 Globala Mål som FN har satt upp till år 2030. Läs mer om vårt hållbar-
hetsarbete på sidorna 14-17.

3 coronacitat
Coronakrisen har ställt till det ordentligt, framförallt på det mänskliga planet men även på 
fondmarknaden. Våra förvaltare har kontinuerligt publicerat sina tankar, till exempel: 

Fokus på månadssparande

Vad står egentligen CF THOR för?
T angible – Vi analyserar konkreta risker och möjligheter 
H olistic – Vi tittar på både finansfrågor och på ESG-aspekter 
O riginal – Vi gör vår egen analys. Alltid 
R ealistic – Analysen bygger på objektiva data och rimliga antaganden

CF THOR - Ett unikt verktyg för 
hållbarhetsanalys

Världens första Svanenfond
Nu erbjuder vi världens första Svanenmärkta fond: CF Tillväxt Sverige. Det är en femstjärnig Sverige-
fond som startades av Alfred Berg 2016, och som har extra hårda miljökrav. CF Tillväxt förvaltas av 
Simon Blecher som även är hållbarhetsansvarig för fonden. Riskanalytikern David Östman fick äran att 
ta emot Svanencertifieringen från Miljömärkning Sverige.

CARNEGIE 
INVESTMENT GRADE 

UTGÖRS AV 22 % 
GRÖNA 

OBLIGATIONER

Spännande tillskott
Ett ökat socialt avståndstagande under överskådlig tid skapar 
möjligheter för dataspelstillverkare. Och det finns svenska 
företag som är duktiga på detta. Stillfront, Embracer och 
EG7 är några exempel i Carnegie Micro Cap och Carnegie 
Småbolagsfond.

Grön treåring från Sveaskog 
Vi investerar i bolag som emitterar obligationer med syftet att 
stimulera gröna och hållbara investeringar 

Räntefonden Carnegie Investment Grade utgörs av 22 procent 
gröna obligationer, bland annat en treårig obligation emitterad av 
Sveaskog. Carnegie Corporate Bond utgörs av mer än 9 procent 
gröna obligationer.
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John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond, vår äldsta fond som funnits med 
ända sedan 1988 och som också är vår mest populära fond att månadsspara i.  

Carnegie Strategifond, "Stratten", är till 
för långsiktigt sparande. Fonden in-
vesterar i både nordiska aktier 
och företagsobligationer och 
lägger grunden för en hållbar 
avkastning. Förvaltare är John 
Strömgren som har ansvarat för 
fonden i över 24 år!

–Vi arbetar för att ge en hög och sta-
bil avkastning, men till begränsad risk. 
Vi bryr oss inte så mycket om till-
gångsslag, utan fokuserar på den 
direktavkasting vi kan få, säger 
John Strömgren.

Sedan starten 1988 har fonden 
lockat många sparare, både i ett 
långsiktigt pensionssparande eller 
för barnens månadsspararande.
–En favorit bland våra kunder är 

Carnegie Strategifond som även ligger i 
topp bland fonderna som det är vanligast att 
månadsspara i (mätt i antal månadssparande),  
säger Daniel Donatello med ansvar för Car-
negie Fonders privatkunder.

Men mars 2020 kom att bli en av de mest 
dramatiska månaderna i mannaminne för 
såväl värdepappersmarknader som Carne-
gie Strategifond. Och spararna möttes av en 
ovanlig nedgång. 

–Corona är en ytterst allvarlig kris, men 
förhoppningsvis har vi nu det värsta 

bakom oss och efterfrågan borde 
kunna återvända så snart situa-
tionen normaliserats, säger John.

Rimligen kommer det fler bak-
slag, men en investering nu har 

förutsättning att ge relativt bra 
avkastning på ett par års sikt. Er-
farenheten visar att aktieköp som 

görs efter kursfall med dryga 20 pro-
cent i princip alltid är till fördel för 
den tålmodige.

Långsiktighet betonar Daniel 
ofta i sina kundsamtal: 

–Det vore givetvis önskvärt att 
förutse börsnedgångar. Men då ska du 
också vara lika duktig på att förutse när 

du ska investera igen. Det är stor risk att 
man missar uppgången.

Och det har flera sparare tagit fasta på ge-
nom att utöka sitt månadssparande eller 
påbörja ett nytt till sitt barn. En fördel med 
sparformen är att du sprider dina invester-
ingar över tid. Ibland är det billigt att köpa 
och ibland är det dyrt.

–Historisk avkastning garanterar inte framti-
da avkastning, men vi kan bara dra slutsats-
er av det vi vet. Aktiemarknaderna har his-
toriskt gått upp över tid, och vi  både hoppas 
och tror att de kommer fortsätta på samma 
fina bana framöver, säger John och Daniel.

Daniel Donatello,  
privatkundsansvarig

John Strömgren,
förvaltare

MÅNADSSPARANDE FÖR 
FRAMTIDA MÖJLIGHETER

"Det kanske inte är så 
populärt nu. Men om 18 
år kommer barnen att 

tacka dig." 

ÅRET I KORTHET



Kanske inte så populärt nu. Men om 
18 år kommer barnen att tacka dig. 

Nellie, 4 år
Ville ha: Pärlplattor
Fick: Månadssparande i 
Carnegie Strategifond



Carnegie Fonder har en avdelning med 
kundspecialister vars främsta uppgift 
är att vara ett bollplank för alla som vill 
komma i gång med sitt sparande. Kund-
specialisterna, som också är med på våra 
investerarträffar, finns tillgängliga på tele-
fon och mejl. Det går även bra att boka in 
ett möte på vårt kontor på Regeringsga-
tan 56 i Stockholm.

– Vare sig du vill komma igång med förs-
ta kronan i ditt sparande till en drömresa, 
förstå vilken sparform som passar just dig, 
eller veta varför Sverigefonden investerar 
i specifika bolag, så finns kundspecialister-
na tillgängliga för att motivera, hjälpa till 
och svara på de allra flesta sparfrågor-
na kring våra fonder och ett långsiktigt 
sparande, säger Daniel Donatello, privat-
kundsansvarig på Carnegie Fonder. Så ta 
gärna tillfället i akt och prata med våra 
kundspecialister genom att ringa eller me-
jla oss. Våra öppettider är måndag–fredag 
09:00–17:00.

– Hör av dig! Vi svarar i snitt inom 10 
sekunder, säger Daniel Donatello.

HÖR AV DIG! 08-121 550 00 • SPARA@CARNEGIEFONDER.SE

Vi hjälper dig med ditt sparande!
EN DYNAMISK ARBETSPLATS
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Carnegie Fonder stödjer entreprenörer som arbetar med att lyfta 
utsatta människor och skapa långsiktig förbättring. Vi gör det genom 
organisationen Carnegie Social Initiative.

Carnegie Fonder stödjer entre-
prenörer som arbetar med att lyfta 
utsatta människor och skapa lång-
siktig förbättring. Vi gör det genom 
organisationen Carnegie Social Ini-
tiative.

Sedan 2002 har Carnegie Social 
Initiative, som Carnegie Fonder stöd-
jer, lyft tusentals människor ur fat-
tigdom genom att varsamt välja ut 
projekt och säkerställa att stödet når 
ända fram, vara på plats och utvärde-
ra, återkoppla och engagera – för att 
fler ska få ett bättre liv.

Carnegie Fonder har under de se-
naste åren varit engagerat i framför 
allt två projekt. För över 30 år sedan 
startade entreprenören Bina Lash-
kari Door Step School, en skola för 
barn i indiska staden Mumbais slum. 
Majoriteten av landets barn börjar 
skolan, men problematiken ligger i 
bristfälliga resultat och att barnen 

hoppar av. Door Step School erbjud-
er stödundervisning efter skolan och 
ett datorcenter där barnen lär sig 
grundläggande kunskaper. 

Även i Uganda är engageman-
get stort. Liksom i Indien är fattig-
dom och elevers avhopp från sko-
lan ett problem, i kombination med 
att en stor del av befolkningen är 
självförsörjande. 

Uganda Rural Development Train-
ing Programme (URDT) är projektet 
som utbildar flickor för att minska 
fattigdomen. URDT undervisar i ak-
ademiska ämnen och dessutom får 
eleverna praktiska kunskaper för att 
själva förbättra sina liv och lyfta sina 
familjer ur fattigdom. 

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

Enteprenörskap för framtiden 

INNOVATIVA LÖSNINGAR 

I SPÅREN AV COVID-19
 
Indien genomförde sin ”lockdown” den 24 mars i år 
i syfte att begränsa spridningen av corona. För Door 
Step School har det inneburit utmaningar som krävt 
nya anpassningar för att fortsätta nå sina målgrupper 
och ge utbildningsstöd i Mumbais slum. 

Mobilanvändandet är utbrett i Indien och tack vare 
WhatsApp kan Door Step Schools lärare dela med sig 
av utbildningsmaterial, läxor och videos. Sedan Indien 
stängde ned har lärarna gett ut över 4000 uppgifter. 
Och likadant går det åt andra hållet, barnens föräldrar 
skickar tillbaka bilder och filmer som visar att barnen 
har gjort sin läxa.
Läs mer om hur Door Step School anpassar sin verk-
samhet på Socialinitiative.se 

EN DYNAMISK ARBETSPLATS

AKTIV INSAMLING!
 
Många av oss har varit ”hemmasittare” under våren 
och våra dagliga aktivitetsrutiner har ändrats. För 
att främja fysisk aktivitet har alla medarbetare på 
Carnegie Fonder (och Carnegie Investment Bank 
som vi sitter i samma hus som) uppmuntrats till att 
registrera sin dagliga motion, vilket gjorts i form av en tävling där vi 
samtidigt har samlat in pengar till flickskolan URDT i Uganda. Projektet 
ombesörjdes av Carnegie Social Initiative genom paceUP! – en app ut-
vecklad av forskare vid Karolinska Institutet.
Hur det gick?

Bidraget räcker till utbildningsmaterial, avgifter, skoluniformer och 
idrottsaktiviteter för 115 studenter på URDT under 1 år. Och flest ak-
tivitetspoäng på Carnegie Fonder lyckades vår partneransvarige Anders 
Löwbeer samla på sig! 
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Så arbetar vi med  
ansvarsfulla investeringar

Vi ställer höga krav på de företag vi investerar i. De ska leva upp till internationella normer och 
de får inte vara verksamma i vilken bransch som helst. Våra uppdragsgivare är kunder som sparar 
långsiktigt, och därför investerar våra förvaltare i företag som agerar långsiktigt.

ANSVARSFULLT ÄGANDE
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FOKUSERAD 
VÄRDEFÖRVALTNING

3. UTBILDNING OCH 
INCITAMENT

Samtliga förvaltare och kundans-
variga utbildas kontinuerligt. Kravet 
på ett aktivt hållbarhetsarbete är 
formulerat i samtliga förvaltares 
arbets- och rutinbeskrivningar.

5. EGEN ANALYS
Fundamental och kvantitativ håll-
barhetsanalys av samtliga innehav 

genom CF THOR. 

6. ÄGARENGAGEMANG
Vi röstar på stämmor i nästintill 
samtliga bolag där våra fonder är 

ägare, samt arbetar i valberedningar. 
I hållbarhetsarbetet ingår också 
proaktiva och reaktiva dialoger. 

Allt dokumenteras i en gemensam 
engagemangslogg.

1. ÅTAGANDEN OCH 
SAMARBETEN

Följer FN:s riktlinjer för ansvarsful-
la investeringar och är med i Swesif, 
stödjer CDP och har skrivit under 

FN Global Compact.

2. RÅDET
Carnegie Fonders råd för ans-

varsfulla investeringar säkerställer 
hållbarhetsarbetet och tillser att 

personalen utbildas. Rådet överva-
kar också förvaltarnas påverkans-

dialoger.

4. SCREENING OCH 
EXKLUDERING

Normbaserad screening via 
Sustainalytics vid nyinvesteringar, 
samt portföljgenomlysning två 

gånger per år. Fokus på FN Global 
Compact.
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Värdeskapande hållbarhet 
Vi på Carnegie Fonder har arbetat med aktiv förvaltning ända sedan starten 1988. Samtliga inves-
teringar bygger på en grundlig analys av företagens affärsmodeller, ledning, marknad och konkur-
renskraft. Vi har alltid lagt mycket kraft på balansräkningen för att bedöma företagens finansiella 
uthållighet och inneboende värde. Vi kallar det värdeförvaltning, en beprövad investeringsfilosofi 
sedan flera decennier. Så här arbetar vi:

ANSVARSFULLT ÄGANDE
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Våra förvaltare samverkar kontinuerligt med andra aktörer i branschgemensamma hållbarhetsfrågor. Exempel 
på frågeställningar är certifiering av gröna obligationer och EU:s så kallade taxonomi.

2017 skrev Carnegie Fonder under FN Global Compacts principer om hur företag bör agera i frågor om 
mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö och arbetsrätt – samma principer som vi kräver att våra innehav 
ska följa.

PRI är världens största samarbetsorgan för ansvarsfulla investeringar och hjälper kapitalförvaltare att integrera 
ESG-hänsyn i investerings- och ägarprocessen. Carnegie Fonder skrev under PRI:s sex principer 2015.

Sustainalytics 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 Compact. Carn-
egie Fonder har arbetat med normbaserad granskning sedan 2004.

CDP uppmanar företag och städer att mäta, redovisa och minska sin klimatpåverkan, inte minst avseende ut-
släpp av växthusgaser. Carnegie Fonder stödjer CDP sedan 2017 och uppmanar samtliga innehav att redovisa 
sina utsläpp av växthusgaser.

Swesif är en oberoende förening för samverkan i hållbarhetsfrågor och har bland annat tagit fram Hållbarhets-
profilen. Carnegie Fonder blev medlem 2015. 

1. Åtaganden och samarbeten

Det är förvaltarna som ansvarar för att fonderna investerar i långsiktigt hållbara 
bolag, i enighet med vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det är också förval-
tarna som ansvarar för hållbarhetsdialoger med innehaven. Som stöd i sitt arbete 
har förvaltarna Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar.

Rådet sammanträder minst en gång i månaden och diskuterar aktuella påverkans-
dialoger, kvalitetssäkrar att fondförvaltarna beaktar hållbarhetsfrågor och tillser 
att Carnegie Fonders personal fortbildas i dessa frågor.

2. Rådet

Samtliga förvaltare och analytiker, men också kundansvariga, utbildas kontinuerligt. Exempelvis har de genomgått PRI Academys kurs 
Responsible Investment Fundamentals och fördjupningskursen Essentials.

Kravet på ett aktivt hållbarhetsarbete är formulerat i samtliga förvaltares arbets- och rutinbeskrivningar. Formulering och uppföljning 
av förvaltarnas hållbarhetsmål görs av vd/CIO under medarbetarsamtalet, 1-2 gånger per år. De personliga målen kan avse hållbarhets-
dialoger med innehaven, och incitament utgörs av rörlig ersättning.

3. Utbildning och incitament

Rådet består av:
Hans Hedström (ordförande), vd och CIO
David Östman, analytiker
Svante Lundberg, compliance officer
Karin Fries, förvaltare 
Peter Gullmert, försäljningschef
Erik Amcoff, kommunikationschef
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Vi gör en normbaserad screening med hjälp av Sustainalytics vid nyinvesteringar, samt portföljgenomlysning två gånger per år. Fokus på 
ligger på FN Global Compacts tio principer om hur näringslivet bör agera i frågor om mänskliga rättigheter, sociala frågor, arbetsrätt 
och antikorruption.

Samtliga fonder exkluderar vapen, tobak, alkohol och ett flertal andra branscher som vi inte vill stödja eller tjäna pengar på. 

”Vi exkluderar Norilsk Nickel som en direkt konsekvens av bolagets bristande miljöarbete. Staden Norilsk anses sedan länge vara den mest 
förorenade platsen i hela Ryssland och orsaken är de utsläpp som görs av Norilsk Nickel. Bolaget är till exempel världens största utsläppare av 
svaveldioxid. Vi anser att bolaget bör minska sina utsläpp kraftigt. Detta har dock, trots att det sedan länge funnits planer, ännu inte gjorts. Istället 
för att göra de nödvändiga investeringarna har man valt att betala ut stora utdelningar till aktieägarna.” -Fredrik Colliander, Rysslandsförval-
tare

4. Screening och exkludering

CF THOR är ett verktyg för hållbarhetsanalys som utveck-
lades av Carnegie Fonders förvaltare och analytiker 2019. 
Syftet är att identifiera risker och möjligheter ur ett håll-
barhetsperspektiv, och att ta fram ett bättre diskussionsun-
derlag till möten med företagens ledning.

”Ta till exempel Holmen, ett av mina absoluta favoritbolag. Det 
finns en fantastisk potential i Holmens skogsfastigheter, där 
man upptäcker allt fler användningsområden som biobränsle 
och som alternativ till plast. Klimatförändringarna gör att skogen 
växer snabbare, men samtidigt ökar risken för nya skadedjur. 
Det är också troligt att Holmens utsläpp från bruken kommer 
att beskattas hårdare i framtiden.” – Simon Blecher, Sverige-
förvaltare

CF THOR används på samtliga innehav, både aktier och 
krediter, och består av 100 frågor och kontrollpunkter, var-
av 31 kvalitativa och 69 kvantitativa frågor. Dessutom iden-
tifieras företagens de facto-arbete med SDG:erna – de 17 
Globala Målen.

5. Egen analys med CF THOR

Vi röstar på stämmor i nästintill samtliga bolag där våra fonder är ägare, samt arbetar i valberedningar. I hållbarhetsarbetet ingår också 
proaktiva och reaktiva dialoger. Allt dokumenteras i en gemensam Engagemangslogg. 

En viktig del i vår bolagsanalys är att träffa bolagets företrädare, gärna på plats i dess verksamhet. Efter en första investering upprät-
thåller vi en regelbunden dialog med innehaven. Som långsiktiga investerare vill vi föra fram våra synpunkter och förväntningar och 
uppmuntra våra innehav att vara lika långsiktiga som vi, till exempel när det gäller investeringar i mer hållbar produktion. 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. Vi ser därför gärna att våra innehav skriver under FN Global Compacts tio principer, och att de mäter, redo-
visar och minskar sin klimatpåverkan.

”Vi vill gärna se tydligare redovisning av hur stor andel av omsättningen som är miljöklassade byggnader eller projekt. Hur kommer ni redovisa er 
hållbarhetsdata framöver?” – David Östman, analytiker, i påverkansdialog med NCC i juni 2020.

6. Ägarengagemang

69 KVANTITATIVA FRÅGOR

31 KVALITATIVA FRÅGOR

TOTALT 100 FRÅGRSTÄLLNINGAR
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CF THOR

T
H
O
R 

ANGIBLE –  Vi analyserar konkreta 
risker och möjligheter

OLISTIC –  Vi tar ett större grepp 
och tittar inte bara på finansiella 
aspekter eller bara på ESG-aspekter

RIGINAL – Vi gör vår egen analys. 
Alltid

EALISTIC– Analysen bygger på ob-
jektiva data och rimliga antaganden
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ANSVARSFULLT ÄGANDE

2015 sålde Carnegie Rysslandsfond Norilsk Nickel på grund av bolagets bristande miljöarbete. Nu, i maj-juni 2020, 
har bolaget orsakat utsläpp av 20 000 ton diesel i en flod som rinner ut i ishavet. "Istället för att göra de nödvändi-
ga investeringarna har man valt att betala ut stora utdelningar till aktieägarna", säger förvaltaren Fredrik Colliander.

En av världens största producenter av 
nickel, ryska bolaget Norilsk Nickel, har 
orsakat i en stor naturkatastrof där 20000 
ton diesel läckt ut i en flod som rinner ut i 
ishavet. Veteranen Fredrik Colliander red-
er ut vad som har hänt och hur han säker-
ställer att Carnegie Rysslandsfond inte in-
vesterar i företag med hög ESG-risk.

Vad har hänt?
Det har varit ett enormt läckage av die-
selolja från ett oljelager ägt av ryska No-
rilsk Nickel. Totalt ska 20 000 ton die-
sel ha läckt ut i en flod som rinner ut i 
ishavet. Det finns också uppgifter om att 
över 100 000 m2 mark skall ha blivit kon-
taminerat. Enligt Greenpeace kan läckaget 
var det största någonsin och jämförbart 
med Exxon Valdez i Alaska 1989.

Vad beror olyckan på?
Möjligen beror olyckan på att permafro-
sten smält och fått oljecisternerna att 
röra sig och därmed krackelera. Man har 
faktiskt i många år varnat för att olyckor 

av sådan typ skulle hända som en följd av 
den globala uppvärmningen. Det är dock 
för tidigt att bestämt säga detta, men det 
lär visa sig i den efterföljande utredningen. 

Hur reagerade marknaden?
Norilsk Nickels äger direkt denna anlägg-
ning och har följaktligen det omedelbara 
ansvaret för olyckan. Bolagets aktiekurs 
handlades ner med 10 % direkt när oly-
ckan blev känd.

Hur reagerade president Putin och all-
mänheten?
Putin reagerade mycket kraftigt. Han har 
hårt kritiserat hur olyckan hanterats och 
har nu utlyst federalt undantagstillstånd i 
området. Detta gör det möjligt för den 
ryska staten att skicka resurser till områ-
det för att hjälpa till i uppröjningsarbetet. 

Vad kommer olyckan att kosta bolaget?
Än så länge är det mycket osäkert, men 
det är klart att det inte kommer att bli 
billigt. Det pratas om flera miljarder rubel 
bara för att rensa upp. Då är inga bötes-
belopp inräknade.

Du avyttrade Norilsk Nickel 2015. Vad låg 
bakom det beslutet?
Det var en direkt konsekvens av bolag-
ets bristande miljöarbete. Staden Norilsk 
anses sedan länge vara den mest förore-

Rysk miljökatastrof en 
varningsklocka

"Största läckaget  
någonsin" 
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nade platsen i hela Ryssland. 
Orsaken till detta är de utsläpp 
som görs av bolaget Norilsk Nickel. 
Bolaget är till exempel världens största 
utsläppare av svaveldioxid. Vi anser att 
bolaget bör minska sina utsläpp kraftigt. 
Detta har dock, trots att det sedan länge 
funnits planer, ännu inte gjorts. Istället för 
att göra de nödvändiga investeringarna 
har man valt att betala ut stora utdeln-
ingar till aktieägarna.

Vad krävs för att du ska investera i No-
rilsk?
Helt enkelt krävs det att bolaget för-
bättrar sin miljöprofil. Man måste ta 
miljöproblemen på allvar och göra de 
investeringar som krävs för att minska 
miljöriskerna.

Om den smältande permafrosten bidrog 
till olyckan – vad innebär det för andra 
ryska företag?
Det här är en frågeställning som vi har 
beaktat ett par år nu. Alla ryska företag 
med infrastruktur på permafrosten, och 
de är många, kan i princip drabbas av det-
ta. Vi försöker i möten med bolagen ta 
upp frågan och skaffa oss en uppfattning 
om de är medvetna om problemet och 

vad de gör 
för att hantera 

det. Den sektor som har 
högst risk mot den smältande perma-
frost är utan tvekan oljesektorn. Vi kan 
alla föreställa oss vad som händer om 
till exempel pipelines brister därför att 
marken börjar röra på sig.

Hur säkerställer du att Carnegie Ryss-
landsfond inte investerar i företag med 
hög ESG-risk?
För varje investering vi gör utför vi en 
ordentlig ESG-analys. Denna analys är en 
integrerad del av den totala analysen av 
bolaget. I ESG-analysen, som är, vill jag 
säga, ett ganska omfattande dokument, 
tittar vi i detalj på alla olika aspekter av 
bolagets hållbarhet och drar direkta slut-
satser av detta. Förutom att vi väljer bort 
ett antal branscher är det ganska många 
bolag vi anser att vi inte kan investera i 
efter denna analys.

Annars då – hur står sig Ryssland i den 
lågkonjunktur som råder?
Ryssland har, precis som många andra 
länder, drabbats hårt av Covid-19. Trots 
att man infört ganska hårda restriktioner 
har man haft en stor spridning och många 

har drabbats. Ekonomin 
har naturligtvis haft en 

negativ utveckling under april 
och maj, men har faktiskt klarat sig bättre 
än väntat, speciellt om man tar hänsyn till 
det volatila oljepriset. Den ryska staten 
har givetvis vidtagit åtgärder för att stöd-
ja ekonomin och se till att man kommer 
igenom krisen. De starka statsfinanserna 
medför att man har stora resurser att ta 
till.

Vilka är dina mest spännande innehav just 
nu?
Några av de mest intressanta innehaven 
är Mail, Phosagro och Moex. Mail är Ryss-
lands nästa största internetbolag. Bolaget 
har en relativt stor del dataspel också 
som går mycket bra just nu. Phosagro 
är en av värdens största producenter av 
konstgödsel. Bolaget är mycket välskött 
och efterfrågan på deras produkter är 
fortsatt stark även i dessa Coronatider. 
Moex är Moskvas börs och obligation-
smarknad. De har en mycket modern 
och effektiv handelsplattform och gynnas 
av den volatilitet som vi är i nu. De har 
ökade volymer och därmed ökade intäk-
ter.

Gunnar Påhlson

FREDRIK COLLIANDER 
FÖRVALTAR CARNEGIE 

RYSSLANDSFOND. 
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Blechers påverkansdialog om 
hållbarhet med NCC 

ANSVARSFULLT ÄGANDE

Tre uppmaningar från Carnegie Fonder till NCC:

1. Fortsätt kartlägga era utsläpp i scope 3, sätt mål relaterat till att minska 

dessa och påverka era leverantörer.

2. Bra att ni stödjer TCFD*. Lägg gärna till er i listan över ”supporting compa-

nies” på TCFD:s hemsida så att andra bolag kan inspireras till att följa efter.

3. Vi tror att NCC kan ha en andel av omsättningen som uppfyller kriterierna 

som ställs upp i EU:s kommande taxonomi för hållbara aktiviteter. Fördjupa er 

gärna i regelverket för att kunna leverera den data och de beräkningar invester-

are kommer att efterfråga. 

NCC har beslutat att omorganisera sitt hållbarhetsarbete. Detta väckte frågor hos Carnegie Sverigefonds förval-
tare Simon Blecher och analytikern David Östman, som därför kallade till en påverkansdialog med NCC. ”Vi vill 
arbeta kundnära och vi vill arbeta expertnära. Därför lägger vi ansvaret för hållbarhetsfrågor så nära kunderna som 
det går”, berättade NCC:s CFO Susanne Lithander och kommunikationsdirektör Maria Grimberg i mötet, som 
landade i tre uppmaningar från Carnegie Fonders sida. Med drygt 5 procent av aktierna är Carnegie Fonder NCC:s 
tredje största ägare, efter Nordstjernan och pensionsbolaget AMF. Carnegie Sverigefonds förvaltare Simon Blecher 
sitter i NCC:s valberedning och är därmed djupt engagerad i byggbolaget.

*) TCFD – Task Force on Climate Related Financial Disclosures – har tagit fram riktlinjer som ska ge företag finansiell koll över hur de påverkas av att klimatförändringar. EU:s så kallade taxonomi 

är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Syftet är att säkerställa så att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas 

gröna.

Halvårsrapport 202020



Hållbarhetsdialogen med NCC hölls 
digitalt, med Simon Blecher och David 
Östman från Carnegie Fonders sida och 
kommunikationsdirektör Maria Grimberg 
och ekonomi- och finansdirektör Susanne 
Lithander från NCC. Simon inledde med 
att förklara Carnegie Fonders långsiktiga 
investeringsfilosofi och hur NCC:s omor-
ganisation ledde till en intern diskussion.

“NCC har en unik position på den svens-
ka och nordiska byggmarknaden, och vi är 
alla vinnare på er höga nivå på hållbarhet-
sarbetet. I vår analys reagerade vi på att 
ni omorganiserade, och därför blev vi ny-
fikna på att höra mer om hur ni tänker. Vi 
vill ju säkerställa att NCC fortsätter hålla 
samma höga nivå som tidigare.”

Med den inledningen kunde David Öst-
man, risk- och affärsanalytiker på Carne-
gie Fonder, ställa första frågan.

David: Varför omorganiserar ni ert håll-
barhetsarbete?

”I korthet är målet med förändringen att 
arbeta ännu närmare våra intressenter. 
Vi vill skapa tydlighet kring arbetet med 
att driva de förändringar som krävs för 
att leva upp till kundernas och samhäl-
lets förväntningar. Därför måste ansvaret 
för hållbarhetsarbetet ligga ute i affären”, 
berättar Maria Grimberg. 

Simon:  Vilka förändringar kommer att 
ske?

”Vi har kvar hållbarhetsfunktioner i alla 
affärsområden. Vi samlar all datainsamling 
och rapportering i Finance, det vill säga 
i den organisation som konsoliderar och 
följer upp finansiella data. Vår ambition är 
att åstadkomma ett verkligt integrerat ar-
bete där vi kan fokusera på de områden 
där kundernas förväntningar på oss är 
störst och där vi kan göra mest skillnad”, 
beskriver Maria Grimberg och fortsätter: 
”Vi vill arbeta kundnära och vi vill arbe-
ta expertnära. På så sätt kan de som har 
bäst kunskap påverka mest. Därför lägger 
vi ansvaret för hållbarhetsfrågor så nära 
kunderna som det går.” 

David: Är det koncernledningen som föl-
jer upp att relevanta faktorer integreras? 
På vilket sätt ändras det mot tidigare?

”Det här innebär ett ännu större ansvar 
hos koncernledningen för att sätta mål 

och följa upp affärsområdenas hållbarhet-
sarbete på samma sätt som man följer upp 
andra delar. Detta till skillnad från tidigare, 
då koncernledningen följde upp en håll-
barhetsfunktion som i sin tur följde upp 
affärsområdena på hur de lyckades med 
sitt hållbarhetsarbete.”, säger Susanne 
Lithander, NCC:s ekonomi- och finansdi-
rektör och fortsätter: ”Vi gör det här för 
att nå ett integrerat arbetssätt som vi är 
övertygade är rätt på sikt, men det är så 
klart också en förändringsprocess.” 

David: Idag har NCC hållbarhetsmål för 
2020. Hur och när kommer ni sätta mål 
med längre tidshorisont och på vilken 
nivå i organisationen kommer det göras?

”Målen för 2020 ligger kvar. Vi är igång 
med ett arbete för att sätta nya mål bor-
tom 2020, men där är vi inte klara än. 
Målen kommer att sättas av koncern-
ledningen på övergripande nivå men det 
blir naturligtvis också nedbrutna mål. 
Förmodligen blir det mål med lite olika 
horisonter. Vi får återkomma i den frågan 
under hösten”, berättar Maria Grimberg.

Simon:  Vilka trender ser ni på de krav 
som era kunder ställer?

”I en kundundersökning vi genomfört 
nyligen ser vi att kunderna har höga krav 
på hållbarhetsarbetet. Många publika 
kunder, till exempel kommuner, arbetar 
enligt FN:s 17 globala mål, där målet om 
att minska klimatutsläppen är överskug-
gande. Det finns också tydliga förvänt-
ningar på ett livscykelperspektiv - att 
rapportera helheten i ett projekt,” säger 
Maria Grimberg. 

David: Bra att du tar upp det. Vi vill gärna 
se tydligare redovisning av hur stor andel 
av omsättningen som är miljöklassade 
byggnader eller projekt. Hur kommer ni 
redovisa er hållbarhetsdata framöver? 

”Problemet med redovisning av hållbar-
hetsdata är att det idag inte finns någon 
standard. Vi arbetar för att jaga ihop data 
från leverantörer, men även längre bak i 
kedjan. Vi vill uppnå en klimatneutral po-
sition. Vår avsikt är att redovisa hur stor 
andel av verksamheten som är helt grön. 
För oss är det viktigt att mäta det som är 
verkligt”, säger Susanne Lithander.

Simon: Ert huvudkontor är en fantastisk 
byggnad. Jag var med när det planlades 

och första gången vi åkte upp i hissen, när 
det fortfarande byggdes. Jag har aldrig sett 
en så grön och imponerande kåk. Med 
tanke på er profilering, utöver att det är 
en god insats på samhällsnivå, så finns det 
en bra aktiestory i den gröna profilen, och 
att kommunicera det gröna arbetet man 
gör. Något som syns hos andra aktörer.

Simon fortsätter: ”Skogsbranschen för 
30-40 år sedan var kopplad till hemska ut-
släpp och maskiner, någonting som är helt 
förändrat idag. Jag tror inte att man kan 
sitta och vänta på målen, utan det gäller 
att hitta på egna mål. Vår rekommenda-
tion är ni tar med det till ledningen och 
styrelsen. Jag tycker att hållbarhet är den 
viktigaste frågan för NCC just nu.”

Simon: Hur går arbetet med att redovisa 
andel miljöcertifierad omsättning?

”Anledning till att rapportering och redo-
visning numera ligger hos ekonomifunk-
tionen är att vi är experter på att få ihop 
data och konsolidera siffror. Vi vill utveck-
la systematiken kring att sammanställa 
denna data. Eftersom det inte finns några 
standards har vi tidigare uppskattat den-
na siffra men arbetar nu med att fånga in 
data längre bak i ledet”, berättar Susanne 
Lithander.

Efter drygt en timmes ytterligare diskus-
sion, om bland annat TCFD och EU:s 
taxonomi, är det dags att runda av. Maria 
Grimberg menar att det bra att Simon 
och David vill ha en dialog och säger att 
det ”handlar om att konkretisera hållbar-
hetsfrågorna och göra rätt val, kartlägga 
vad som är vår del i kedjan och vad vi 
kan påverka. Vi har mycket konkret som 
vi kan påverka, och då ska vi också göra 
det. Vi uppskattar er input, fortsätt gärna 
göra det.” 

Simon avslutar med att beskriva hur tagen 
han blev första gången han var på NCC:s 
huvudkontor i Järva Krog eftersom det 
var så fint och modernt, och hur miljövän-
ligt det var byggt.

”För oss långsiktiga investerare är det 
självklart att ha en kontinuerlig dialog 
med våra innehav. Vi vill vara med och ut-
veckla ert hållbarhetsarbete, och det ska 
bli spännande att följa upp i höst. Trevlig 
sommar!”
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Det första halvåret 2020 kommer att gå till historien som ett av de mer dramatiska på världens värdepappersmark-
nader. Förklaringen är som bekant coronavirusets spridning. Inledningen präglades annars av relativt lugna marknader 
som var inställda på ett år med viss tillväxt och högre företagsvinster. Handelskriget mellan USA och Kina framstod 
som det huvudsakliga orosmolnet. Rapporterna från Kina om coronaviruset negligerades initialt av marknaderna då 
man utgick ifrån att viruset inte skulle spridas i någon större utsträckning. Det var först när det var uppenbart att 
viruset fått fäste i Italien som marknaderna reagerade på allvar. De olika restriktioner som i stort sett alla världens 
länder införde för att begränsa smittspridningen skulle uppenbart slå hårt på ekonomin med stora BNP-fall som följd.

Fallen på värdepappersmarknaderna 
kom i mars att bli sällsynt kraftiga och 
inte minst snabba. Osäkerheten var total. 
Centralbankerna var dock snabba med 
att initiera olika åtgärder för att stabili-
sera såväl ekonomier som marknader. 
Även staterna följde efter med historiskt 
stora stimulansprogram för att minska 
de negativa effekterna på ekonomin som 
alla restriktioner medförde. I april vände 
marknaderna uppåt, en trend som höll i 
sig i maj och juni.

När halvåret summeras för aktiemark-
nadernas del kan konstateras att världsin-
dex sjunkit med 6,2 procent. De asiatiska 

och amerikanska marknaderna uppvisar 
generellt begränsade nedgångar, medan 
det ser betydligt sämre ut på flera eu-
ropeiska marknader och inom emerging 
markets. I Asien har många länder lyckats 
väl med att begränsa smittspridningen, 
vilket gynnat marknaderna där. De amer-
ikanska marknaderna har en relativt hög 
andel it-aktier, vilket varit en fördel. It- 
och läkemedelsaktier är de sektorer som 
utvecklats bäst, dels eftersom efterfrågan 
på deras produkter och tjänster snarast 
stimuleras av pandemin och dels för att de 
gynnas särskilt av en lägre räntenivå. I Eu-
ropa väger banker tyngre, en sektor som 
tyngts av ränteutvecklingen. Svenska akti-

er klarade sig relativt bra med en nedgång 
om 4,1 procent. Nordens stjärna är dock 
Danmark med sitt stora inslag av läkeme-
del och livsmedel. Däremot utvecklades 
norska aktier sällsynt svagt till följd av att 
oljepriset fallit kraftigt. Energiaktier är den 
sektor som utvecklats sämst. Emerging 
markets bedöms ha sämst förutsättningar 
att hantera pandemin, vilket rimligen förk-
larar den negativa utvecklingen på dessa 
marknader.

Som väntat i en kris har räntorna sjunkit, 
dock inte i någon större utsträckning. I 
många europeiska länder var redan räntan 
i utgångsläget låg och i vissa fall negativ, 

Total osäkerhet
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vilket inneburit att till exempelvis svens-
ka statsobligationer inte haft någon spe-
ciell värdeutveckling. I USA är räntefallet 
mer påtagligt och den amerikanska cen-
tralbanken hade ju också möjlighet att 
sänka sin styrränta Fed Funds från 1,75 
procent till 0,25 procent. Den svenska 
Riksbanken har bibehållit sin styrränta 
på 0 procent.

Om nu marknaden för räntebärande 
statspapper varit relativt stabila så har 
marknaderna för företagsobligationer 
varit osedvanligt dramatiska. I inledningen 
av året var kreditspreadarna hoptryckta 
till följd av en jakt på positiv avkastning 
till relativt låg risk. Synen på denna risk 
förändrades i ett slag med den globala 
smittspridningen, vilket fick spreadarna 
att gå isär och obligationsvärdena föll. 
Dessutom drabbades kreditmarknad-
erna i mars av en likviditetskris, vilket 
förstärkte nedgångarna. Den amerikan-
ska centralbanken var dock snabbt ute 
med stödköp av företagsobligationer och 
följdes av dess europeiska motsvarighet 
ECB. Även Riksbanken kom att så små-
ningom att köpa vissa företagskrediter 
med låg risk. I likhet med aktiemarknad-
erna har också företagsobligationsmark-
naderna sedan i april haft en positiv ut-
veckling och köparna är tillbaka. 

På råvarusidan kan konstateras att olje-
priset till följd av förväntningar om en 
lägre efterfrågan har fallit kraftigt. Även 
många metaller har fallit i värde, om än 
mer måttligt. Ett viktigt undantag är guld 
som brukar ses som en säker hamn när 
framtiden ter sig som särskilt oviss. Även 
på valutamarknaderna var det stora 
rörelser då den svenska kronan tappade 
stort mot såväl den amerikanska dollarn 
som euron under våren. I takt med att 
risktagandet kommit tillbaka under för-
sommaren samt den amerikanska cen-
tralbankens räntesänkningar har också 
kronan stärkts och vid utgången av juni 
låg kursen på i stort sett samma nivå 
som vid ingången av året gentemot både 
dollar och euro.

Fondernas utveckling
Till skillnad från förra årets goda uppgån-
gar för fonderna har förutsättningarna 
för något liknande inte funnits under 
årets första halvår. Det är bara Obliga-
tionsfonden som uppvisar positiv avkast-
ning, +1,2 procent, till följd av att stats-

obligationer har stigit något i värde. Det 
kan konstateras att fonden fungerat som 
tänkt, det vill säga fungerat som skydd 
när aktiemarknaderna faller.

Däremot har de fonder som investerar 
i företagsobligationer inte givit förväntat 
skydd. Beaktat de dystrare ekonomiska 
förutsättningarna är nedgångar rimliga, 
men den likviditetskris som uppstod på 
marknaden i mars ledde till värdetapp 
som inte var förväntade. Likviditetsfond-
en, som endast har en mindre del inves-
terad i företagskrediter och ska ha lägst 
risk, klarade sig bäst med en nedgång 
på 0,5 procent. Relativt säkra IG-fond-
en sjönk med 1,4 procent, medan såväl 
Corporate Bond som High Yield Select 
tappade mer till följd av att dessa fonder 
har en större andel investeringar i mer 
riskfyllda obligationer. Noterbart är dock 

att fondernas nedgångar endast beror 
på att obligationerna omvärderats och 
att kreditförlusterna, åtminstone än så 
länge, lyser med sin frånvaro. Om bola-
gen klarar att hantera sina ränteåtagan-
den kommer obligationerna successivt 
att återfå sitt fulla värde.

Bland aktiefonderna klarade sig generellt 
de fonder som är inriktade på den svens-
ka aktiemarknaden bäst. Bäst gick det för 
Tillväxt Sverige, -3,3 procent, och Micro 
Cap, -4,2 procent. Förra årets vinnare, 
Fastighetsfonden, hade motvind med ett 
tufft marknadsklimat. Osäkerhet kring 
framtida efterfrågan på kontor, hotell 
och butiker har fått fastighetsaktier att 
fall. Fonden föll med 21,6 procent. Bo-
lagets största fond, Sverigefonden, sjönk 
med 9,7 procent.
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Bland de utländska aktiefonderna klarade 
sig Asia bäst med en nedgång om 6,4 pro-
cent. Inte minst många asiatiska länders 
förmåga att hantera pandemin bidrog till 
den relativt goda utvecklingen. Däremot 
råder större osäkerhet rörande Indiens 
förmåga, vilket ledde till ett svårare läge 
för Indienfonden. Rysslandsfonden påver-
kades rejält av det lägre oljepriset. Global 
hade vid ingången av börsfallen en rela-
tivt stor exponering mot branscher som 
fick se sin efterfrågan mer eller mindre 
försvinna från en dag till en annan, såsom 
flygbolag, restauranger, et cetera. Fonden 
sjönk med 19,0 procent.

Blandfonderna tappade alla i värde i span-
net 5-10 procent beroende på risknivå. 
Följaktligen klarade sig Multi bäst och 
Total Plus sämst. Strategifonden, vars för-
delning mellan aktier och företagsobliga-
tioner har varit cirka 60/40 fick dessvärre 
inte det skydd som tänkt av obligations-
delen. Den tidigare nämnda likviditetskris-
en har en stor skuld i detta. 

Som nämnts tidigare har aktier inom 
sektorerna it och läkemedel gynnats rel-
ativt andra sektorer av pandemin och 
de motåtgärder som centralbanker och 
stater vidtagit. Även om våra fonder också 
investerar i dessa sektorer så är vi relativt 
försiktiga då aktier i dessa sektorer som 
regel är högt värderade, ibland bara byg-
ger på förhoppningar och verksamheter-
na är svåra att bedöma även för de med 
specialistkompetens. Det har legat våra 
fonder i fatet under perioden.

En framåtblick
Under årets första kvartal har vi blivit 

varse att pandemins utveckling kan få sto-
ra effekter på ekonomin. Den nedstäng-
ning som många stater införde i syfte att 
begränsa pandemins spridning fick också 
initialt stora negativa konsekvenser på 
värdepappersmarknaderna. Aktiemark-
naderna har dock nära nog återhämtat 
sig helt och hållet i takt med att restrik-
tionerna har lyfts och rapporter om att 
utvecklingen av vaccin går med rekordfart. 
En eventuell andra våg av virusspridningen 
förväntas inte heller få lika stora negativa 
effekter då ingen tror att stater kommer 
att stänga ned på samma resoluta sätt 
som i våras. Därmed förväntas ekonom-
ierna återhämta sig successivt, vilket är 
en delförklaring till varför marknaderna 
återhämtat sig. En annan viktig pusselbit 
är avkastningskravet. Räntorna förväntas 
nu mer varaktigt hållas låga vilket sänkt 
avkastningskravet och högre aktiekurser 
kan försvaras trots lägre vinster.

Sänkta avkastningskrav har särskilt gynnat 
tillväxtaktier där större delen av värdet 
utgörs av kassaflöden som ligger ganska 
långt in i framtiden, till exempel många 
it- och läkemedelsbolag. I flera fall är det 
samma bolag som påverkats relativt lite, 
eller till och med gynnats, av pandemin. 
Dessa sektorer har också utvecklats bät-
tre än andra sektorer på börsen. I takt 
med att ekonomierna normaliseras kom-
mer troligen de mer cykliska sektorerna 
och andra värdebolag dra till sig ett större 
intresse.   

Även företagsobligationer har återhäm-
tat en hel del av det ovanligt stora fallet 
i våras, men det är generellt en bit kvar 
till nivåerna i början av året. Det är rimligt 

att anta att dessa marknader kommer att 
fortsätta stärkas i takt med att ekonom-
ierna normaliseras. 

Däremot är det svårare att se möjligheter 
till avkastning hos mer säkra räntealter-
nativ som till exempel statsgaranterade 
obligationer. Även om räntorna rimligen 
kommer att fortsätta att ligga på en låg 
nivå under de närmaste åren så lär de 
inte sjunka. Det talar till såväl aktiers som 
företagsobligationers fördel.

Eftersom mycket fortfarande är okänt 
kring coronaviruset så måste investerare 
vara beredd på att normaliseringen kan 
åka på bakslag med negativa marknads-
rörelser som följd. Tills vidare bör dock 
den övergripande trenden vara positiv för 
såväl aktier som företagsobligationer.

  USA -4,5%

  LATINAMERIKA -36,3%

  SVERIGE -6,1%

  EUROPA -14,4%

  RYSSLAND -21,9%

  ÖSTEUROPA -25,6%

  ASIEN -6,2%

  JAPAN -5,0%

  SYDAFRIKA -20,9%   AUSTRALIEN -13,8%

Källa: Bloomberg

" Tills vidare bör dock den 

övergripande trenden vara 

positiv för såväl aktier som 

företagsobligationer."
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FONDFAKTA PER 200630 START BANKGIRO PPM-NR UTDELNING FÖRVALTARE FONDBOLAG

AKTIEFONDER

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

Carnegie Fastighetsfond Norden 2011-11-21 5396-6768 320 176 Nej Jonas Andersson Carnegie Fonder AB

Carnegie Global 2014-02-17 531-9116 - Nej Mikael Tarnawski-Berlin Carnegie Fonder AB

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

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

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

Carnegie Småbolagsfond 2012-01-31 8280-638 584 912 Ja, C Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB

Carnegie Spin-Off 2007-09-28 5432-6442 - Ja, C Simon Blecher (Förvaltare) Mattias 
Montgomery (Biträdande förvaltare) Carnegie Fonder AB

Carnegie Sverigefond 1987-01-08 5614-6863 393 314 Ja, C Simon Blecher Carnegie Fonder AB

CF Bull 2015-02-05 - Nej Fredrik Hyun/Magnus Gustafsson/Mikael Engvall Carnegie Fonder AB

CF Tillväxt Sverige 2016-02-10 - Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond 1990-10-01 5001-9496 537 639 Ja, Class 1 SEK DIV Niklas Edman/Maria Andersson FundRock Management Company S.A.

Carnegie High Yield Select 2017-11-02 5217-5312 - Ja,  Class 1 SEK DIV, 
Class 3 SEK DIV Niklas Edman/Maria Andersson FundRock Management Company S.A.

Carnegie Investment Grade 1985-11-01 606-9876 - Ja, D Mikael Engvall/Mona Stenmark Carnegie Fonder AB

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

Carnegie Obligationsfond 1994-05-09 5396-6719 554 691 Nej Mikael Engvall/Mona Stenmark Carnegie Fonder AB

CF Bear 2015-02-05 - Nej Fredrik Hyun/Magnus Gustafsson/Mikael Engvall Carnegie Fonder AB

BLANDFONDER

Carnegie Multi 2019-03-04 5007-6223 - Nej Magnus Gustafsson Carnegie Fonder AB

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

Carnegie Strategy Fund 1994-01-01 5394-3965 - Nej John Strömgren FundRock Management Company S.A.

Carnegie Total 2016-08-30 701-8088 - Nej Magnus Gustafsson FundRock Management Company S.A.

Carnegie Total Plus 2019-03-04 5054-4121 - Nej Magnus Gustafsson FundRock Management Company S.A.

Våra fonder
ERBJUDANDE

Beroende på vad dina mål och drömmar är så har vi olika typer av fonder för ditt sparande. Per 
den 30 juni 2020 erbjuder vi ett brett urval av fonder, varav några har funnits med ända sedan 
Carnegie Fonder grundades 1988.  Till exempel startade Carnegie Strategifond för 31 år sedan 
och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den i sin tjänstepension eller premiepen-
sion.
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AVKASTNING % PER 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 10 ÅR

AKTIEFONDER

Carnegie Asia A -0,3 12,2 29,9 59,5

Carnegie Fastighetsfond Norden A 1,5 49,5 110,3 -

Carnegie Real Estate Return 2,8 55,4 124,9 -

Carnegie Global A -10,5 3,0 20,2 -

Carnegie Indienfond A -12,1 2,8 19,5 62,3

Carnegie Micro Cap 8,1 33,3 - -

Carnegie Rysslandsfond A -8,5 32,4 55,4 38,2

MSCI Russia 10/40 Net Total Return -5,8 50,7 73,8 55,9

Carnegie Småbolagsfond A 1,4 5,1 48,4 -

Carnegie Spin-Off A 6,5 12,0 30,6 183,3

SIX Portfolio Return 7,2 22,2 49,1 189,8

Carnegie Sverigefond A 2,3 11,7 38,7 183,1

CF Bull 2,9 13,3 30,6 -

Nasdaq OMXS30 GI x 1,5 3,2 16,4 34,1 -

CF Tillväxt Sverige A 8,1 30,2

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond 3 SEK -4,8 -1,5 3,7 38,2

Carnegie High Yield Select 3 SEK -5,3 - - -

Carnegie Investment Grade A -1,1 0,1 1,6 21,6

Carnegie Likviditetsfond A -0,3 -0,5 -0,1 11,0

Carnegie Obligationsfond A 0,1 5,5 9,6 28,5

Nasdaq OMRX Treasury Bond -0,1 6,1 9,5 33,5

CF Bear -11,2 -23,8 -37,9 -

Nasdaq OMXS30 GI (inverterad) -10,8 -21,4 -34,9 -

BLANDFONDER

Carnegie Multi A -0,8 - - -

Carnegie Strategifond A 0,6 11,9 35,3 126,4

Carnegie Strategy Fund 3 SEK 0,2 11,8 35,5 -

Carnegie Total 3 SEK 0,2 10,8 - -

Carnegie Total Plus 3 SEK -2,0 - - -

Avkastning och utveckling
ERBJUDANDE
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Avkastning och utveckling
UTVECKLING 10 ÅR % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020H

SNITT 
10ÅR

AKTIEFONDER

Carnegie Asia A -20,1 9,6 8,4 22,8 1,8 8,3 31,6 -13,6 21,2 -6,5 4,8

Carnegie Fastighetsfond Norden A 4,6 17,4 17,4 37,5 28,2 9,3 10,7 13,5 59,5 -21,2 -

Carnegie Global A - - - 19,6 8,8 13,9 6,8 -3,2 24,1 -18,2 -

Carnegie Indienfond A -35,0 15,6 -7,1 74,6 5,0 4,0 33,0 -6,5 13,7 -14,7 5,0

Carnegie Micro Cap - - - - - - 6,3 1,9 44,4 -4,2 -

Carnegie Rysslandsfond A -19,2 9,2 3,9 -28,5 15,7 46,2 -4,8 -0,5 45,2 -16,1 3,3

Carnegie Småbolagsfond A - 3,4 40,8 36,4 34,2 6,8 6,6 -9,8 34,3 -11,4 -

Carnegie Spin-Off A -8,3 18,3 31,2 17,6 4,4 10,7 8,4 -6,9 31,1 -7,0 11,0

Carnegie Sverigefond A -12,4 15,6 30,4 21,1 7,0 13,2 10,2 -8,3 35,4 -8,9 11,0

CF Bull - - - - -9,9 13,0 10,0 -11,9 45,7 -9,3 -

CF Tillväxt Sverige A - - - - - 26,5 7,5 -3,3 38,8 -2,9 -

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond 3 SEK 3,3 11,6 5,6 3,0 1,0 3,4 3,9 -0,5 4,1 -6,0 3,3

Carnegie High Yield Select 3 SEK - - - - - - 0,9 2,5 8,0 -8,2 -

Carnegie Investment Grade A 11,0 3,8 -1,9 8,1 0,2 1,8 -0,4 0,1 1,4 -1,4 6,1

Carnegie Likviditetsfond A 3,0 3,5 2,3 1,4 -0,3 0,5 0,2 -0,5 0,5 -0,5 1,1

Carnegie Obligationsfond A 9,9 1,9 -3,4 11,4 -0,6 4,1 0,5 1,6 1,9 1,2 2,5

CF Bear - - - - 1,6 -13,2 -9,2 1,9 -23,5 -1,7 -

BLANDFONDER

Carnegie Multi A - - - - - - - - 8,0 -5,7 -

Carnegie Strategifond A -12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 12,7 7,0 -3,6 27,2 -7,7 8,5

Carnegie Strategy Fund 3 SEK -14,0 12,3 26,9 14,4 5,4 13,1 7,2 -3,7 27,2 -8,1 8,7

Carnegie Total 3 SEK - - - - - 3,1 7,3 -4,3 21,6 -6,6 -

Carnegie Total Plus 3 SEK - - - - - - - - 12,6 -10,0 -

ERBJUDANDE
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Andelsinformation
ANDELSINFORMATION ANDELSVÄRDE, KR FONDFÖRMÖGENHET, TKR ANDELAR, ANTAL ANDELSÄGARE, ANTAL

AKTIEFONDER

Carnegie Asia A 238,46 1 395 197  5 850 908 1964

Carnegie Fastighetsfond Norden A 439,32 2 170 118  4 939 732 43

Carnegie Fastighetsfond Norden B 250,01 297 850  1 191 338 2

Carnegie Fastighetsfond Norden C 190,88 73 216  398 434 4

Carnegie Global A 155,50 202 237  1 300 543    884

Carnegie Global B 93,13 2 488  27 748 2

Carnegie Global E 146,69 33 044  225 262 6

Carnegie Indienfond A 475,73 1 613 953  3 392 570    990

Carnegie Micro Cap 149,97 660 084  4 401 533 35

Carnegie Rysslandsfond A 71,91 4 091 859  56 898 617   2325

Carnegie Rysslandsfond C 564,64 422 291  747 899 1

Carnegie Småbolagsfond A 325,20 1 587 309  4 881 019 794

Carnegie Småbolagsfond C 100,18 98 400  982 212 1

Carnegie Spin-Off A 29,25 1 541 468  52 704 567  81

Carnegie Spin-Off B 99,60 43 636  438 096 9

Carnegie Spin-Off C 92,96 969  10 428 2

Carnegie Sverigefond A 2 911,78 18 193 078  6 248 096 2 806

Carnegie Sverigefond B 114,55 87 797  766 431 5

Carnegie Sverigefond C 103,86 398 101  3 833 068 4

CF Bull 130,32 96 579  741 064 9

CF Tillväxt Sverige A 177,40 50 824  286 503 10

ERBJUDANDE
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ANDELSINFORMATION ANDELSVÄRDE, KR FONDFÖRMÖGENHET, TKR ANDELAR, ANTAL ANDELSÄGARE, ANTAL

RÄNTEFONDER

Carnegie Corporate Bond Class 1 EUR 1 110,89 23 113  20 806 0

Carnegie Corporate Bond Class 1 NOK 107,76 162 539  1 508 325 0

Carnegie Corporate Bond Class 1 SEK 98,69 648 994  6 576 348 5

Carnegie Corporate Bond Class 1 SEK Dist 96,76 643 397  6 649 385 9

Carnegie Corporate Bond Class 2 SEK 95,01 6 589  69 350 1

Carnegie Corporate Bond Class 3 CHF 940,65 93 105  98 980 
Endast direkregistrerade andelsägare i 

Luxembourg

Carnegie Corporate Bond Class 3 EUR 1 151,53 91 609  79 554 5

Carnegie Corporate Bond Class 3 NOK 121,88 393 469  3 228 214 10

Carnegie Corporate Bond Class 3 SEK 407,61 12 085 410  29 649 552  547

Carnegie High Yield Select Class 1 SEK 97,69 12 026  123 106 1

Carnegie High Yield Select Class 1 SEK Dist 91,09 5 792  63 590 1

Carnegie High Yield Select Class 3 NOK 101,89 2 038  20 000 1

Carnegie High Yield Select Class 3 SEK 102,47 801 924  7 825 704 30

Carnegie High Yield Select Class 3 SEK Dist 90,97 27 547 302 809 3

Carnegie Investment Grade A 1 157,57 432 944  374 012 173

Carnegie Investment Grade B 99,75 351 266  3 657 760 4

Carnegie Investment Grade D 102,44 136 779  1 335 271 2

Carnegie Investment Grade E 102,38 58 141  567 894 3

Carnegie Investment Grade H 98,84 52 147  527 583 2

Carnegie Likviditetsfond A 1 207,72 5 001 232  4 141 041 408

Carnegie Likviditetsfond B 100,63 3 585 128  35 626 083 14

Carnegie Obligationsfond A 1 040,97 1 555 402  1 494 179 26

Carnegie Obligationsfond B 106,52 545 278  5 118 975 3

CF Bear 61,34 227 868  3 714 967 9

BLANDFONDER

Carnegie Multi A 101,82 11 611  114 027 35

Carnegie Strategifond A 1 429,77 15 015 609 10 502 102  7 179

Carnegie Strategifond D 88,49 0 1 1

Carnegie Strategifond G 137,25 682 682 4 974 019 13

Carnegie Strategifond H 113,65 29 539 259 909 1

Carnegie Strategy Fund Class 3 NOK 108,98 2 484,3 22 796 3

Carnegie Strategy Fund Class 3 SEK 5 776,64 365 630 63 295 795

Carnegie Total Class 3 SEK 120,24 1 259 266 10 473 160 85

Carnegie Total Plus Class 3 NOK 96,83 3 35 2

Carnegie Total Plus Class 3 SEK 101,36 19 727 194 625 10

Andelsinformation
ERBJUDANDE
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Våra förvaltare

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.

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 och Carnegie High Yield Select.

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, Carnegie Spin-Off, CF Tillväxt Sverige.

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

Utbildning: MSc i företagsekonomi från Uppsala universitet.
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.

ERBJUDANDE
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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, Carnegie Total Plus, CF Bull och CF Bear.

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.

HANS HEDSTRÖM

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 1999. I finansbranschen sedan 1988.
Utbildning: Civilingenjör från KTH i Stockholm.
Arbetserfarenhet: Projektledare inom Corporate Finance, läkemedelsanalytiker, chefstrateg och 
analyschef på HQ.
Vd, investeringschef och med i placeringsrådet för Carnegie Total, Total Plus och Multi.

FREDRIK HUYNH

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2011. I finansbrachen sedan 2003.
Utbildning: Ekonomie Kandidatexamen från Stockholms universitet och ingenjör.
Arbetserfarenhet: Aktiemäklare på HQ Bank, Carnegie Investment Bank samt SEB.
Förvaltar: CF Bull och CF Bear.

KARIN FRIES

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2004. I finansbranschen sedan 2004.
Utbildning: BA i nationalekonomi från South Carolina i USA samt Magisterexamen i ekonomi från 
Lunds universitet.
Arbetserfarenhet: Initialt arbete inom försäljning och distribution och därefter ansvarig förvaltare för 
Carnegie Afrikafond.
Förvaltare: Carnegie Rysslandsfond.

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, Carnegie Obligationsfond och CF 
Bear.

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.
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GUSTAV EKHAGEN

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2019. I finansbranschen sedan 2014.Ränteanalytiker
Utbildning: BSc i Fastighet och finans från KTH och MSc i nationalekonomi från Stockholms universitet
Arbetserfarenhet: Kreditanalytiker på Swedbank och corporate finance på Arctic Securities.
Ränteanalytiker

DANIEL GUSTAFSSON

Anställd: På Carnegie Fonder sedan 2016 och har arbetat i branschen sedan 2016.
Utbildning : BSc i företagsekonomi  från Stockholms universitet.
Arbetserfarenhet: Privatkundsansvarig och kundspecialist på Carnegie Fonder.
Ränteanalytiker.

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.

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.

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.

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.
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Utveckling
Första halvåret dominerades helt av utvecklingen 
för coronaviruset Covid-19. Sjukdomen som sedan 
utvecklades till en global pandemi bröt först ut i 
Wuhan i Kina, där man införde ”lockdown” den 24 
januari inför det kinesiska nyåret. Kraftiga börsfall 
inleddes som en konsekvens i februari för att nå 
botten den 17 mars. Kinas hårdhänta hantering 
av viruset innebar att de gradvis kunde öppna sin 
ekonomi i april. Övriga länder i Asien följde samma 
mönster med varierande framgång. Indien inför-
de lockdown två månader efter Kina med sämre 
framgång. De har ännu inte uppnått kontroll över 
smittspridningen. När pandemin var ett faktum 
agerade centralbankerna i USA och Europa kraft-
fullt. Kina införde stödåtgärder via penningpolitiken. 
I och med att Kina kunde återgå till i princip normal 
ekonomisk aktivitet redan i april-maj, fick kinesis-
ka aktier den bästa utvecklingen i regionen. Det är 
främst internet och teknologibolag som lett börs-
uppgången. Tencent, Alibaba, JD.com och Netease 
har alla visat ökad omsättning under första halvår-
et. Digitala affärsmodeller har klarat sig bäst under 
nedstängningen. Handelskonflikten mellan USA 
och Kina tog ny fart när USA återinförde restriktio-
ner för export av amerikansk teknologi till kinesiska 
bolag samt svartlistning av statliga bolag i Kina. Kina 
beslutade om en ny säkerhetslagstiftning för Hong 
Kong. Kina vill efter det sista årets demokratiprotes-
ter, begränsa våldsamheterna och införa sin version 
av lag och ordning.

Förvaltning
Fonden hade vid halvårsskiftet en balanserad port-
följ. Kina utgjorde den största exponeringen med 
52,9 procent av fonden, följt av Taiwan på 11,1 pro-
cent och Indien med 7,3 procent.

När coronapandemin inleddes i januari i redu-
cerades fondens investeringar i bolag i Kina med 
exponering mot konsumtion. Anta Sport Products 
och Xiaomi Corp såldes. I Thailand, som är mycket 
beroende av turism, såldes innehavet i Airport of 
Thailand. I Indonesien avyttrades Bank Central Asia 
då risken för kreditförluster ökade. 

Fonden ökade under våren gradvis expone-
ringen mot Kina i takt med att samhället kunde 
öppnas upp igen. Innehaven i Indien minskades 
samtidigt. Fonden ökade investeringarna i inhemsk 
konsumtion, digitala affärsmodeller och branscher 
som kan stimuleras internt som till exempel fast-
ighetsbolag. Fonden ökade innehaven i Tencent,  
JD.com, ICBC och China Construction Bank. Ny-
investering gjordes i Netease som utvecklar mo-
bilspel för den kinesiska marknaden och även er-
bjuder utbildning online. När skolorna varit stängda 
har denna verksamhet vuxit snabbt. Fondens stora 
innehav i Taiwan Semiconductor Manufacturing, 
TSMC, känns tryggt även om halv ledare är cykliskt.

Fonden föll i värde med 6,5 procent under för-
sta halvåret, uttryckt i kronor. Valutaexponeringen 
inverkade marginellt negativt på fondens utveckling 
i och med att dollarn föll i värde mot kronan med 
0,3 procent. Nettoflödena i fonden var negativa 
och uppgick till minus 96 miljoner kronor. Mark-

nadsvärdet per halvårsskiftet var 1,4 miljarder kro-
nor.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda säker heter per 
den 30 juni uppgick till 0 kronor. För att beräkna de 
sammanlagda exponeringarna i fonden  har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden till 94,4 procent inves-
terad i aktier. Resterande 5,6 procent utgjordes av 
övriga tillgångar och skulder. Innehaven är koncen-
trerade till 29 innehav.

Framtidsutsikter
Kinas 14:e femårsplan sjösätts i november. Bristen 
på stimulansåtgärder i år i Kina är något som förvå-
nat många. Nästa år är det jubileum i Kina. Kommu-
nistpartiet som bildades 1921, firar 100 år. Med all 
säkerhet kommer Xi Jinping, som också har behov 
av att försvara sin ledarposition, att blåsa på med 
stora ekonomiska stödpaket inför 100-årsdagen. 
Detta förklarar också Xi Jinpings behov av att ska-
pa sin version av ordning och reda i Hong Kong, 
genom införandet av en ny säkerhetslagstiftning. Xi 
Jinping har inte råd med fler bakslag nu utan behö-
ver visa styrka internt för att säkra fortsatt maktin-
nehav efter kongressen i november 2022, då det 
gått tio år sedan han valdes till president. 

Det saknas dock inte saker att oroa sig för om 

Carnegie Asia

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

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

GUNNAR PÅHLSON

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

gunnar.pahlson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2004-04-06

Kategori Aktiefond, Asien

Förvaltningsavgift, % 1,9

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Gunnar Påhlson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5729-9091

PPM-nummer 838 383

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 167,4

snitt sedan start 6,2

10 ack 59,5

10 snitt 4,8

5 ack 29,9

5 snitt 5,4

3 ack 12,2

3 snitt 3,9

2 ack 0,3

2 snitt 0,1

1 år –0,3

Placeringsinriktning
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man är lagd åt det hållet. Eskalerande virusfall både 
i USA och Indien, gränskonflikt mellan Kina och In-
dien, upptrappad handelskonflikt mellan USA och 
Kina med svartlistning av kinesiska företag som ägs 
av staten, (militären), samt ny säkerhetslagstiftning i 
Hong Kong.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden exkluderar följande branscher; tobak, alko-
hol, pornografi, spelverksamhet, vapentillverkning 
och kolutvinning och -distribution.

Vi har en process och en policy där vi aktivt kom-

mer att rösta i olika frågor, för de bolag där vi är 
aktieägare, för våra fondandelsägares räkning. 

Negativt urval har skett i fonden avseende po-
tentiella investeringar i kinesiska energibolag. Även 
om fonden ännu inte uttalat har valt att avstå från 
investeringar i fossila bränslen, valde vi att inte inves-
tera i de stora statligt kontrollerade energibolagen 
CNOOC, Petrochina och Sinopec. Anledningen är 
att bolagen har anmärkningar avseende miljöfrågor 
samt deras aktiviteter i Afrika och övriga Sydost-
asien. Det förekommer även brister i corporate 
governance hänseende.

Vidare har fonden valt att inte investera i vissa 
råvarubolag, till exempel kolgruvor. Även kraftpro-
ducenter med integrerade koltillgångar, där distribu-
tion och försäljning av kol som råvara överstiger 5 
procent av omsättningen, har undvikits. I förekom-
mande fall kan fonden investera i kraftbolag som 
driver en utveckling för att minska användandet av 
kol som bränsle, och istället bidrar till förändringen 
mot förnybara energikällor.
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr 117,46 126,34 136,91 168,07 171,01 185,19 243,69 210,51 255,09 238,46

Antal andelar, st 4 004 184 4 492 639 2 916 272 2 720 238 3 114 039 3 110 626 6 438 446 6 660 571 6 236 667 5 850 908

Fondförmögenhet, Mkr 470 568 399 457 533 576 1 569 1 402 1 591 1 395

Utdelning, kr/andel 2,20 2,33 – – – – – – – –

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

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

Totalavkastning, % –20,0 9,6 8,4 22,8 1,8 8,3 31,6 –13,6 21,2 –6,5

1) Valt jämförelseindex (MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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UTVECKLING, %

2010-06-30 2020-06-30

Kina 52,9
Taiwan 11,1
Indien 7,3
Sydkorea 7,3

Hongkong 4,4
Filipinerna 4,4
Vietnam 4,0
Singapore 2,0
Indonesien 1,0

Likvidamedel 5,6

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Innehav Procent

Taiwan Semiconductor 9,2

Tencent 8,8

Samsung 7,3

Jd.Com Adr 7,3

Netease Inc Adr 4,6

Hdfc Bank 4,4

Meituan Dianping B 4,2

China Constr 3,6

Cspc Pharmaceutical 3,5

China Resources Land 3,4

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30

Bransch Procent

Teknik 32,2

Finans 28,5

Sällanköpsvaror 14,5

Övriga tillgångar och skulder 5,6

Hälsovård 3,5

Sällanköpsvaror 3,3

Kommunikationstjänst 2,4

Dagligvaror 2,3

Material 2,2

Industri 1,9

Energi 1,8

Fastigheter 1,7

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Kina 737 376 52,9

Alibaba Group 46 376 3,3

Alibaba Group ADR 32 247 2,3

Icbc Ind&Com 47 073 3,4

Jd.Com ADR 101 206 7,3

Netease Inc ADR 64 186 4,6

Tencent 122 312 8,8

China Construction 50 486 3,6

China Resources Land 47 999 3,4

Cspc Pharmaceutical 48 589 3,5

Longfor Group Ho 44 312 3,2

Meituan Dianping B 57 879 4,1

Ping An 42 869 3,1

Sun Art Retail Group 31 842 2,3

Filipinerna 61 454 4,4

Ayala Land Inc 30 769 2,2

SM Prime Holdings 30 685 2,2

Hongkong 62 287 4,4

Aia Group LTD 29 560 2,1

Hkt Trust & Hkt LTD 32 727 2,3

Indien 101 592 7,3

Bajaj Finance 14 673 1,1

HDFC Bank 61 291 4,4

Reliance Industries-Pp 394 0,0

Reliance Industries 25 234 1,8

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Indonesien 13 273 1,0

Mitra Adiperkasa 4 992 0,4

Pakuwon Jati 8 281 0,6

Singapore 27 817 2,0

DBS Group Holdings 27 817 2,0

Sydkorea 102 136 7,3

Samsung Electronics 102 136 7,3

Taiwan 155 294 11,1

Largan Precision 27 039 1,9

Taiwan Semiconductor 128 255 9,2

Vietnamn 55 200 4,0

Bank Foreign Trade 12 906 0,9

Vingroup JSC 18 026 1,3

Vinhomes JSC 24 269 1,7

Summa värdepapper 1 316 429 94,4

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 78 769 5,6
Summa fondförmögenhet 1 395 197 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 510 952 1 316 429
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 510 952 1 316 429

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 1 510 952 1 316 429

Bankmedel och övriga  
likvida medel 79 831 74 045
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 3 366 7 481

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 1 594 149 1 397 955

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –2 943 –2 412

Övriga skulder –313 –346
Summa Skulder –3 255 –2 758

Fondförmögenhet 1 590 894 1 395 197
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Carnegie Fastighetsfond Norden

Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska 
aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt i renodlade fastighetsbolag där bolagen 
huvudsakligen 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 1991 och anställd sedan 2019.

jonas.andersson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2011-11-21

Kategori Aktiefond, Norden

Förvaltningsavgift, % 1,60

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Jonas Andersson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5396-6768

PPM-nummer 320 176

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 339,3

snitt sedan start 18,6

10 ack –

10 snitt –

5 ack 110,3

5 snitt 16,0

3 ack 49,5

3 snitt 14,4

2 ack 31,9

2 snitt 14,8

1 år 1,5

Placeringsinriktning

Utveckling
Fonden hade under första halvan av 2020 en nega-
tiv utveckling om 21,2 procent (klass A). I kombina-
tion med ett nettoutflöde om 437 miljoner kronor 
innebar det att det förvaltade kapitalet vid halvårs-
skiftet uppgick till 2,5 miljarder kronor. 

Namnbyte
I samband med att Carnegie Fonder förvärvade 
fonden av Alfred Berg i december 2019 har nam-
net på fonden ändrats från Alfred Berg Fastighets-
fond Norden till Carnegie Fastighetsfond Norden. 
Fonden förvaltas fortsatt av samma förvaltare, 
Jonas Andersson. Placeringsinriktning och investe-
ringsfilosofi är också oförändrade. 

Förvaltning
Det här halvåret har präglats helt av coronaviru-
sets framfart och dess konsekvenser. När viruset 
nådde Europa och Sverige, föll börsen markant 
och många investerare valde också att vikta om till 
lågrisktillgångar. Fastighetsaktier drabbades värre än 
snittet på börsen. Vi ser två huvudförklaringar till 
det. För det första har de senaste årens utveckling 
för fastighetsaktier varit mycket stark, vilket låg sek-
torn i fatet. Fastighetsbolagen är också räntekäns-
liga och det initiala uppstället av obligationsräntor 
påverkade därför sektorn negativt. 

Obligationsräntorna har nu börjat komma ner 
och sannolikt är vi snart tillbaka på en nivå som 
motsvarar situationen före virusets utbrott. 

I början av pandemin ställde sig många fastig-
hetsaktörer på bromsen och inga fastighetsaffärer 
gjordes. Oron var stor att fastighetspriserna skulle 
komma ner markant både för kommersiella fast-
igheter och för bostadsrätter och villor. Utveck-

lingen har dock blivit mycket bättre än vad vi och 
många andra befarat. Flera fastighetsaffärer har nu 
gjorts till priser som är i linje med, eller till och med 
överstiger det rapporterade värdet vid årsskiftet. 
Bolagen har heller inte rapporterat några större 
värdeminskningar för det andra kvartalet. Undan-
taget är för hotell och för handelsfastig heter där 
värdet kommit ner markant. Värdet för hyresrätter 
och samhällsfastigheter ser ut att ha kommit upp 
medan några större konkreta avslut för kontors-
fastigheter fortfarande saknas. 

Under första halvåret och i spåren av corona-
pandemin ökade vi generellt vår exponering mot 
hyresrätter, livsmedelsbutiker, preferensaktier och 
D-aktier. Vi ökade således i Heba, John Mattson, 
Wallenstam, Tre Kronor, Cibus (nytt innehav) och 
Akelius. Vi har också gått ur små och illikvida inne-
hav helt. Exempel på det är att vi sålt av våra små 
innehav i Norwegian Property, Olav Thon och Tria-
non. Vi har även sålt av hela vår byggexponering via 
Skanska, NCC, Veidekke, AF-gruppen och Serneke. 
Detsamma gäller vår exponering mot bostadsut-
vecklare som JM och Besqab. Genom att acceptera 
SBB:s bud på Hemfosa och genom ytterligare för-
värv av aktier i SBB har vi markant ökat vår position 
i SBB. Vi har väsentligt minskat vårt innehav i Pan-
dox och minskat något i Balder, Fabege, Hufvudsta-
den, Klövern och Kungsleden. 

Bland våra innehav i portföljen har SBB, Magnolia 
och John Mattson gått bäst under första halvan av 
året, medan Bonava, Pandox och Atrium Ljungberg 
har gått sämst. Störst positivt bidrag till vår portfölj 
har positionerna i SBB, Heba och Magnolia givit, 
medan positionerna i Klövern, Kungsleden och Fa-
bege har påverkat avkastningen mest negativt.

Framtidsutsikter
Aktiemarknaden har under pandemin varit nega-
tiv till fastigheter och fastighetssektorn har således 
varit svag på börsen i förhållande till många andra 
sektorer. Skillnaden mellan börsen och verklig heten 
för fastighetsbolagen brukar inte bestå någon läng-
re tid och vi räknar med en positiv korrektion för 
sektorn. Speciellt har börsen behandlat kontorsex-
ponering lite väl urskillningslöst.

Flera faktorer talar för en bättre andra halva 
av året för nordiska fastighetsaktier och en god 
utveckling även på längre sikt, åtminstone relativt 
resten av börsen. Fastigheter är till sin natur lokala. 
De låga nordiska räntorna ser ut att cementeras, 
vilket ger fortsatt bränsle för lägre avkastningskrav 
för fastigheter. Sverige och Norden är dessutom väl 
rustat för fortsatta statliga stödåtgärder. Statsskul-
derna i Norden är generellt låga och det finns där-
med gott om utrymme för ökad statsskuld, något 
som inte är fallet i många andra länder. Den svens-
ka smittskyddsstrategin verkar också ha mildrat det 
ekonomiska fallet jämfört med andra länder, inte 
minst tyder de nyligen redovisade BNP-siffrorna för 
andra kvartalet på det. Av de större länder som 
hittills rapporterat BNP-siffran är det bara Kina och 
Sydkorea som har ett mindre BNP-tapp i andra 
kvartalet (jämfört med mot svarande kvartal förra 
året) än Sverige. I stort sett alla andra länder redo-
visar ett större fall. Sammantaget borde detta tala 
för att svenska och nordiska fastighetsbolag kom-
mer att klara sig bättre än andra fastighetsbolag och 
andra sektorer. 
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Risker
Konsekvenserna av coronapandemin är svåra att 
helt förutspå. På kort sikt kommer självklart efter-
frågan generellt att minska. 

En risk som många lyfter fram är att behovet av 
kontorslokaler kommer att minska eftersom fler 
kommer att jobba hemifrån, även på sikt. Scenariot 
är möjligt men vi ser inte alltför allvarligt på hotet. 
Antalet kvadratmeter kontor per anställd har kon-
tinuerligt minskat de senaste tjugo åren, utan att 
påverka hyresutvecklingen negativt. Fler kommer 
sannolikt att jobba hemifrån, men kontorsytan när 
man väl är på plats kommer att ökas i spåren av 
ökat fokus på smittbegränsning, Vi räknar med att 
kontorshyrorna i Stockholms innerstad kommer 
ner något, men i övrigt räknar vi med i huvudsak 
stabila hyror.

Som alltid är ett ränteuppställ ett stort hot för 
sektorn. Just nu ser vi ingen anledning att oroas över 
det. 

Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi en fortsatt 
stor ”räntekudde”. Först om räntan för den femåri-
ga svenska statsobligationen skulle stiga med mer än 
en procentenhet, så ser vi en risk för att kommersi-
ella fastighetspriser skulle börja sjunka och därmed 
påverka aktiekurser för fastighets bolagen negativt. 

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

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Vi har under första halvan av året analyserat alla 
våra innehav i fonden ur ett ESG-perspektiv. Inom  
ramen för vårt ESG-verktyg THOR har vi bedömt 

och rankat bolagen. Merparten av de nordiska fast-
ighetsbolagen 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.

De små fastighetsbolagen har inte samma musk-
ler inom ESG-området som de större och några 
av de mindre bolagen klarar precis godkänt-nivån. 
Ambitionsnivån för dessa bolag är ofta bra, så vi 
räknar med kontinuerliga förbättringar i takt med 
att bolagen blir större. 

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-ranking 
är således integrerad i vår process att välja vilka bo-
lag och hur mycket av dem vi äger i fonden. 
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A 104,60 122,77 144,21 198,33 254,35 277,93 307,80 349,34 557,24 439,32

Antal andelar, st Klass A 484 656 991 197 1 550 772 2 808 041 3 359 349 3 239 904 2 315 143 2 497 805 6 054 095 4 939 732

Andelsvärde, kr Klass B – – – 107,15 138,69 153,00 171,05 196,03 315,78 250,01

Antal andelar, st Klass B – – – 1 470 178,00 1 185 175 2 198 566 1 336 419 1 336 684 1 145 778 1 191 338

Andelsvärde, NOK Klass C – – – – 111,28 110,19 128,80 142,55 219,50 190,88

Antal andelar, st Klass C – – – – 41 624 104 577 60 426 447 641 344 751 398 434

Fondförmögenhet, Mkr 51 122 224 714 1 119 1 249 990 1 142 3 816 2 541

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – – – – 34 36

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

Totalavkastning, % 4,6 17,4 17,4 37,5 28,2 9,3 10,7 13,5 59,5 –21,2

1) Valt jämförelseindex (Carnegie Real Estate Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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Innehav Procent

Balder B 8,5

Klövern B 6,7

Kungsleden 6,3

Fabege B 5,4

Samhallsbyggnads 4,8

Nyfosa 4,6

Wihlborg Fastigheter 4,6

Platzer B 4,5

Castellum 4,5

Hufvudstaden A 4,3

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30

Bransch Procent

Fastigheter 94,6

Industri 0,1

Övriga tillgångar och skulder 5,3

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Fastigheter  94,55

Akelius Residential  48 807  1,92

Amasten Holding  26 351  1,04

Atrium Ljungberg B  63 484  2,50

Balder B  215 014  8,46

Bonava B  20 704  0,81

Castellum  113 480  4,47

Catena  40 084  1,58

Cibus Nordic Rea  33 647  1,32

Corem Property A  2 487  0,10

Corem Property B  30 807  1,21

Diös Fastigheter Ab  55 845  2,20

Entra  104 440  4,11

Fabege B  137 694  5,42

Fastpartner A  85 097  3,35

Heba B  64 498  2,54

Hufvudstaden A  109 797  4,32

John Mattson Fast.  34 840  1,37

K2A Knaust Pref  4 597  0,18

Klövern B  169 073  6,65

Kungsleden  160 127  6,30

Magnolia Bostad  31 904  1,26

Np3 Fastigheter  8 677  0,34

Np3 Fastigheter Pref  4 368  0,17

Nyfosa  117 920  4,64

Pandox  31 502  1,24

Platzer B  114 364  4,50

Sagax B  82 585  3,25

Sagax D  32 795  1,29

Samhallsbyggnadb-D  40 363  1,59

Samhallsbyggnads  122 012  4,80

Selvaag Bolig  12 540  0,49

Stendörren  56 299  2,22

Torslanda Property  10 728  0,42

Tre Kronor  12 225  0,48

Wallenstam B  87 845  3,46

Wihlborg Fastigheter  115 686  4,55

Industri  0,15

Lehto Group Oyj  3 922  0,15

Summa värdepapper  2 406 610 94,7

Övriga tillgångar  
och skulder (netto)  134 574  5,3
Summa fondförmögenhet  2 541 184 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 3 607 767 2 406 610
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 3 607 767 2 406 610

Bankmedel och övriga  
likvida medel 255 481 140 798
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 491 3 629
Summa tillgångar 3 869 739 2 551 037

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –5 263 –3 232

Övriga skulder –48 706 –6 621
Summa Skulder –53 969 –9 853

Fondförmögenhet 3 815 771 2 541 184
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Utveckling
Carnegie Global föll med 18,2 procent under årets 
första halvår. Valutaeffekterna var negativa under 
halvåret och subtraherade ungefär 3 procent-
enheter. Nettoflödena i fonden var negativa och 
uppgick till minus 26,3 miljoner kronor. Marknads-
värdet per halvårsskiftet var 237,8 miljoner kronor. 

Förvaltning
Periodens största vinnare var Wix, DaVita och Bro-
adridge Financial Solutions. De största förlorarna 
var Franklin Covey, Rolls Royce och MTY Food 
Group. De olika innehavens utveckling under första 
halvåret har i samtliga fall varit starkt kopplat till hur 
det uppskattas att bolagen kommer att påverkas av 
den pågående coronapandemin. I princip inget an-
nat har spelat någon roll. Det är kanske inte orimligt 
givet bredden och djupet av den nedstängda eko-
nomin. Aldrig tidigare har ekonomin fallit så tvärt 
och djupt. Det syns till exempel på den amerikan-
ska arbetslösheten som vid utgången av halvåret 
ligger på 13 procent, det högsta sedan 1930-talet. 

De största vinnarna var de bolag som tros på-
verkas positivt av pandemin (t.ex. Wix) eller inte 
särskilt mycket (t.ex. Moody’s och Prosus). Med det 
sagt så fick även dessa bolag uppleva stora kortsik-
tiga prisfall; Moody’s och Wix föll båda mer än 40 
procent initialt, men kom tillbaka när den panikarta-
de stämningen på marknaden lagt sig. Anledningen 
till att DaVita utvecklades så bra var helt enkelt att 
vi sålde det innan covid-19 slog till. Broadridges fi-
nancials utveckling beror på att vi köpte bolaget 
efter att pandemin pressat ner deras aktiekurs. 

De största förlorarna är samtliga bolag där pan-
demin kommer att få stor negativ påverkan. Rolls 
Royces kunder, flygbolagen, går igenom sin värsta 

period någonsin, vilket även påverkar Rolls Royce. 
Ryanair, som alltid klarar sig bättre än konkurren-
terna, har haft i princip alla sina flyg stående på 
marken sedan flera månader. MTY Food Groups 
restauranger har tvingats hålla stängt. Franklin Co-
veys offline-kurser har fått ställas in. 

När det gäller bolag som påverkas negativt bör 
man dock skilja på två typer av bolag. Man måste 
nämligen avgöra om de påverkas kortsiktigt eller 
långsiktigt. Med kortsiktigt menar jag att detta och 
kanske nästa år blir dåliga men vars verksamhet 
inte har tagit någon långsiktig permanent skada. 
Den andra gruppen är bolag vars verksamhet har 
blivit permanent försämrad. Vi har sålt MTY Food 
Group, Rolls Royce, Howard Hughes och Alliance 
Data Systems då vi tror att det kommer att ta lång 
tid innan deras verksamheter återvänt tills nivåerna 
före covid-19, om ens någonsin. Vi tror däremot att 
Franklin Covey, HCA, och Ryman Healthcare tillhör 
gruppen vars problem är övergående och vars ba-
lansräkningar klarar av tuffare perioder. 

Även om krisen hittills haft en negativ påverkan 
på fonden finns det också långsiktigt positiva kon-
sekvenser. Anledningen är alla de nya investeringar 
vi har gjort. Aldrig tidigare har vi varit lika aktiva. 
När börsfallet var som värst passade vi på att köpa 
kvalitetsbolag, som vi bevakat under lång tid och 
vars värderingar nu sänkts avsevärt. Några exempel 
är salesforce.com, Mastercard, Accenture, Paychex, 
Wix, Progressive och Relx. Vad många av våra nya 
innehav har gemensamt är att de säljer produkter 
eller tjänster som är nödvändiga och som ger åter-
kommande intäkter. Det ger säkerhet och stabilitet 
och gör bolagen mindre exponerade mot externa 
risker. 

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 långsiktigt. 
Till skillnad från många globala indexfonder undviker den branscherna 
vapen, olja, gas, kol, tobak, alkohol, spel och pornografi.

MIKAEL TARNAWSKI-BERLIN

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

mtb@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2014-02-17

Kategori Aktiefond

Förvaltningsavgift, % 1,55

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 531-9116

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 55,5

snitt sedan start 7,1

10 ack –

10 snitt –

5 ack 20,2

5 snitt 3,8

3 ack 3,0

3 snitt 1,0

2 ack –11,7

2 snitt –6,0

1 år –10,5

Placeringsinriktning

Risk
Riskhantering är en viktig komponent i fondens 
förvaltningsprocess. Då förvaltningen av fonden 
grundar sig på fundamental analys styrs den inte av 
en förutbestämd nivå på fondens standard avvikelse 
– de kortsiktiga prisfluktuationerna anses inte vara 
av större betydelse för den investerare som är villig 
att vara långsiktig. Förvaltningen grundar sig istället 
på en kvalitativ och kvantitativ bedömning av risken 
för en permanent kapitalförlust (helt eller delvis) 
i det enskilda fallet. Att minimera den kapitalför-
lustrisken är av högsta prioritet.

Den risk som kan få störst påverkan är marknads-
risk, dvs att priset på flera av positionerna samtidigt 
utvecklas i oönskad riktning eller att hela marknaden 
för ett tillgångsslag eller ett enskilt värdepapper går 
tillbaka och att priser och värden för tillgångarna där-
igenom påverkas. Då fonden investerar globalt inklu-
derar detta även valutor. En försvagning av svenska 
kronan påverkar fonden positivt. 

Derivathandel med mera
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlag-
da exponeringarna i fonden har åtagande metoden 
använts som riskbedömningsmetod. Ställda säker-
heter per den 30 juni uppgick till 0 kronor.

Framtidsutsikter
Det är omöjligt att säga vad som kommer att hän-
da på kort sikt, men jag är positiv på lång sikt. Vi har 
en portfölj av stabila kvalitetsbolag vars tillväxt och 
avkastning på investerat kapital är högre än börsens 
genomsnitt. Den portfölj vi har idag står väl rus-
tad för den händelse att pandemin blir en långlivad 
historia eller om det skulle dyka upp andra utma-
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ningar. Jag tror därför att framtiden är ljus – för den 
långsiktige investeraren.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Under halvåret genomförde vi en hållbarhetsutvär-
dering av samtliga portföljbolag med hjälp av vårt 
egenutvecklade verktyg THOR. Arbetet var nyttigt 
och gav flera nya insikter. Bland annat så identifie-
rade vi problem hos Bayer. Det ledde till att vi, ef-
ter en kort dialog med bolaget, valde att sälja vårt 
innehav. 

Ett bolag som vi anser sticker ut positivt är vårt 
nya innehav salesforce.com. Det är väldigt få bolag 
som är så ambitiösa vad gäller sitt hållbarhets arbete. 
Då det har blivit viktigare för både anställda och 
kunder tror vi att det kommer att få långsiktigt po-
sitiva konsekvenser. 
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A – – – 119,63 130,08 148,17 158,26 153,20 190,13 155,50

Antal andelar, st Klass A – – – 268 121 331 433 382 182 460 198 483 965 1 421 063 1 300 543

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – 85,38 103,23 93,13

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – 8 885 30 298 27 748
Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – 85,31 104,27 –

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – 1 1 –

Andelsvärde, kr Klass E – – – 118,21 126,87 141,70 148,94 143,45 178,91 146,69

Antal andelar, st Klass E – – – 40 010 51 397 51 397 51 313 279 870 257 659 225 262

Andelsvärde, kr Klass I – – – 112,30 121,66 136,39 144,49 138,70 172,99 –

Antal andelar, st Klass I – – – 10 252 10 252 10 252 10 16 16 –

Fondförmögenhet, Mkr – – – 38 51 65 80 115 320 238

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – 98 99 98 99 96

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – 5,7 5,7 5,7 6,5 10,8

Totalavkastning, % – – – 19,7 9,5 14,2 6,8 –3,2 24,1 –18,2

1) Valt jämförelseindex (MSCI World Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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USA 62,6
Storbritannien 11,6
Nya Zeeland 5,1
Spanien 4,5
Irland 4,4
Japan 4,0
Mexico 4,0
Övriga tillgångar 
och skulder 3,7

GEOGRAFISK FÖRDELNING, %

Innehav Procent

Alphabet Inc C 6,4

Salesforce.Com 5,2

Ryman Healthcare Ltd 5,1

KKR & Co Inc A 4,9

Franklin Covey 4,8

Berkshire Hathaway B 4,7

Broadridge Financial 4,6

Inditex 4,5

Unilever 4,5

Accenture 4,5

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30

Bransch Procent

Finans 26,0

Industri 15,9

Teknik 15,4

Informationsteknik 13,8

Hälsovård 9,0

Sällanköpsvaror 8,6

Dagligvaror 4,5

Övriga tillgångar och skulder 3,8

Kommunikationstjänst 3,1

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Irland 4,4

Accenture 10 579 4,4

Japan 4,0

Hikari Tsushin 9 539 4,0

Mexico 4,0

Qualitas Controladora 9 583 4,0

Nya Zeeland 5,1

Ryman Healthcare 12 028 5,1

Spanien 4,5

Inditex 10 793 4,5

Storbritannien 11,6

Bunzl 9 352 3,9

Relx Plc 7 472 3,1

Unilever 10 728 4,5

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

USA 62,6

Alphabet Inc C 15 188 6,4

Berkshire Hathaway B 11 231 4,7

Broadridge Financial 10 939 4,6

Charles Schwab 8 514 3,6

Franklin Covey 11 388 4,8

Hca Healthcare 9 403 4,0

KKR & Co Inc A 11 721 4,9

Mastercard Inc A 10 115 4,3

Moody'S Corp 10 329 4,3

Paychex Inc 10 461 4,4

Progressive Corp 10 347 4,4

Salesforce.com 12 323 5,2

Sensata Technologies 9 551 4,0

Walt Disney Co 7 286 3,1

Summa värdepapper 228 868 96,3

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 8 901 3,7
Summa fondförmögenhet 237 769 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 313 554 228 868
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 313 554 228 868

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 313 554 228 868

Bankmedel och övriga  
likvida medel 7 360 9 048
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 0 214

Övriga tillgångar 0 0
Summa Tillgångar 330 176 238 129

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –393 –306

Övriga skulder –918 –54
Summa Skulder –1 311 –360

Fondförmögenhet 319 604 237 769
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Utveckling
Coronapandemin drabbade även Indien hårt, med 
viss fördröjning, under första halvåret. Indien besluta-
de om ”lockdown” den 24 mars, två månader efter 
Kina. Selektivt fick vissa regioner öppna under maj 
och juni men ekonomin som helhet öppnade först 
den 1 juli. Kina öppnade samhället när viruset var 
under kontroll. I Indien har man ännu inte kontroll 
över smittspridningen, men det blev för stora kon-
sekvenser för ekonomin att ha nedstängt. BNP för 
2020 väntas falla kraftigt. Redan innan corona var 
ekonomin i en svagare fas på grund av tidigare refor-
mer och likviditetskris i finanssektorn. 

Stödåtgärder för att hjälpa den fattiga delen av 
befolkningen har införts. Centralbanken, RBI, har 
även intervenerat för att tillföra mer likviditet via 
banksystemet samt givit garantier för utlåning till 
små- och medelstora företag. Bankerna har givits 
sex månaders anstånd med att rapportera kredit-
förluster samtidigt som kunderna fått anstånd med 
att betala på sina lån. Små och medelstora företag 
väntas orsaka ökade kreditförluster för bankerna. 

Vinstutvecklingen kommer att vara svag för första 
kvartalet och en viss återhämtning kan ske under 
andra halvåret. Börsen återhämtade sig i maj och 
juni från bottenläget i mars i takt med att central-
bankerna agerade och tryckte nya pengar globalt, 
vilket gav ökad riskvilja. Värderingen ser inte allt för 
hög ut men det finns en stor osäkerhet angående 
vinstutvecklingen det närmaste året. 

Förvaltning
Fonden hade vid halvårsskiftet en fokuserad portfölj 
med investeringar huvudsakligen i privata banker, in-
dustriföretag, varaktiga konsumentvaror och daglig-
varor. Fondens exponering mot energi, råvaror och 
telekommunikation var relativt sett låg. Fonden äger 

en mycket selektiv portfölj med välskötta, lönsamma 
företag med låg skuldsättning. 

Under första halvåret har fondens långsiktiga 
kärninnehav behållits intakta. Relativt få förändring-
ar har gjorts i portföljen under perioden. Fondens 
exponering mot banker och finansbolag minskades 
under våren. Innehavet i Icici Bank såldes och inves-
teringen i Bajaj Finance reducerades på grund av 
risken för stigande kreditförluster. Fondens innehav i 
Hindustan Unilever och Nestle som säljer dagligva-
ror var defensiva och bidrog positivt till avkastning-
en. Även innehaven i Dr. Reddy´s Laboratories och 
Asian Paint gav positiva bidrag. 

Fondens relativt stora exponering mot kapital-
varor genom innehaven i Maruti Suzuki, Titan Indu-
stries och Motherson Sumi Systems föll initialt kraf-
tigt när Indien stängde ekonomin, men återhämtade 
sig sedan snabbt under andra kvartalet. Även inne-
haven i HDFC Bank och HDFC Corp föll kraftigt 
när centralbanken införde sex månaders anstånd 
för kunderna med att betala på lånen. Båda bolagen 
fick en snabb återhämtning i juni när HDFC Bank 
rapporterade oförändrat hög tillväxt i utlåningen på 
21 procent och kreditförluster som är under kon-
troll. Nyinvestering gjordes i motor cykeltillverkaren 
Bajaj Auto.

Fonden föll i värde med 14,7 procent under för-
sta halvåret, uttryckt i kronor. Den indiska valutan 
sjönk i värde med 5,4 procent, vilket bidrog negativt 
till avkastningen.
Nettoflödena i fonden var negativa och uppgick 
till minus 199 miljoner kronor. Marknadsvärdet per 
halvårsskiftet var 1,61 miljarder kronor. 

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda säkerheter per 

den 30 juni uppgick till 0 kr. För att beräkna de sam-
manlagda exponeringarna i fonden har åtagande-
metoden använts som riskbedömningsmetod.
Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden till 95,7 procent inves-
terad i aktier. Resterande 4,3 procent utgjordes av 
övriga tillgångar och skulder. Innehaven är koncentre-
rade till 26 innehav.

Framtidsutsikter
Tidvattnet lyfter alla skepp, så även Indien, när cen-
tralbankerna skapar ny likviditet. Ekonomin i Indien 
har dock svåra utmaningar framöver och vi kan vän-
ta oss en gradvis men långsam återhämtning av till-
växten under 2021-22. Efterfrågan från landsbygden 
ser dock relativt bra ut för vissa segment som t.ex. 
för traktorer och motorcyklar. Cement kan gynnas 
av statliga investeringar i infrastruktur. Bankerna är 
svårbedömda i och med att nivån på kreditförlus-
terna inte är kända i dagsläget samtidigt som flera 
banker vill ta in nytt kapital och nyutlåningen ser 
svag ut. Bolag med exponering mot en global cyklisk 
återhämtning, om man tror på detta, kan ha bättre 
förutsättningar att skapa avkastning. It-serviceföretag 
och läkemedel är exempel på detta. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Fonden exkluderar följande branscher; tobak, alko-
hol, pornografi, spelverksamhet och vapentillverk-
ning samt kolutvinning och -produktion.

Påverkansdialog har skett under våren med två 
bolag. I Motherson Sumi Systems, som är underle-
verantör av komponenter till flertalet globala biltill-
verkare inklusive BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi 
och Porsche, avsåg dialogen missförhållanden angå-
ende arbetsrättsliga förhållanden i ett dotterbolag i 
Mexico som bolaget förvärvade 2017.

Carnegie Indienfond

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

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

GUNNAR PÅHLSON

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

gunnar.pahlson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2004-08-30

Kategori Aktiefond Indien

Förvaltningsavgift, % 2,2

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Gunnar Påhlson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5812-8125

PPM-nummer 505 586

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 412,1

snitt sedan start 10,8

10 ack 62,3

10 snitt 5,0

5 ack 19,5

5 snitt 3,6

3 ack 2,8

3 snitt 0,9

2 ack –8,3

2 snitt –4,2

1 år –12,1

Placeringsinriktning
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Vi har även haft dialog med Bosch India. Bosch är 
marknadsledande på system för bränsleinsprutning 
för fordon i Indien, men utvecklar även system och 
motorer för eldrivna fordon. Bosch har ambitiösa 
målsättningar avseende sin miljöpåverkan och vill 
redan 2020 bli klimatneutrala för koldioxidutsläpp 
för sin globala verksamhet. Till år 2030 vill man höja 
målsättningen ytterligare. Bosch India är ett av få 
bolag i Indien som har tydligt satta mål vad gäller 
SDG (UN Sustainable Development Goals).

Ett exempel på bolag som undvikits av miljöskäl 
är Adani Ports & Special Economic Zone. Bolaget 
driver den största hamnen på Indiens västkust. 
 Kritiken avser miljöbrott i samband med etablering-
en av hamnen. Fallet är nu löst i domstol. 

Ett exempel på bolag som undvikits på grund av 
att de bidrar till Indiens vapenförsörjning är Larsen 
& Toubro. Det är Indiens största byggföretag, verk-
samma inom ett flertal områden inklusive storska-
liga infrastrukturprojekt. Bolagets skeppsvarv tillver-

kar ubåtar och militära system till Indiens försvar. 
Denna verksamhet utgör mindre än 5 procent av 
omsättningen. 

Ett exempel på bolag som fonden inte investe-
rar i på grund av corporate governance skäl är Yes 
Bank. Enligt RBI, Indiens centralbank, hade banken 
inte redovisat sina kreditförluster korrekt. 

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.

Fonden investerar inte i statligt kontrollerade 
banker eftersom de inte har professionell bolags-
styrning. Statliga banker har strukturellt höga kre-
ditförluster till följd av policyutlåning och att lån till 
jordbrukssektorn efterskänks regelbundet. De har 
också betydligt lägre avkastning på eget kapital jäm-

fört med privatägda banker.
Fonden avstår också från investering i andra 

statsägda bolag inom till exempel oljeindustrin, 
kraftverk, telekommunikation eller andra branscher. 
Fonden undviker investeringar i bolag med hög 
skuldsättning eller dålig bolagsstyrning. I Indien finns 
många exempel på bolag där huvudägaren har hög 
skuldsättning för att bolagets aktier är pantsatta för 
att kunna investera i annan verksamhet som inte 
tillhör kärnverksamheten och som inte heller ingår i 
det publika bolaget.

Vidare har fonden valt att inte investera i vissa 
råvarubolag, till exempel kolgruvor. Även kraftpro-
ducenter med integrerade koltillgångar, där distribu-
tion och försäljning av kol som råvara överstiger 5 
procent av omsättningen, har undvikits. I förekom-
mande fall kan fonden investera i kraftbolag som 
driver en utveckling för att minska användandet av 
kol som bränsle, och istället bidrar till förändringen 
mot förnybara energikällor.
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, SEK 193,30 222,36 206,62 360,82 379,02 394,25 524,52 490,66 557,79 475,73

Antal andelar, st 4 111 729 4 121 251 3 323 934 4 954 190 4 673 642 4 389 999 4 973 607 4 106 825 3 767 696 3 392 570

Fondförmögenhet, Mkr 795 916 687 1 788 1 773 1 733 2 609 2 015 2 102 1 614

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

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 6,2 5,3 5,3 5,9 6,0 6,5 5,8 5,4 5,5 7,1

Totalavkastning, % –35,0 15,6 –7,1 74,6 5,0 4,0 33,0 –6,5 13,7 –14,7

1) Valt jämförelseindex (MSCI India 10/40 Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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Bransch Procent

Finans 20,5

Material 18,7

Industri 14,1

Dagligvaror 13,8

Informationsteknologi 8,9

Energi 8,7

Hälsovård 5,4

Sällanköpsvaror 4,4

Övriga tillgångar och skulder 4,3

Kraftförsörjning 1,3

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Bransch Procent

Hdfc Bank 8,6

Relianceindi 8,5

Kansai 6,1

Nestle India 5,7

Dr. Reddys Labs 5,4

Infosys Tech Ltd 4,9

Housing Deve 4,7

Maruti Suzuki 4,5

Asian Paints 4,4

Kotak Mahind 4,3

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 13,8

Colgate Palmolive 30 878 1,9

Dabur India Ltd 33 342 2,1

Hindustan Unilever 66 984 4,2

Nestle India 91 131 5,6

Energi 8,7

Reliance Indu-Pp 3 609 0,2

Relianceindi 136 693 8,5

Finans 20,5

Bajaj Finance 45 764 2,8

Hdfc Bank 138 172 8,6

Housing Deve 76 498 4,7

Kotak Mahind 69 653 4,3

Hälsovård 5,4

Dr. Reddys Labs 87 581 5,4

Industrivaror 14,1

Balkrishna 31 032 1,9

Bosch 38 246 2,4

Cummins Indi 9 706 0,6

Maruti Suzuki 71 821 4,4

Motherson Sumi Sys 36 207 2,2

Voltas 40 459 2,5

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 8,9

Infosys Tech Ltd 78 284 4,9

Tata Consult 64 748 4,0

Kraftförsörjning 1,3

Power Grid 21 576 1,3

Material 18,7

Asian Paints 70 455 4,4

Hindalco Ind 21 649 1,3

Kansai 99 026 6,1

Pidilite Industries 42 646 2,6

Ultratech Cement 67 265 4,2

Sällanköpsvaror 4,4

Bajaj Auto Ltd 13 949 0,9

Titan 57 762 3,6

Summa värdepapper 1 545 138 95,7

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 68 815 4,3
Summa fondförmögenhet 1 613 953 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

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

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 057 630 1 545 138
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 2 057 630 1 545 138

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 2 057 630 1 545 138

Bankmedel och övriga 
likvida medel 52 630 72 514
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 2 008

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 2 110 261 1 619 659

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –3 971 –2 831

Övriga skulder –4 720 –2 875
Summa skulder –8 691 –5 707

Fondförmögenhet 2 101 570 1 613 953
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Utveckling
Fonden hade under första halvåret 2020 en negativ 
värdeutveckling om 4,2 procent. I kombination med 
ett nettoutflöde om 27,5 miljoner kronor innebar 
det att fondförmögenheten vid årsskiftet uppgick till 
660 miljoner kronor.

Förvaltning
Vi har tagit in gamingbolaget Enad Global 7 som ett 
nytt innehav i fonden. Bolaget utvecklar egna spel 
och kan ses som en väldigt liten och ung motsvarig-
het till sektorkollegorna Embracer och Stillfront. Vi 
tycker att vd och ordförande ger ett kompetent och 
engagerat intryck, och spelen som hittills lanserats 
ser lovande ut. Bolaget har en tydlig ambition om att 
växa såväl organiskt som genom förvärv.

Vi har ökat innehavet i facility management- bolaget 
Coor. Bolagets aktie drabbades hårt av corona-
pandemin. Vi ser naturligtvis att nedstängda kontor 
ger negativa effekter men ser trots allt pandemin 
som övergående och att den långsiktiga trenden av 
outsourcing är mycket viktigare. Bolaget är välskött 
och vi ser värderingen som attraktiv.

Vi har ökat innehavet i Sdiptech som togs in som 
ett nytt innehav i fonden under slutet av förra året. 
Infrastrukturbolaget hade en olycklig start som börs-
noterat bolag 2017 då ett par kvartalsrapporter kom 
in under marknadens förväntningar. Det har tagit ett 

tag för bolaget att återfå aktiemarknadens förtroen-
de. Bolaget har under slutet av 2019 samt under för-
sta halvåret 2020 presterat väldigt bra och vi ser med 
tillförsikt på framtiden för detta bolag.

Vi ökade under våren innehavet i taktätningsbola-
get Nordic Waterproofing. Vi känner bolaget väl och 
förvånades av den kraftigt negativa kursreaktionen i 
spåren av coronapandemin. Vi ser taktätningsmark-
naden som stabil och Nordic Waterproofing är ett 
mycket välskött bolag med en hög marknadsandel. 
Aktien är lågt värderad. Bolagets rapport för första 
halvåret 2020 bekräftade vår tes och aktien har med 
råge hämtat igen vårens kursfall.

Vi tog in MedCap som ett nytt innehav under årets 
första halvår. Bolaget äger och förvärvar lönsamma 
medicinteknikbolag och har en mycket framgångsrik 
historik. De förvärv bolaget gör är så pass små att 
de inte konkurrerar med branschens stora aktörer 
varför värderingarna är betydligt mer tilltalande. Bo-
laget är välkapitaliserat och vi ser med tillförsikt på 
framtiden.

Derivathandel med mera
Fonden har under första halvåret 2020 inte handlat 
med derivat eller lånat ut aktier. Ställda säkerheter 
per den 30 juni uppgick till 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Fonden var vid periodens slut till 99,1 procent in-
vesterad i aktier och 0,9 procent i övriga tillgångar 
och skulder.

Framtidsutsikter
Coronapandemin har skapat stor osäkerhet. Men 
stora stimulanser och långsiktigt låga räntor talar till 
börsens fördel. Vi hittar alltjämt lågt värderade aktier.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Som ett led av fondens arbete med hållbarhets-
frågor har vi under året undvikit att investera i spel, 
alkohol och tobaksrelaterade bolag. Vi har även i ett 
flertal valberedningar arbetat för ett ökat inslag av 
jämlikhet i styrelser.

Vi har haft en dialog med innehavet Vostok New 
Ventures och gläds åt att de flyttar sin juridiska hem-
vist från Bermuda till Sverige. Vi vill betona att det 
inte funnits något oegentligt med bolagets tidigare 
konstruktion men ser det ändå som positivt ur ett 
ESG-perspektiv med hemflytten.

Fondbolaget sätter stort fokus vid att en jämn 
könsfördelning ska råda i de styrelser där vi deltar 
i valberedningen. Fondbolaget finns representerat 
i valberedningarna för Nordic Waterproofing och 
Scandi Standard.

Carnegie Micro Cap
Förvaltare

Startdatum 2017-01-31

Kategori Aktiefond Sverige

Förvaltningsavgift, % 2,0

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Månatligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5176-8331

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 50,0

snitt sedan start 12,6

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack 33,3

3 snitt 10,1

2 ack 29,0

2 snitt 13,6

1 år 8,1

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 250 000 kronor, därefter kan komplet terande 
insättningar om minst 20 000 kronor åt gången göras. Fonden handlas 
månadsvis.

Placeringsinriktning
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Genomsnitt/3 år 16,6%
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, SEK – – – – – – 106,42 108,38 156,51 149,97

Antal andelar, st – – – – – – 6 371 605 5 610 457 4 630 973 4 401 533

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – 668 608 712 660

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

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

Aktiv risk (Tracking Error), %2) – – – – – – – – 7,15 8,1

Totalavkastning, % – – – – – – 6,3 1,9 44,4 –4,2

1) Valt jämförelseindex (Carnegie Micro Cap Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
2) Fonden startade 2017-01-31 och därmed inte tillräcklig historik för att beräkna aktiv risk.
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Innehav Procent

Stillfront Group 14,1

Scandi Standard 5,8

Nordic Waterproofing 5,8

Instalco A 5,7

Rejlers B 5,1

Momentum Group B 5,0

Formpipe 4,9

Knowit 4,6

Addnode B 4,6

Catena 4,3

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 38 557 5,8

Scandi Standard 38 557 5,8

Finans och fastighet 70 420 10,7

Tf Bank 21 240 3,2

Catena 28 305 4,3

Platzer B 20 876 3,2

Hälsovård 2 553 0,4

Medcap Ab 2 553 0,4

Industrivaror 273 878 41,5

Aq Group 22 848 3,5

Bergman & Beving B 15 977 2,4

Bufab 27 171 4,1

Bulten 20 681 3,1

Concentric 28 224 4,3

Coor 21 886 3,3

Instalco A 37 782 5,7

Momentum Group B 33 048 5,0

Nordic Waterproofing 38 512 5,8

Sdiptech B 27 750 4,2

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

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

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 709 980 654 373
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 709 980 654 373

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 709 980 654 373

Bankmedel och övriga 
likvida medel 17 648 9 811
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 9 0

Övriga tillgångar 0 763
Summa tillgångar 727 637 664 948

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 166 –1 011

Övriga skulder –1 682 –3 854
Summa skulder –2 848 –4 865

Fondförmögenhet, 724 789 660 084

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Bransch Procent

Industri 41,5

Informationsteknologi 31,3

Fastighet och finans 10,7

Dagligvaror 5,8

Tjänster 5,1

Sällanköpsvaror 2,7

Kommunikationstjänst 1,7

Övriga tillgångar och skulder 0,9

Hälsovård 0,4

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 206 791 31,3

Addnode B 30 295 4,6

Formpipe 32 548 4,9

Knowit 30 338 4,6

Proact 6 529 1,0

Stillfront Group 93 262 14,1

Vostok New Ventu Sdr 13 820 2,1

Kommunikationstjänst 10 955 1,7

Enad Global 7 Ab 10 955 1,7

Sällanköpsvaror 17 766 2,7

New Wave Group B 17 766 2,7

Tjänster 33 452 5,1

Rejlers B 33 452 5,1

Summa värdepapper 654 373 99,1

Övriga tillgångar och skulder 
(netto) 5 711 0,9
Summa fondförmögenhet 660 084 100,0
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Utveckling
Den ryska aktiemarknaden har liksom alla andra 
aktiemarknader påverkats kraftigt av coronaut-
brottet. Det initiala utbrottet ledde till kraftiga 
kursfall. Dessa återhämtades sedan till stor del när 
regeringar och centralbanker världen över mycket 
snabbt införde kraftiga stimulanser och marknaden 
samtidigt började hoppas på ett slut på corona-
pandemin. Trots den starka återhämtningen blev 
utvecklingen för Rysslandsfonden under det första 
halvåret negativ. Per den sista juni var fonden ner 
16,1 procent sedan årsskiftet mätt i svenska kronor.

Förutom att Ryssland, liksom de flesta andra 
länder, drabbats av corona, har landet påverkats av 
oron på oljemarknaden. Så som en av de största ol-
jeexportörerna är man naturligtvis beroende av ol-
jeprisutvecklingen och oljepriset föll kraftigt i mars 
och april. Förnyat samarbete inom OPEC+ ledde 
sedermera till en stabilisering av priset men tyvärr 
på ganska låga nivåer. OPEC+samarbetet innebar 
också att Ryssland tvingades skära ner produktio-
nen kraftigt vilket naturligtvis varit negativt både för 
Ryssland och de ryska oljebolagen.

Det var ganska stora skillnader mellan hur olika 
sektorer gick det första halvåret. It, livsmedel och 
guld gick till exempel betydligt bättre än olja och 
stål. Huvudorsaken till detta var givetvis de ekono-
miska effekterna av coronapandemin.

Fondens bästa innehav blev de båda guldbolagen 
Poyus Gold och Polymetal. Polyus steg med 46 pro-
cent och Polymetal med 29 procent. Även inter-
netbolagen steg men dock inte lika mycket. Yandex 
steg med 15 procent och Mail.ru med 1 procent. 
Även livsmedelskedjan X5 steg. Dock med bara 
2 procent. Flertalet av fondens investeringar föll i 
värde. Sämst gick det för förra årets bästa inne-

hav Gazprom som föll med 34 procent. Gazprom 
följdes tätt av Transneft, banken VTB och diamant-
bolaget Alrosa som alla föll med nästan lika mycket 
– 34 procent. Även Gazpromneft och Novatek föll 
mycket kraftigt, 32 respektive 31 procent. Allt räk-
nat i svenska kronor.

Fondens förvaltade kapital sjönk under året från 
4,54 miljarder kronor till 4,51 miljarder kronor.

Fondens innehav är i de flesta fall listade i dollar 
eller rubel. Kronan var den sista juni nästan oför-
ändrad mot dollarn jämfört med sista december 
förra året. Kronan hade däremot stärkts med hela 
13 procent mot rubeln.

Förvaltning
Under året har vi gjort de största nettoköpen i 
Gazprom, Novatek, Moscow Exchange, och Mail.ru.  
De båda gasbolagen Gazprom och Novatek ökade 
vi i då vi tyckte de fallit väl mycket och blivit väl billi-
ga. Vi gör också bedömningen att gasmarknaden på 
lång sikt bör klara sig bättre än den mycket volatila 
oljemarknaden och att gasproduktion därmed bör 
vara en stabilare investering. Vi ökade vårt innehav 
i Moscow Exchange i samband med coronapande-
min. Bolaget gynnas av ökad  volatilitet på markna-
den och har en defensiv karaktär. Mail.ru ökades 
efter det initiala börsfallet. Bolaget har inte drabbats 
särskilt hårt av den nuvarande krisen och såldes ner 
oförtjänt. När bolaget sedan listades även i Moskva 
och inte, som tidigare, bara i London skedde en 
rejäl uppvärdering.

De största försäljningarna gjordes i MTS, Poly-
metal, Novolipetsk, Yandex och Severstal. Försälj-
ningarna i Novolipetsk och Severstal gjordes därför 
att vi ville minska vår exponering mot stålsektorn 
i samband med minskad efterfrågan på grund av 

corona pandemin. Övriga försäljningar var vinst-
hemtagningar. 

Per den 23 april fusionerades CF Ryssland in i 
Carnegie Rysslandsfond. CF Ryssland förvaltade vid 
fusions tillfället 395 miljoner kronor. Fusionen gick 
mycket smidigt.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut sina aktier. Ställda säkerheter per 
den 30 juni uppgick till 0 kronor. För att beräkna 
de sammanlagda exponeringarna i fonden har 
åtagande metoden använts som riskbedömnings-
metod.

Värdepappersinnehav
Per den sista juni var fonden till 95,4 procent in-
vesterad i aktier. 4,6 procent utgjordes av övriga 
tillgångar och skulder. Innehaven var koncentrerade 
till 23 innehav. Bland de största innehaven återfanns 
Gazprom,  Sberbank, Novatek och Surgutneftegaz 
preferensaktie.

Framtidsutsikter
Ryssland har drabbats hårt av coronapandemin. 
Landet har ganska stor smittspridning och ned-
stängningarna har påverkat ekonomin kraftigt. Olje-
prisfallet har dessutom inneburit ett stort avbräck 
på landets exportintäkter. Ryssland har dock en 
mycket stark balansräkning. Man har väldigt stora 
reserver och nästan inga lån. Därmed finns stora 
möjligheter att stimulera ekonomin och klara sig 
ur denna situation bättre än de flesta andra länder.

Carnegie Rysslandsfond

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

Förvaltare

Startdatum 1997-10-27

Kategori Aktiefond, Ryssland

Förvaltningsavgift, % 2,5

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare F. Colliander & K. Fries

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5206-4656

PPM-nummer 249 995

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 638,9

snitt sedan start 9,2

10 ack 38,2

10 snitt 3,3

5 ack 55,4

5 snitt 9,2

3 ack 32,4

3 snitt 9,8

2 ack 14,0

2 snitt 6,8

1 år –8,5

Placeringsinriktning

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

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

fredrik.colliander@carnegiefonder.se
karin.fries@carnegiefonder.se
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Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Vi fortsätter att lägga fokus på hållbarhet i fonden 
och de ryska bolagen blir allt mer medvetna om de 
krav som vi ställer på hållbarhet i investeringarna. 
Vid samtliga möten vi haft med ryska bolag hittills i 
har vi diskuterat hållbarhetsfrågor. Detta innebär att 
vi direkt har diskuterat hållbarhet med 23 ryska bo-
lag det första halvåret. På grund av coronapandemin 
har många av mötena hållits digitalt. Vi har fokuserat 
på miljöfrågor och gjort påtryckningar för att alla 
bolag ska skriva på FN Global Compact. Under året 
har ytterligare fyra ryska bolag skrivit på detta varav 
fonden är investerad i ett.

Hållbarhetsaspekterna är en integrerad del av 
investeringsbesluten. Varje bolag analyseras i vårt 
eget hållbarhetsverktyg – CF THOR. Vi kontrollerar 
systematiskt att våra innehav lever upp till interna-
tionella normer om arbetsrätt, mänskliga rättigheter, 
miljö och antikorruption. Vi vill att alla våra portfölj-
bolag ska ha högsta internationella standard vad gäl-
ler hållbarhet. I Ryssland är det inte alltid fallet i nulä-
get, men i de fall det inte är det försöker vi påverka 
bolagen i rätt riktning. Vi vill då att bolagen ska visa 
en vilja till förbättring och agera därefter. Får vi inte 
nödvändigt gensvar och inte ser att vi kan påver-
ka bolaget investerar vi inte. Det är dock viktigt att 

påpeka att det också finns ryska bolag som håller 
mycket hög standard vad gäller hållbarhet. Två posi-
tiva exempel är Novatek som är med i FTSE4Good 
och  Polymetal som har bäst hållbarhetsprofil av alla 
globala gruvbolag enligt Sustainalytics. Byggbolaget 
LSR har vi under en längre tid drivit på för att de ska 
förbättra sitt hållbarhetsarbete. Under den senaste 
tiden har vi haft fler möten med bolaget och vi kan 
nu glädjande nog se att det förbättrat sig rejält och 
nu är ledande vad gäller hållbarhet inom den ryska 
byggsektorn.

Rysslandsfonden investerar inte i vapen, alkohol, 
tobak, pornografi, spel eller kol. Alla dessa sektorer 
utom kol är försumbara på den ryska marknaden. 
Fonden investerar i olja- och gasbolag men där väl-
jer vi bort de bolag som inte svarar upp till våra 
hållbarhetskrav. Av alla bolag i vårt investerings-
univers har vi beslutat välja bort cirka 15.

På grund av Norilsk Nickels bristande miljö arbete 
investerar fonden sedan länge inte i bolaget. I början 
av juni visade det sig åter hur bristfälligt miljöarbetet 
i Norilsk Nickel är. Bolaget drabbades av en olycka 
som ledde till ett utsläpp av 21 000 ton diesel i 
en flod i Arktis. Upprensningsarbetet kommer att 
ta mycket lång tid och vara mycket kostsamt. Vidare 
har fonden tidigare inte investerat i energibolaget 

Enel Russia då bolaget haft anläggningar som drivits 
med kol. Enel Russia har nu avyttrat dessa och sat-
sar istället på att bygga upp tre nya vindparker och 
fonden har kunnat göra en investering.

Miljö- och klimatfrågan har legat i fokus för våra 
påverkansdialoger. När det gäller de stora stålbola-
gen har vi varit mycket klara med att vi förväntar 
oss lägre utsläpp framgent. Bolagen jobbar också 
aktivt med detta och vi ser att de är på väg i den 
riktning vi önskar. I flera fall har vi kommit med tyd-
liga riktlinjer för vad vi förväntar oss av de ryska 
bolagens hållbarhetsrapporter. Vi har också kommit 
med rekommendationer på hur vi vill att hållbar-
hetsarbetet i bolagen ska vara organiserat. På det 
stora hela finner vi många ryska bolag receptiva för 
våra synpunkter.

Förra året fick vi ett nytt system för proxy röstning 
– Proxy Edge. Vi har i år röstat på alla stämmor vi
var behöriga att rösta på och deltog bland annat i
ett koordinerat försök att få in en oberoende kan-
didat i Inter RAO:s styrelse.
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, SEK Klass A 45,60 49,60 51,54 36,85 42,62 62,31 59,31 59,03 85,73 71,91

Antal andelar, st Klass A 84 780 764 85 992 966 78 116 205 67 392 479 65 349 676 68 294 801 60 130 266 56 918 771 52 984 428 56 898 617

Andelsvärde, SEK Klass C – – – – – – – – –               564,64
Antal andelar, st Klass C – – – – – – – – – 747 899

Fondförmögenhet, Mkr 3 866 4 266 4 026 2 483 2 793 4 256 3 567 3 360 4 542 4 514

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

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – 61 68 65 48 51

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

Totalavkastning, % –19,2 9,2 3,9 –28,5 15,7 45,8 –4,8 –0,5 45,2 –16,1

1) Valt jämförelseindex (MSCI Russia 10/40 Net Total Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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Bransch Procent

Energi 34,9

Material 19,3

Finans och fastighet 15,8

Informationsteknologi 8,7

Kraftförsörjning 4,6

Övriga tillgångar och skulder 4,6

Dagligvaror 4,5

Kommunikationstjänst 4,2

Industri 3,4

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Innehav Procent

Gazprom Pjsc Ord 8,7

Sberbank Pjsc 8,1

Surgutnefteg Prf 7,2

Poly Int 4,7

Polyus Pjsc 4,6

Yandex 4,6

X5 Retail 4,5

Moscow Xchange Mic 4,3

Inter Rao Ues Pjsc 4,3

Mail Ru Group 4,2

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 203 806 4,5

X5 Retail group 203 806 4,5

Energi 1 575 845 34,9

Gazprom Neft ADR 53 353 1,2

Gazprom Neft PJSC 109 575 2,4

Gazprom PJSC Ord 392 465 8,7

Lukoil 38 159 0,8

Lukoil ADR 159 228 3,5

Novatek 176 433 3,9

Novatek PJSC 177 613 3,9

Surgutnefteg PREF 326 587 7,2

Transneft PJSC 142 433 3,2

Finans och Fastighet 713 751 15,8

LSR PJSC 17 096 0,4

LSR 73 772 1,6

Moscow Xchange Mic 193 306 4,3

Sberbank PJSC 363 953 8,1

Vtb Bank PJSC 65 624 1,5

Industrivaror 151 274 3,4

Phosagro PJSC 81 527 1,8

Phosagro PJSC GDR 69 747 1,5

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 394 422 8,7

Mail Ru Group 188 657 4,2

Yandex 205 765 4,6

Kraftförsörjning 207 045 4,6

Enel Russia 14 443 0,3

Inter Rao Ues PJSC 192 602 4,3

Material 872 611 19,3

Alrosa PJSC 165 134 3,7

Magnitogorsk I&S 87 824 1,9

Novolipetsk Stee GDR 20 431 0,5

Novolipetsk Steel 76 468 1,7

Poly Int 213 691 4,7

Polyus PJSC 206 673 4,6

Severstal GDR 46 576 1,0

Severstal PJSC 55 814 1,2

Telekom 188 277 4,2

Mobile Tel 145 106 3,2

Mobile Telesystems 43 171 1,0

Summa värdepapper 4 307 031 95,4

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 207 119 4,6
Summa fondförmögenhet 4 514 150 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

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

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 4 356 036 4 307 031
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 4 356 036 4 307 031

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 4 356 036 4 307 031

Bankmedel och övriga  
likvida medel 174 757 203 466
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 177 16 134

Övriga tillgångar 17 500 0
Summa tillgångar 4 554 470 4 526 631

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –10 250 –11 464

Övriga skulder –1 908 –1 017
Summa skulder –12 159 –12 481

Fondförmögenhet 4 542 311 4 514 150
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Utveckling
Fonden hade under första halvåret 2020 en ne-
gativ värdeutveckling om 11,4 procent, i kombina-
tion med ett nettoutflöde om 348 miljoner kronor 
innebar det att fondförmögenheten vid årsskiftet 
uppgick till 1,69 miljarder kronor.

Förvaltning
Vi har tagit in gamingbolaget Embracer som ett 
nytt innehav i fonden. Bolaget har länge presterat 
bra och växt såväl organiskt som genom förvärv. 
Vd och huvudägare Lars Wingefors är synnerligen 
engagerad vilket vi uppskattar. Vi har identifierat da-
taspelsektorn som en långsiktig vinnarsektor, något 
som även manifesteras i vårt innehav i sektorkolle-
gan Stillfront. Värderingen av Embracer har tidigare 
varit hög men vid förvärvstillfället hade vinstutveck-
lingen varit starkare än kursutvecklingen varför vi 
fann värderingen som tilltalande.

Vi har tagit in Electrolux som ett nytt innehav. 
Det forna storbolaget har efter avknoppningen av 
Electrolux Professional samt en tids svagare kurs-
utveckling hamnat i småbolagssegmentet. Vi finner 
värderingen tilltalande och ser gynnsamma råvaru-
kostnader. Vitvarubranschen är konkurrensutsatt 
men kombinationen låg värdering och gynnsamma 
vinstutsikter gör oss positiva till aktien.

Vi har under det första halvåret ökat innehavet 
i Billerud Korsnäs. Uppförandet av den gigantiska 
pappersmaskinen KM7 vid Gruvöns Bruk har va-

rit påfrestande för bolaget. Nu är den i drift och 
börjar närma sig lönsamhet. På sikt tror vi att den 
kommer att vara mycket lönsam. Bolagets produk-
ter är mycket attraktiva och lönsamma och vi gör 
bedömningen att vinstutvecklingen kommande år 
kommer att vara god, och därmed är värderingen 
idag gynnsam.

Vi har ökat innehavet i Nent. Bolaget har en 
mycket skicklig ledning och har gjort mycket rätt 
som noterat bolag sedan våren 2019 då bolaget 
knoppades av från MTG. Värdeskapande affärer har 
genomförts, abonnentintaget till streamingtjänsten 
Viaplay har överträffat förväntningarna och kon-
ceptet med lokalt producerade serier i kombina-
tion med attraktiva sporträttigheter har visat sig 
vara lyckat. Vi tror bolaget har en ljus framtid.

Vi har ökat innehavet i Systemair. Innehavet var 
nytt under slutet av förra året och bolaget har se-
dan dess mer än väl levt upp till våra förväntningar. 
Vi ser en långsiktig potential i såväl organisk tillväxt, 
förvärv och lönsamhetsförbättring. Ventilation blir 
allt viktigare med miljö och energifokus. Vi tror på 
ett ökat ESG-fokus på aktien.

Derivathandel med mera 
Fonden har under första halvåret 2020 inte handlat 
med derivat eller lånat ut aktier. Ställda säkerheter 
per den 30 juni var 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Fonden var vid periodens slut till 97,0 procent in-
vesterad i aktier och 3,0 procent i övriga tillgångar 
och skulder.

Framtidsutsikter
Coronapandemin har skapat stor osäkerhet. Men 
stora stimulanser och långsiktigt låga räntor talar 
till börsens fördel. Vi hittar alltjämt lågt värderade 
aktier.

Som ett led av fondens arbete med hållbarhets-
frågor har vi under året undvikit att investera i spel, 
alkohol och tobaksrelaterade bolag. Vi har även i ett 
flertal valberedningar arbetat för ett ökat inslag av 
jämlikhet i styrelser.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
Vi har ökat innehavet i Billerud Korsnäs som ligger 
mycket långt framme i sitt arbete med ESG-frågor, 
inte minst då företagets produkter är miljövänliga 
alternativ till plastprodukter.

Vi ser goda förutsättningar för att Systemair kan 
komma att gynnas av ett ökat ESG-fokus då bo-
lagets produkter bidrar till en mer energieffektiv 
ventilation.

Fondbolaget sätter stort fokus vid att en jämn 
könsfördelning ska råda i de styrelser var vi deltar 
i valberedningen. Fondbolaget finns representerat 
i valberedningarna för Atrium Ljungberg, Elanders, 
Nordic Waterproofing och Scandi Standard.

Carnegie Småbolagsfond

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

VIKTOR HENRIKSSON

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

viktor.henriksson@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 2012-01-31

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,6

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 828-0638

PPM-nummer 584 912

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 225,2

snitt sedan start 15,0

10 ack –

10 snitt –

5 ack 48,4

5 snitt 8,2

3 ack 5,1

3 snitt 1,7

2 ack 3,8

2 snitt 1,9

1 år 1,4

Placeringsinriktning
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A – 103,41 145,55 198,55 266,54 284,60 303,25 273,42 367,20 325,20

Antal andelar, st Klass A – 655 826 3 895 972 6 834 908 14 261 922 16 322 003 13 215 045 6 781 651 5 877 437 4 881 019

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – – 114,50 100,18

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – – 982 212 982 212

Fondförmögenhet, Mkr – 68 567 1 357 3 801 4 645 4 007 1 854 2 271 1 686

Utdelning, kr/andel klass A – – – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel klass C – – – – – – – – 1,5 1,5

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – 84 87 87 86 87

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – 5,0 6,2 7,0 5,9 6,0 6,7 6,1

Totalavkastning, % – 3,4 40,8 36,4 34,2 6,8 6,6 –9,8 34,3 –11,4

1)  Valt jämförelseindex (Carnegie Small Cap Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens  
placeringsinriktning.

Bransch Procent

Industrivaror 30,9

Dagligvaror 15,5

Informationsteknologi 11,0

Telekom 9,9

Finans och fastighet 11,9

Tjänster 8,2

Sällanköpsvaror 4,5

Material 3,7

Övriga tillgångar och skulder 3,0

Hälsovård 1,4

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Innehav Procent

Stillfront Group  9,6

Nordic Waterproofing  7,7

Scandi Standard  6,7

Dometic  5,6

Nent B  4,8

Systemair  4,7

Bufab  4,7

Fenix Outdoor Int  4,5

Atrium Ljungberg B  4,3

Cloetta B  4,2

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 15,5

Cloetta 71 000 4,2

Fenix Outdoor International 76 492 4,5

Scandi Standard 113 121 6,7

Finans och fastighet 11,9

Atrium Ljungberg 72 907 4,3

Fabege B 36 714 2,2

Hufvudstaden 32 535 1,9

Resurs Holding AB 59 203 3,5

Hälsovård 1,4

Arjo B 23 034 1,4

Industrivaror 30,9

Bufab 79 294 4,7

Bulten 2 693 0,2

Concentric 67 982 4,0

Dometic 93 936 5,6

Nordic Waterproofing 129 259 7,7

Peab 68 836 4,1

Systemair 79 520 4,7

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

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

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 11,0

Knowit 22 582 1,3

Stillfront Group 162 157 9,6

Material 3,7

Billerudkorsnäs 62 053 3,7

Sällanköpsvaror 4,5

Elanders 45 026 2,7

Electrolux B 31 220 1,9

Telekom 9,9

Embracer Group A 67 066 4,0

Millicom Sdb 41 323 2,5

Tele2 B 59 181 3,5

Tjänster 8,2

Loomis B 57 609 3,4

Nent B 80 356 4,8

Summa värdepapper 1 635 098 97,0

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 50 611 3,0
Summa fondförmögenhet 1 685 709 100,0

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 189 206 1 635 098
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 2 189 206 1 635 098

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 2 189 206 1 635 098

Bankmedel och övriga  
likvida medel 86 262 48 758
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 288

Övriga tillgångar 0 4 420
Summa tillgångar 2 275 469 1 688 564

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –2 943 –2 169

Övriga skulder –1 883 –685
Summa skulder –4 827 –2 855

Fondförmögenhet 2 270 642 1 685 709
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Utveckling 
Carnegie Spin-Off A hade under första halvåret 
2020 en negativ värdeutveckling om 7,0 procent, 
Spin-Off B och C hade en negativ värdeutveckling 
om 7,3 procent. I kombination med ett nettoutflö-
de om 227,5 miljoner kronor innebar det att fond-
förmögenheten vid halvårsskiftet uppgick till 1,59 
miljarder kronor. Några specifika risker finns inte i 
fonden, däremot är det en fond som i huvud sak be-
står av svenska aktier och dessa har i sig en relativt 
hög risk givet att Sverige är ett litet land med stor 
exportindustri och därmed mer utsatt för omvärl-
den än många andra länder. Därtill har Sverige en 
egen valuta, vilket gör oss utsatta för svängningar.

Förvaltning 
Autoliv, som har knoppat av Veoneer, är nu ett ren-
odlat passiv-säkerhetsföretag med en stark order-
bok och framgångsrik historik av förbättringar och 
uppfinningar. Bolaget adderades till fonden under 
första halvåret då vi tror att renodlingen är positiv 
samtidigt som bolaget är alldeles för billigt för att 
vara en av de bästa underleverantörerna till for-
donssektorn. 

Electrolux Professional knoppades av från 
Electrolux den dag OMX bottnade och det var 
stor osäkerhet kring corona. Fonden fick aktier i 
Electrolux Professional från innehavet i  Electrolux 
och tack vare ett långtgående analysarbete som 
var gjort på förhand vågade vi öka fondens innehav 
kort efter avknoppningen trots oron som rådde. 

Industrivärlden och Nordea såldes under halv-
året och Peab, Sampo och Swedbank adderades. I 

Peab är en avknoppning av fastighetsbeståndet som 
byggts upp i det dolda under lång tid närstående, 
vilket bör synliggöra dolda värden. Swedbank tror 
vi kan gynnas av en försäljning av verksamheten 
för betalningar och i Sampo ser vi flera attraktiva 
tillgångar till en låg multipel där ledningen har möj-
lighet att lyfta värderingen samt ta ned solvenskrav 
och kapitalkrav genom avyttringar eller avknopp-
ningar.

I Millicom ändrades narrativet snabbt från att ha 
varit nedpressat av storägaren Kinneviks uppenba-
ra vilja att sälja och påföljande avknoppning, till att 
vara drabbat av corona och skuldsatt. Det är det 
enda innehavet fonden sålt på grund av corona då 
risken ökade och caset ändrades. 

Bland innehaven med mindre vikt i portföljen 
har fonden under första halvåret avyttrat Atrium 
Ljungberg, NCC och SKF, samt adderat SSAB.

Derivathandel med mera 
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlag-
da exponeringarna i fonden har åtagande metoden 
använts som riskbedömningsmetod. Ställda säker-
heter per den 30 juni uppgick till 0 kronor.

Värdepappersinnehav 
Fonden var vid periodens slut till 94,7 procent in-
vesterad i aktier och 5,3 procent i övriga tillgångar 
och skulder.

Framtidsutsikter 
Även om flera avknoppningar satts på paus under 
volatiliteten som rådde under våren, är temat fort-

satt aktuellt och vi tror avknoppningarna kommer 
att komma igång mot slutet av året om vi inte får 
en ny sättning på börsen. Historien visar att både 
det avknoppade bolaget och moderbolaget visar 
en överavkastning flera år efter avknoppningen, så 
även om det skulle bli färre avknoppningar en tid 
är vi inte oroliga.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Vi undviker spel, tobak och alkoholrelaterade bolag, 
men vi har också analyserat och valt bort flertalet 
bolag där vi ser en begränsad vilja att ställa om håll-
barhetsprofilen. 

Vi tror att bolag är tvungna att ständigt för-
bättra sitt hållbarhetsarbete. Dels för att rekryte-
ra rätt personer, dels för att hänga med framtida 
regleringar och krav från konsumenter, dels efter-
som en ökande andel av kapitalet söker sig mot 
ESG-relaterade investeringar. De bolag som vägrar 
ändra beteende kommer hamna på efterkälken 
både kursmässigt och fundamentalt. Därför både 
undviker vi bolag som inte håller med om detta, 
samt försöker påverka de bolag där vi är delägare. 
Några exempel är att vi har vi talat med MTG, som 
kan använda sin nettokassa till förvärv, om vikten 
av att undvika esport-gambling och vi har bett Mo-
mentum Group att sätta upp tydligare miljömål när 
sammanslagningen med Swedol börjar komma på 
plats.

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 avknopp-
ning, antingen som avknoppande bolag eller som avknoppat bolag. 

Förvaltare

Startdatum 2007-09-281)

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,0

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Daglig

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, andelsklass C

Bankgiro 5432-6442

PPM-nummer Ej ansluten till PPM

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 199,1

snitt sedan start 8,9

10 ack 183,3

10 snitt 11,0

5 ack 30,6

5 snitt 5,5

3 ack 12,0

3 snitt 3,8

2 ack 13,8

2 snitt 6,7

1 år 6,5

Placeringsinriktning

SIMON BLECHER
Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2006. 
Korades 2011, 2013 och 2014 till Årets Stjärn-
förvaltare 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

1) Fonden bytte namn och placeringsinriktning den 21 oktober 2019
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A 63,81 67,29 28,24 20,56 21,47 23,78 25,79 24,00 31,46 29,25

Antal andelar, st Klass A 2 385 914 12 293 361 71 487 146 93 459 343 102 943 535 115 714 278 108 953 781 93 400 994 62 137 186 52 704 567

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – – 107,39 99,60

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – – 429 553     438 096
Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – – 102,15 92,96

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – – 9 944 10 428

Fondförmögenhet, Mkr 152 827 2 018 1 922 2 211 2 752 2 810 2 242 2 002 1 586

Utdelning, kr/andel klass A 1,13 3,25 – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel klass C – – – – – – – – – 1,76

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – 70 70 71 77 78

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

Totalavkastning, % –8,3 18,3 31,2 17,6 4,4 10,8 8,4 –6,9 31,1 –7,0

1) Valt jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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UTVECKLING, %

2010-06-30 2020-06-30

Bransch Procent

Industrivaror 36,1

Finans och fastighet 22,4

Tjänster 11,6

Dagligvaror 10,6

Sällanköpsvaror 7,4

Material 6,5

Övriga tillgångar och skulder 5,3

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Innehav Procent

Essity B 7,6

Investor B 6,2

Kinnevik B 6,2

Momentum Group B 6,0

Abb Ltd 5,3

Electrolux B 4,9

Volvo B 4,6

Nent B 4,5

Nyfosa 4,0

Securitas B 4,0

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30 

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 10,6

Essity B 120 640 7,6

Scandi Standard 48 150 3,0

Fastighet & Finans 22,4

Investor B 98 430 6,2

Kinnevik B 98 040 6,2

Nyfosa 63 500 4,0

Sampo Oy 47 976 3,0

Swedbank 47 872 3,0

Industrivaror 36,1

Abb LTD 83 600 5,3

Autoliv SDR 60 000 3,8

Electrolux Pro B 50 895 3,2

Epiroc B 56 975 3,6

Momentum Group B 95 520 6,0

Neles Oyj 61 507 3,9

Peab 38 300 2,4

Sandvik 52 320 3,3

Volvo B 73 200 4,6

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 6,5

Holmen B 59 440 3,7

SCA B 44 260 2,8

Sällanköpsvaror 7,4

Elanders 39 000 2,5

Electrolux B 78 050 4,9

Tjänster 11,6

MTG B 50 550 3,2

Nent B 71 250 4,5

Securitas B 62 850 4,0

Summa värdepapper 1 502 326 94,7

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 83 748 5,3
Summa fondförmögenhet 1 586 074 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 966 246 1 502 326
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 966 246 1 502 326

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 966 246 1 502 326

Bankmedel och övriga  
likvida medel 43 029 65 553
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 2 2 356

Övriga tillgångar – 17 195
Summa tillgångar 2 009 277 1 587 430

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 635 –1 316

Övriga skulder –5 930 –40
Summa Skulder –7 565 –1 356

Fondförmögenhet 2 001 712 1 586 074
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Utveckling 
Carnegie Sverigefond föll under årets första halvår 
med 8,9 procent. Nettoflödena till fonden uppgick 
till 1,47 miljarder kronor och värdet per halvårs-
skiftet var 18,67 miljarder kronor. Några specifika 
risker finns i nte i  fonden, däremot ä r det en fond 
som uteslutande består av svenska aktier och dessa 
har i sig en relativt hög risk givet att Sverige är ett 
litet land med stor exportindustri och därmed mer 
utsatt för omvärlden än många andra länder. Därtill 
har Sverige en egen valuta, vilket gör oss utsatta för 
svängningar. 

Förvaltning 
Vi gick in i det här året med en viss rädsla för att 
fjolårets kraftiga börsuppgång, som förvisso till 
stora delar var en återhämtning från hösten 2018, 
skulle medföra lite bakslag men trodde inte i vår 
vildaste fantasi att ett virus skulle sänka merparten 
av västvärlden. Ordet nedstängning (”lock-down”) 
dök upp, liksom ord som ”pandemi”, ”smittspår-
ning” och ”utplaning av kurvan” och social distanse-
ring. Våren blev mörk i många avseenden och över 
hela världen skedde tragiska dödsfall. 

Men när det såg som mörkast ut vände börsen, 
precis som så många gånger förr i historien. 

Naturligtvis var det inte bara att viruset toppa-
de i Italien utan centralbankernas massiva insatser i 
kombination med statlig hjälp liksom direkt stöd till 
många företag och privatpersoner runt om i värl-
den som fick det hela att vända upp.

I skrivande stund är vi fortfarande i en djup re-
cession och ytterligare bakslag kommer, men under 
senvåren hanterade både bolagen och samhället 
pandemin bättre än vad många hade kunnat tro. 

Visst drabbades flera av våra innehav negativt, 

främst några verkstadsbolag, H&M och lilla Duni 
som säljer en hel del till hotell och restauranger, 
men underliggande resultat är ändå goda hos de 
flesta och det bådar gott för framtiden. Holmen är 
ganska opåverkat med det stora värdet i den lågt 
värderade skogen, som växer även i pandemier. In-
vestor är det investmentbolag som har mest defen-
siva läkemedelsbolag i sig och därtill handlas bola-
get med stor rabatt, vilket inte konkurrenterna gör. 
Essity säljer produkter som behövs i alla lägen; blö-
jor, toapapper och bindor bland annat. Slutligen har 
Volvo ännu en gång bevisat hur skickliga de är på 
att hantera konjunktursvängningar och en femte del 
av börsvärdet är ren kassa för när varande. 

Vi gjorde inga märkbara försäljningar under halv-
året utan utnyttjade istället våra inflöden under 
våren till att köpa defensiva aktier till låga priser. 
Astra Zeneca, Getinge och Tele 2 föll under slu-
tet av våren trots att de initialt i pandemin hade 
gått upp mycket för att de var bolag som inte var 
särskilt påverkade av covid-19. När de hamnade i 
kylan plockade vi in dem.

Vi köpte också mycket Kinnevik, som går från 
klarhet till klarhet med sin fina digitala portfölj och 
där dess stora innehav Zalando blivit en vinnare 
i takt med att folk handlar alltmer hemma. Ändå 
köpte vi in Kinnevik till stor rabatt.

Derivathandel med mera 
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlag-
da exponeringarna i fonden har åtagande metoden 
använts som riskbedömningsmetod. Ställda säker-
heter per den 30 juni var 0 kronor.

Framtidsutsikter 
Vissa fickor av aktiemarknaden har aldrig varit hö-
gre värderade: förvärvare, bolag som växer kraftigt, 
bolag med vinster långt in i framtiden för att inte 
tala om ett stort antal forskningsbolag. Å andra si-
dan handlas samtliga bankaktier under eller nära sitt 
bokförda värde och vissa delar av verkstads- och 
byggindustrin handlas på ganska låga multiplar. 

Det är en tudelad värld där räntan ställt till det. 
Bolag som förut handlades till 20-25 gånger vin-
sten handlas nu till det dubbla, allt enligt devisen 
räntan ska vara låg för all evighet. Visst är det svårt 
att se något som talar för högre ränta just nu då 
många blivit arbetslösa och sparar istället för att 
konsumera och därmed förhindrar att inflationen 
tar fart (och med den ett par räntehöjningar från 
centralbankerna). 

Men marknaden har också en förmåga att börja 
titta framåt. Och ser marknaden att staterna kom-
mer att behöva ösa ut ännu mer pengar för att 
få ner den arbetslöshet som tyvärr uppkommit i 
spåren av covid-19, samtidigt som räntemarknaden 
börjar tvivla på att skulderna kan betalas tillbaka, 
då kan det gå fort uppåt för långräntorna och i 
dagsläget skulle nog en förändring på bara 50-100 
punkter kunna orsaka enorma fall i vissa delar av 
aktiemarknaden. 

Visst förändras en hel del trender nu med stark 
e-handel, mindre butiksförsäljning, jobba hemma
liksom växande intresse för fritidsbåtar och fritids-
hus, men pandemin har också visat på stora brister
i våra system och dessa måste åtgärdas. Och det
gäller allt från äldrevård till sjukvård via beredskaps-
lager och egen närliggande produktion. När det
värsta lagt sig och ett vaccin närmar sig kommer
nog en återuppbyggnadsfas och den tror vi kom-

Carnegie Sverigefond

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

Fonden förvaltas aktivt och innehåller 20 till 30 aktier. Vi tar våra investeringsbeslut 
baserat på vår egen analys, erfarenhet och återkommande företagsbesök.

SIMON BLECHER

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

simon.blecher@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1987-01-08

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,4

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, andelsklass C

Bankgiro 5614-6863

PPM-nummer 393 314

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 5 391,2

snitt sedan start 12,7

10 ack 183,1

10 snitt 11,0

5 ack 38,7

5 snitt 6,8

3 ack 11,7

3 snitt 3,8

2 ack 13,2

2 snitt 6,4

1 år 2,3

Placeringsinriktning
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mer att gynna våra marknadsledande, välskötta och 
lågt värderade bolag. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Hållbarhet är en självklar del av vår förvaltning och 
har påverkat en stor del av vårens arbetsuppgifter. 
På grund av de särskilda omständigheterna med 

corona valde vi att ha flera digitala påverkans möten. 
Ett av dessa var med finanschefen på NCC, ett 
annat med Atrium Ljungberg, ett med  Electrolux 
Professionals liksom med Kinnevik. Vi röstade digi-
talt på merparten av stämmorna och besökta någ-
ra stycken, bland annat Atrium Ljungberg, Holmen, 
Lifco och NCC fysiskt; dock med stora avstånd. Vi 

har påbörjat flera dialoger med bolagen i portföljen 
som vi kommer att följa upp under hösten. 

Vi fortsätter att uppmuntra samtliga bolag i port-
följerna att minska utsläppen. Fördjupade dialoger 
är inledda med bland annat Lifco. 
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A 1 098,10 1 220,17 1 590,65 1 926,04 2 061,05 2 333,75 2 570,96 2 358,84 3 194,70 2 911,78

Antal andelar, st Klass A 6 470 416 6 209 725 6 502 531 7 639 529 7 215 943 8 115 191 7 496 905 6 081 707 5 733 775 6 248 096

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – 92,11 125,37 114,55

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – 995 305 1 369 121 766 431

Andelsvärde, kr Klass C – – – – – – – – 115,85 103,86

Antal andelar, st Klass C – – – – – – – – 4 195 834 3 833 068

Fondförmögenhet, Mkr 7 105 7 577 10 343 14 714 14 873 18 939 19 274 14 437 18 975 18 679

Utdelning, kr/andel klass A 39,01 46,05 – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel klass C – – – – – – – – 1,00 2,00

Aktiv andel (Active Share), %1) – – – – – 61 60 61 61 60

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

Totalavkastning, % –12,4 15,6 30,4 21,1 7,0 13,2 10,2 –8,3 35,4 –8,9
1) Valt jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

–50

0

50

100

150

200

250

UTVECKLING, %

2010-06-30 2020-06-30

Bransch Procent

Industrivaror 36,7

Finans och fastighet 22,4

Material 7,6

Dagligvaror 6,9

Hälsovård 6,5

Sällanköpsvaror 6,3

Informationsteknologi 4,0

Tjänster 3,4

Telekom 3,3

Övriga tillgångar och skulder 3,0

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Innehav Procent

Holmen B 7,6

Volvo B 7,1

Investor B 7,0

Essity B 5,2

Atlas Copco B 4,9

ABB Ltd 4,8

Skanska B 4,3

Ericsson B 4,0

Lifco B 4,0

Electrolux B 3,6

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 6,9

Duni 303 818 1,6

Essity B 980 200 5,2

Finans och fastighet 22,4

Atrium Ljungberg B 652 500 3,5

Handelsbanken B 442 000 2,4

Investor B 1 304 198 7,0

Kinnevik B 367 650 2,0

Nordea 579 645 3,1

SEB 484 440 2,6

Swedbank 347 072 1,9

Hälsovård 6,5

Astrazeneca 342 930 1,8

Getinge B 138 220 0,7

Lifco B 739 063 4,0

Industrivaror 36,7

ABB LTD 888 250 4,8

Atlas Copco B 915 443 4,9

Autoliv SDR 300 000 1,6

Dometic 335 760 1,8

Electrolux Professional B 203 580 1,1

Epiroc B 427 313 2,3

NCC B 467 480 2,5

Sandvik 601 680 3,2

Skanska B 805 375 4,3

SKF B 599 438 3,2

Volvo B 1 317 600 7,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Informationsteknologi 4,0

Ericsson B 755 475 4,0

Material 7,6

Holmen B 1 411 700 7,6

Sällanköpsvaror 6,3

Electrolux B 663 425 3,6

H&M B 506 250 2,7

Tjänster 3,4

Securitas B 628 500 3,4

Telekom 3,3

Tele2 B 216 563 1,2

Telia 391 950 2,1

Summa värdepapper 18 117 515 97,0

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 561 467 3,0
Summa fondförmögenhet 18 678 981 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 18 626 711 18 117 515
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 18 626 711 18 117 515

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 18 626 711 18 117 515

Bankmedel och övriga  
likvida medel 331 727 1 311 053
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 4 7 463

Övriga tillgångar 60 287 0
Summa tillgångar 19 018 729 19 436 030

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –22 152 –20 103

Övriga skulder –21 124 –736 946
Summa Skulder –43 276 –757 048

Fondförmögenhet 18 975 453 18 678 981
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CF Bull

Utveckling 
Andelsvärdet i fonden har under halvåret minskat 
med 9,3 procent. Fondens jämförelseindex (ett in-
dex baserat på den dagliga förändringen av OMX 
Stockholm 30 Gross Index, OMXS30GI, multiplice-
rat med 1,5) minskade under samma period med 
10,0 procent. Nettoflödet under halvåret var –14,2 
miljoner kronor. Fondförmögenheten vid halvårs-
skiftet uppgick till 96,6 miljoner kronor. 

Förvaltning 
Portföljen består av tre tillgångsslag: terminer på 
OMX 30, aktier som motsvarar innehaven i OMX-
S30GI samt övriga tillgångar och skulder. Portföljen 
ombalanseras vid behov för att upprätthålla en ex-
ponering på mellan 145 procent och 155 procent 
av OMXS30GI. Marknadens utveckling samt even-
tuella in- och utflöden i fonden påverkar den dagli-
ga exponeringen. Vidare har fonden även investerat 

i aktier. Den dagliga värdeförändringen i CF Bull kan 
skilja sig från stängningskursen för jämförelseindex. 
Orsaken är att Carnegie Fonder gör avstämning för 
värdering av fonden kl 16.00 varje handelsdag. Det 
innebär att värdeförändringen numera mäts mellan 
kl 16.00 föregående handelsdag och kl 16.00 ak-
tuell/innevarande handelsdag. Avvikelser kan kom-
ma att uppstå då Stockholmsbörsen (och därmed 
även index) registrerar sina avstämningar dagligen 
kl 17.30. Avvikelsen mellan Carnegie Fonders dagli-
ga avstämningstidpunkt och stängningen på Stock-
holmsbörsen kan därför på daglig basis ha såväl po-
sitiv som negativ betydelse för värdeutvecklingen 
i fonden relativt kursutvecklingen för index, men 
avvikelserna tar ut varandra på längre sikt. 

 
Derivathandel med mera 
Sedan starten har fonden använt derivat i form av 
korta terminskontrakt på OMX 30 för att upprätt-

hålla den sökta målexponeringen. För att beräkna 
de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod. 
Ställda säkerheter per 30 juni var 10,1 miljoner 
kronor. 

Framtidsutsikter 
Risker
Fondens innehav vid avstämningsdagen har inga 
andra utmärkande risker än de som framgår i pro-
duktblad och informationsbroschyr.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsaspekter beaktas inte specifikt i förvalt-
ningen av fonden.

Fonden är en aktiefond med hävstång. Fonden har som målsättning 
att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150 procent av den 
dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 
GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så 
stiger fondens värde med cirka 1,5 procent och om Indexet sjunker 
1 procent så sjunker fondens värde med cirka 1,5 procent. Fondens 
hävstång avser daglig avkastning, viket kan innebära att fondens 
avkastning på lång sikt kan komma att avvika avsevärt från indexut-
vecklingen multiplicerat med hävstångsfaktorn. Fonden kännetecknas 
av hög risk.

Förvaltare

Totalavkastning, %

ack sedan start 30,3

snitt sedan start 5,0

10 ack –

10 snitt –

5 ack 30,6

5 snitt 5,5

3 ack 13,3

3 snitt 4,3

2 ack 12,9

2 snitt 6,2

1 år 2,9

Placeringsinriktning

Startdatum 2015-02-05

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,95

Riskklass 7

Ansvarig förvaltare F. Huynh, M. Gustafsson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro –

PPM-nummer 222 307

Fondfakta

FREDRIK HUYNH 
Ekonom och Ingenjör. Arbetat i finansbranschen 
sedan 2003 och anställd sedan 2011.

MAGNUS GUSTAFSSON
MSc i statskunskap. Arbetat i finansbranschen 
sedan 1996 och anställd sedan 2014.

fredrik.huynh@carnegiefonder.se  
magnus.gustafsson@carnegiefonder.se
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, SEK – – – – 90,12 101,81 111,95 98,64 143,68 130,32

Antal andelar, st – – – – 573 125 621 004 1 070 637 894 265 811 221 741 064

Fondförmögenhet, Mkr – – – – 52 63 120 88 117 97

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

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

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

Totalavkastning, % – – – – –9,9 13,0 10,0 –11,9 44,0 –9,3

1) Valt jämförelseindex (OMX Stockholm 30 GI multiplicerat med 1,5) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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Bransch Procent

Industri 32,9

Finans 19,4

Övriga tillgångar och skulder 12,4

Teknik 10,2

Dagligvaror 6,7

Sällanköpsvaror 5,4

Kommunikationstjänst 5,1

Hälsovård 3,9

Material 3,0

Tjänster 1,0

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Innehav Procent

Atlas Copco 7,1

Ericsson B 5,9

Volvo B 5,4

Investor B 5,0

Sandvik 4,9

Assa Abloy B 4,4

H&M B 4,4

Essity B 4,3

Hexagon B 4,3

SEB 3,9

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 6,7

Essity B 4 132 4,3

Swedish Match 2 316 2,4

Finans 19,4

Handelsbanken 3 689 3,8

Investor B 4 811 5,0

Kinnevik B 1 307 1,4

Nordea 2 316 2,4

SEB 3 760 3,9

Swedbank 2 874 3,0

Hälsovård 3,9

Astrazeneca 2 848 2,9

Getinge B 942 1,0

Industri 32,9

Abb LTD 2 371 2,5

Alfa Laval 1 788 1,9

Assa Abloy B 4 298 4,4

Atlas Copco 6 862 7,1

Atlas Copco B 2 624 2,7

Autoliv SDR 679 0,7

Sandvik 4 695 4,9

Skanska B 1 672 1,7

Skf B 1 620 1,7

Volvo B 5 195 5,4

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 3,0

Boliden 1 243 1,3

Sca B 1 556 1,6

Ssab 130 0,1

Sällanköpsvaror 5,4

Electrolux B 991 1,0

H&M B 4 232 4,4

Teknik 10,2

Ericsson B 5 702 5,9

Hexagon B 4 109 4,3

Telekom 5,1

Tele2 B 1 817 1,9

Telia Company 3 148 3,3

Tjänster 1,0

Securitas B 925 1,0

Summa värdepapper 84 651 87,6

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 11 928 12,4
Summa fondförmögenhet 96 579 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 104 239 84 651
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 104 239 84 651

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 104 239 84 651

Bankmedel och  
övriga likvida medel 15 404 13 510
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 0 8

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 119 643 98 169

Skulder
Övriga derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –1 213 –274
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde –1 213 –274

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –100 –78

Övriga skulder –1 777 –1 239
Summa Skulder –3 090 –1 590

Fondförmögenhet 116 552 96 579

Poster inom linjen
Ställda säkerheter för  
övriga derivatinstrument  8 273  10 096
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Utveckling 
CF Tillväxt Sverige föll under årets första halvår med 
2,9 procent. Nettoflödena till fonden uppgick till mi-
nus 2 miljoner kronor och värdet per halvårsskiftet 
var 50,8 miljoner kronor. Några specifika risker finns 
inte i fonden, däremot är det en fond som uteslu-
tande består av svenska aktier och dessa har i sig en 
relativt hög risk givet att Sverige är ett litet land med 
stor exportindustri och därmed mer utsatt för om-
världen än många andra länder. Därtill har Sverige 
en egen valuta, vilket gör oss utsatta för svängningar.

Förvaltning 
Det blev ett märkligt halvår för denna fond som vi 
övertog 2019 genom köpet av Alfred Bergs svens-
ka fonder. När viruset corona spred sig som en löp-
eld och utmynnande i total nedstängning av flera 
länder i världen kom den snabbaste och kraftigaste 
börsnedgången i mannaminne. Arbetslösheten steg 
snabbt till nivåer vi inte sett i modern tid och räds-
lan hos människor var i nivå med den kring terror-
attackerna i USA 2001. 

Men centralbanker och stater klev snabbt fram 
och visade en vilja och beslutsamhet som bådar 
gott inför framtida katastrofer ; räntor sänktes glo-
balt, stimulanser i form av likviditet och central-
bankernas köp av företagsobligationer bröt ny 
mark och med detta återhämtade börserna en stor 
del av nedgången. Teknikaktier och tydliga vinnare 
på stanna hemma-trenden såg våldsamma kurs-
uppgångar, men en stor del av uppgången ska nog 
tillfalla de ultralåga räntorna som gör tillväxtbolag 
med höga multiplar ännu dyrare. Förlorare blev de 
uppenbara branscherna hotell, flyg, företag som 
säljer till restauranger och en stor del av industrin 
som stod stilla då mycket var stängt. Mot slutet av 

andra kvartalet öppnades mycket upp, statligt stöd 
gav viss hjälp under perioden och vips var mycket 
återhämtat även om många bolag tappat mellan 
20-40 procent av försäljningen. 

Fonden sålde sina aktier i Millicom, som kom via 
Kinnevik, Fabege och Astra Zeneca. Astra Zeneca 
klarade nedgången bättre än mycket annat och 
vi valde istället att köpa in oss rejält i Momentum 
Group som genom förvärvet av Swedol går in i 
en period av tydlig vinsttillväxt kommande år då 
butiker slås ihop och dess produkter behövs i den 
växande byggmarknaden. Vi bytte Fabege mot 
Atrium Ljungberg då den senare handlas till stor 
rabatt mot bokade värden och är med och bygger 
hållbara städer samtidigt som de avvecklade Farsta 
Centrum och därmed har ännu färre köpcentrum i 
beståndet. Slutligen köpte vi in oss i  Handelsbanken 
som har ny ledning och därmed påbörjar sin kultur-
omvandling och digitalisering. Banken har som alltid 
i kriser bäst förutsättningar då de har en historia 
av låga kreditförluster ; lägg till en låg värdering och 
mycket överskottskapital.

Derivathandel med mera 
Fonden har inte handlat med derivat. Fonden har 
inte lånat ut aktier. För att beräkna de sammanlag-
da exponeringarna i fonden har åtagande metoden 
använts som riskbedömningsmetod. Ställda säker-
heter per den 30 juni var 0 kronor. 

Framtidsutsikter 
Vissa hävdar att chocken för marknaden inte bara 
är att en pandemi bröt ut utan snarare att privat-
personer (som arbetade hemma) började handla 
aktier i en takt vi inte sett sen it-bubblans glada 
dagar. Därmed blev upphämtningen efter den in-

ledande kraschen mycket stökigare och konstigare 
än vi sett tidigare. Den stressade många produkter 
och kursrörelserna har varit minst sagt betydande 
under halvåret 2020. Småbolag, teknik och tillväxt 
har som sagt flugit medan många traditionella stor-
bolag backat eller stått still.

Fondens medelstora bolag med hållbarhet i fo-
kus har klarat sig mycket bra. Hösten kommer att 
präglas av mycket oro kring virusutvecklingen som i 
skrivande stund går åt fel hålla i stora delar av värl-
den, jakten på ett vaccin och allt hårdare ton mot 
Kina från amerikanskt håll i takt med att president-
valet närmar sig. Förändrade beteenden kommer 
vi också att få med mera e-handel, större avstånd 
mellan människor och mindre resande. 
Vi är förhoppningsvis på väg ut ur recessionen men 
troligtvis på väg in i en rejäl lågkonjunktur med sto-
ra prövningar för vårt samhälle. En stor del av per-
mitteringarna blir nog permanenta uppsägningar 
och högre arbetslöshet kommer att kosta staterna 
liksom resultera i lägre konsumtion. Skuldsättningen 
staterna skaffar sig måste på något sätt också be-
talas tillbaka och risken är att det slår mot framtida 
tillväxt. Portföljens välskötta och hållbara bolag bör 
dock klara sig bra även i en tuffare omvärld. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Hållbarhet är en självklar del av vår förvaltning och 
har påverkat en stor del av vårens arbetsuppgifter. 
På grund av de särskilda omständigheterna med 
coronan valde vi att ha flera digitala påverkans-
möten. Ett av dessa var med finanschefen på 
NCC, ett annat med Atrium Ljungbergruppen, ett 
tredje med Electrolux Professionals liksom med 
 Momentum Group. Vi röstade digitalt på merpar-
ten av stämmorna och besökta några stycken, bland 

CF Tillväxt Sverige

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

Förvaltare

Startdatum 2016-02-10

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,35

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare Simon Blecher

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro –

PPM-nummer 675 106

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 77,4

snitt sedan start 13,9

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack 30,2

3 snitt 9,2

2 ack 26,2

2 snitt 12,3

1 år 8,1

Placeringsinriktning

SIMON BLECHER

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

simon.blecher@carnegiefonder.se
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annat Atrium Ljungberg, Holmen och NCC fysiskt. 
Vi har påbörjat flera dialoger med bolagen i port-
följen som vi kommer att följa upp under hösten. 

Vi fortsätter att uppmuntra samtliga bolag i port-
följerna att minska utsläppen. 
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2017 2018 2019 2020h

UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, SEK – – – – – 126,53 163,03 131,51 182,59 177,40

Antal andelar, st – – – – – 1 494 841 1 502 685 299 717 299 259 286 503

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – 189 204 39 55 51

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

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – – 3,2 3,2 4,3

Totalavkastning, % – – – – – 26,5 7,5 –3,3 38,8 –2,9

1) Valt jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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Bransch Procent

Industri 58,5

Fastighet och finans 15,4

Dagligvaror 11,2

Sällanköpsvaror 7,2

Material 5,0

Kraftförsörjning 2,2

Övriga tillgångar och skulder 0,5

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Innehav Procent

Momentum Group B 8,2

Kinnevik B 7,2

Atlas Copco B 6,8

Scandi Standard 5,1

Electrolux B 4,6

Handelsbanken 4,3

Volvo B 4,3

Sweco B 4,1

Abb Ltd 4,1

Nibe B 4,0

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30
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BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 53 403 50 546
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 53 403 50 546

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 53 403 50 546

Bankmedel och  
övriga likvida medel 2 090 371
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 0 20

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 55 493 50 936

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –70 –57

Övriga skulder –782 –55
Summa Skulder –851 –112

Fondförmögenhet, 54 642 50 824

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 11,2

Essity B 1 508 3,0

Midsona B 1 602 3,2

Scandi Standard 2568 5,1

Fastighet och Finans 15,4

Atrium Ljungberg B 1 958 3,9

Handelsbanken 2 210 4,3

Kinnevik B 3 677 7,2

Industri 58,5

Abb Ltd 2 090 4,1

Atlas Copco B 3 455 6,8

Electrolux Pro B 1 697 3,3

Momentum Group B 4 179 8,2

Ncc B 1 508 3,0

Nederman Holding 1 120 2,2

Nibe B 2 052 4,0

Nobina 836 1,6

Nordic Waterproofing 1 527 3,0

Sandvik 1 744 3,4

Skanska B 1 895 3,7

Skf B 1 738 3,4

Sweco B 2 099 4,1

Systemair 1 616 3,2

Volvo B 2 196 4,3

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Kraftförsörjning 2,2

Arise 1 110 2,2

Material 5,0

Holmen B 1 486 2,9

Munters 1 037 2,0

Sällanköpsvaror 7,2

Elanders 1 300 2,6

Electrolux B 2 342 4,6

Summa värdepapper 50 546 99,5

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 278 0,5
Summa fondförmögenhet 50 824 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30



66Halvårsrapport 2020 

Räntefonder
Carnegie Corporate Bond ...........67

Carnegie High Yield Select ...........72

Carnegie Investment Grade .........76

Carnegie Likviditetsfond ...............80

Carnegie Obligationsfond ............84

CF Bear ............................................87



67Halvårsrapport 2020 

Utveckling
Utvecklingen under första halvåret kom att bli ex-
tremt volatil, hänförligt till coronavirusets utbred-
ning. Initialt var förhoppningen att spridningen kun-
de hållas isolerad till Kina men när det stod klart 
att viruset var på väg att utvecklas till en pandemi 
blev kapitalmarknadernas reaktion panik artad med 
kraftiga fall. Oron för de realekonomiska konse-
kvenserna och en kollaps i oljepriset från upptor-
kad efterfrågan fick investerare att paniksälja risktill-
gångar och aktie- såväl som kreditmarknader hade 
sin värsta period sedan depres sionen. Världens 
centralbanker var snabba med att agera när man 
påbörjade stimulansåtgärder både i form av ränte-
sänkningar och rena stimulans paket. Till en början 
bedömde marknaderna dessa åtgärder som otill-
räckliga och rasen fortsatte fram till slutet av mars. 
När de värsta flödena var över och investerarna 
tog fasta på att central bankerna var beredda att än 
en gång göra whatever it takes i kombination med 
positiva tecken från avtagande virusspridning vände 
sentimentet och marknaderna reagerade positivt. 
Därefter följde en återhämtning utan dess like och 
vid halvårsskiftet tangerade globala finansmarkna-
den återigen rekordnivåer. 

Även om utvecklingen på finansmarknaderna 
tyder på en relativt snabb realekonomisk åter-
hämtning finns fog att fundera över utvecklingen 
framöver. Investerare har återgått till att prissätta 
risk efter bristen på alternativ, de ekonomiska kon-
sekvenserna från virusets spridning börjar precis 
synas i bolagens kvartalsrapporter och de långsikti-
ga konsekvenserna av stimulansåtgärderna återstår 
att se.

Förvaltning
Vid inledningen av året åtnjöt många bolag histo-
riskt låga kreditmarginaler och riskaptiten fortsatte 
ge stöd åt primärmarknadsemissioner tills corona-
viruset slog till med full kraft. Den initiala reaktionen 
var en likviditetsdriven härdsmälta på globala kre-
ditmarknader när investerare valde cash över carry, 
oavsett nivå/löptid. Samtliga av portföljens segment 
drabbades mer eller mindre och initialt var fallet 
proportionerligt mot kreditbetyget, där Investment 
Grade generellt sjönk 5-10 procent och enskilda 
namn inom High Yield 15-30 procent. Den efterföl-
jande återhämtningen har inte varit lika generisk utan  
investerare har generellt varit mindre benägna att 
ta risk, även om centralbanksstimulanserna fort-
sätter att snedvrida prissättningen. 

Givet den kraftigt ökade volatiliteten har vi un-
der perioden varit aktiva i sekundärmarknaden 
för att möta flöden och avyttra/investera i namn 
vi bedömer fått ändrade förutsättningar. Ett tydligt 
exempel är Hurtigruten som i februari såg attraktiv 
ut men med corona valde vi att avyttra innehavet 
baserat på just radikalt ändrade förutsättningar. Hit 
hör även namn som Selecta och Cabonline där vi 
avyttrat positionen då vi inte längre bedömer dem 
som lika attraktiva jämfört med annat. Istället in-
vesterade vi i högkvalitativa IG-namn där orolig-
heterna fått priset att sjunka omotiverat mycket i 
stabila namn som Volvo, Atlas Copco, Autoliv, med 
flera. Även långa fastighetskrediter har sjunkit rela-
tivt mycket i pris, delvis orsakat av oron för hyres-
gästerna i kommersiella bestånd, och laggat i åter-
hämtning. Diskrepansen som skapats mot vanliga 
bolag bör därför över tid normaliseras på lägre ni-
våer även om det normalt är den sista sektorn som 
investerare prisar upp. Med den tesen har vi en 

något förhöjd exponering mot segmentet då åter-
hämtningen bör komma successivt över tid. Det är 
viktigt att komma ihåg att detta är ett maraton och 
inte en sprint, och mycket av prissättningen i an-
drahandsmarknaden är avhängig att nya emissioner 
prissätts i primärmarknaden. 

Högre volatilitet och fallande tillgångspriser har 
utgjort utmaningar under första halvåret där fon-
den backade med –5,97 procent. Nettoflödet för 
perioden uppgår till –4,67 miljarder kronor och 
fondförmögenheten per halvårsskiftet var 14,15 
miljarder kronor. 

Derivathandel med mera 
Fonden hanterar valutarisk genom att säkra kursen i 
utländska valutor mot SEK. Fonden kan använda de-
rivat, dels för att öka eller skydda kreditexponering 
dels för att minska eller öka räntedurationen. För 
att beräkna fondens sammanlagda exponering som 
uppkommer genom användandet av derivat har 
åtagandemetoden använts som riskbedömnings-
metod. Ställda säkerheter per den 30 juni uppgick 
till 17,2 miljoner kronor och mottagna säkerheter 
uppgick till 26,5 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Coronavisurets framfart fortsätter att prägla ut-
vecklingen och har hittills skapat stora diskrepan-
ser mellan realekonomin och finansmarknaderna. 
Riskaptiten varierar med smittspridningen och cen-
tralbankernas ändlösa vilja att motverka en reces-
sion tänjer på gränserna för riskpremier. Kombina-
tionen gör framtiden och utvecklingen för bolagen 
svår att sia om och vi fortsätter därför  att hålla en 
väl diversifierad och likvid portfölj. 

Carnegie Corporate Bond

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

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

Förvaltare

Startdatum 1990-10-01

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,95

Riskklass 3

Ansvarig förvaltare M. Andersson & N. Edman

Fondbolag Fund Rock Management 
Company S.A. 

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Ja, Class 1 SEK Div

Bankgiro 5001-9496

PPM-nummer 537639

Fondfakta Totalavkastning, % 

ack sedan start 307,6

snitt sedan start 4,8

10 ack 38,2

10 snitt 3,3

5 ack 3,7

5 snitt 0,7

3 ack –1,5

3 snitt –0,5

2 ack –2,8

2 snitt –1,4

1 år –4,8

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
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Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden integrerar hållbarhet i förvaltningsproces-
sen och för löpande dialog med bolagen. Ett strikt 
angreppssätt med ren inkludering/exkludering 
medför att vissa bolag faller utanför investeringsbart 
univers om de är involverade i kontroversiella bran-
scher. Grundansatsen är dock att uppmuntra bola-
gen till hållbarhet genom en aktiv påverkansdialog 
och för att bolagen ska få utrymme och möjligheten 

att bli en av de bättre i sin sektor anser vi att vårt 
ansvar som investerare sträcker sig längre än att en-
bart förhålla oss till inkludering och exkludering av 
enskilda bolag och branscher. Under perioden har 
vi investerat i en grön obligation från Momox. Bo-
laget har utvecklat och driver en proprietär digital 
plattform för att köpa och sälja begagnad litteratur 
och viss konfektion. Affärsmodellen bedöms spara 
65 000 ton koldioxid per år jämfört med livscykel-

påverkan från nya produkter. Vi har också fått resul-
tat av en längre periods påverkansdialog där Heim-
staden nu tillsatt oberoende ledamöter i styrelsen 
och tillsammans med Heimstaden Bostad utvecklat 
sitt hållbarhetsarbete och formulerat mål baserat på 
essensen i Parisavtalet. 
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Class 3 SEK 318,08 354,89 374,57 385,76 389,52 402,65 418,34 416,33 433,50 407,61

Antal andelar, st Class 3 SEK 6 227 904 14 261 900 22 166 709 27 984 547 25 882 235 23 503 026 32 469 863 31 629 293 37 656 061 29 649 552

Andelsvärde, NOK Class 3 NOK – 102,28 108,28 112,30 114,85 119,95 126,00 127,01 134,14 121,88

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 3 228 214

Andelsvärde, EUR Class 3 EUR – – 102,10 104,59 105,59 109,27 113,55 112,97 117,22 1151,53

Antal andelar, st Class 3 EUR – – 49 071 55 280 36 607 39 642 28 915 79 332 78 769 79 554

Andelsvärde, kr Class 1 SEK – – – – – – – – 104,77 98,69

Antal andelar, st Class 1 SEK – – – – – – – – 1 614 864 6 576 348

Andelsvärde, kr Class 1 SEK Dist 102,30 110,13 112,37 111,62 108,64 108,08 108,14 104,02 104,02 96,76

Antal andelar, st Class 1 SEK Dist 1 766 865 5 179 050 7 076 999 7 623 836 8 870 796 8 014 245 8 813 083 7 775 434 8 967 121 6 649 385

Andelsvärde, EUR Class 1 EUR – – – 98,97 100,27 104,13 108,59 108,41 112,97 1 110,89
Antal andelar, st Class 1 EUR – – – 192 581 240 108 203 801 222 130 132 109 52 329 20 806

Andelsvärde, NOK Class 1 NOK – – – – – – 110,43 111,71 118,39 107,76
Antal andelar, st Class 1 NOK – – – – – – 1 128 225 1 890 406 1 589 312 1 508 325

Andelsvärde, CHF Class 3 CHF – – – – – – – 98,74 102,07 940,65

Antal andelar, st Class 3 CHF – – – – – – – 94 879 100 030 98 980

Andelsvärde, kr Class 2 SEK – – – – – – 100,01 100,10 100,75 95,01

Antal andelar, st Class 2 SEK – – – – – – 1 268 770 1 264 679 2 576 177 69 350

Fondförmögenhet, Mkr 2 162 5 840 9 987 12 630 12 066 11 663 15 140 15 172 19 985 14 150

Utdelning, kr/andel Klass 1 SEK Dist 4,08 4,16 4,16 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,00 1,80

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

Totalavkastning, % 3,3 11,6 5,5 3,0 1,0 3,4 3,9 –0,5 4,1 –6,0

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt. 
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 2 039 288 14,4

Alandsbanken Ab FRN 2022-11-22 114 432 0,8

Dnb Boligkreditt As 0,75% 2024-01-31 164 454 1,2

Dnb Boligkreditt As FRN 2022-11-28 48 409 0,3
Klp Kommunekreditt As FRN  
2023-05-08 96 933 0,7
Landshypotek Bank Ab 0,75%  
2023-05-25 213 553 1,5
Lansforsakringar Hypotek FRN  
2023-11-28 137 037 1,0
Nordea Eiendomskreditt FRN  
2023-06-21 43 484 0,3
Nordea Eiendomskreditt FRN  
2024-06-19 48 351 0,3

Nordea Hypotek Ab FRN 2023-05-24 102 029 0,7
Nykredit Realkredit As FRN  
2024-04-01 142 915 1,0
Nykredit Realkredit As FRN  
2023-04-01 91 583 0,6
Nykredit Realkredit As FRN  
2022-10-01 101 580 0,7

Skandiabanken Ab FRN 2022-03-02 50 614 0,4

Skandiabanken Ab FRN 2022-08-24 81 199 0,6
Sparebank 1 Boligkreditt FRN  
2025-06-02 119 624 0,8
Sparebank 1 Naeringskred FRN 
2022-12-15 50 817 0,4
Storebrand Boligkreditt FRN  
2024-06-19 120 198 0,8
Swedbank Hypotek Ab FRN  
2023-03-15 122 895 0,9
Swedish Covered Bond 0,75%  
2024-03-28 102 390 0,7
Swedish Covered Bond FRN  
2021-09-15 86 789 0,6

Energi 501 037 3,5

Ellevio Ab 2,875% 2025-02-12 41 969 0,3

Ellevio Ab FRN 2023-12-09 97 099 0,7

Ellevio Ab FRN 2024-02-28 61 241 0,4

Ellevio Ab FRN 2027-06-11 30 069 0,2

European Energy As FRN 2023-09-20 71 696 0,5

Kraftringen Energi FRN 2023-12-06 50 016 0,4

Statnett Sf 0,518% 2023-06-30 30 078 0,2

Statnett Sf FRN 2024-03-04 29 127 0,2
Fortum Varme Holding Sam FRN 
2025-02-24 89 742 0,6

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 18 115 258 13 847 021

Penningmarknadsinstrument 1 001 755
OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 917 136 58 721

Fondandelar 40 171
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 20 074 320 13 905 741

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 20 074 320 13 905 741

Bankmedel och  
övriga likvida medel 699 682 348 224
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 127 660 100 830

Övriga tillgångar 166 537 56
Summa tillgångar 21 068 199 14 354 851

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –902 351 –35 722
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –37 275 –94 632

Övriga skulder –143 188 –74 976
Summa Skulder –1 082 814 –205 330

Fondförmögenhet, not 1 19 985 385 14 149 520

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 129 950 27 966

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

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

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

4) Avser övriga finansiella instrument.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Fastigheter 2 491 047 17,6
Akelius Residential Prop Ab 1.125% 
Emtn Ser 3 17/14.03.24 27 729 0,2
Akelius Residential Prop Ab FRN Emtn 
Sen 18/03.10.23 47 642 0,3
Akelius Residential Prop Ab FRN Sen 
Reg S 19/12.11.24 19 274 0,1
Akelius Residential Prop Ab Var Sub 
Reg S 18/05.10.78 146 964 1,0
Akelius Residential Prop Ab Var Sub 
Reg S 20/17.05.81 24 023 0,2

Bulk Industrier As FRN 20/14.07.23 32 940 0,2
Bulk Infrastructure As FRN Sen 
19/15.10.24 41 101 0,3
Castellum Ab 0.75% Emtn Ser 3 Tr1 
Sen Reg S 19/04.09.26 87 936 0,6
Castellum Ab 2.125% Emtn Sen Reg S 
18/20.11.23 27 290 0,2
Chr Bygga Bostader Hg Ab FRN 
17/05.07.21 2 415 0,0
Cibus Nordic Real Estate Ab FRN Sen 
20/12.06.23 65 890 0,5
Cibus Nordic Real Estate Ab FRN Sen 
20/18.09.23 37 082 0,3
Fastighets Ab Stenvalvet FRN Dmtn 
Sen 20/05.02.24 46 935 0,3
Fastighets Balder Ab 1.125% Emtn Sen 
Reg S 19/29.01.27 39 680 0,3
Fastighets Balder Ab 1.25% Emtn Sen 
Reg S 20/28.01.28 111 296 0,8
Fastighets Balder Ab 1.875% Sen Reg 
S 17/23.01.26 34 827 0,2

Fastpartner Ab FRN Sen 19/24.05.23 61 391 0,4

Heimstaden Ab FRN Sen 19/31.05.23 115 289 0,8

Heimstaden Ab FRN Sen 19/31.05.23 74 347 0,5
Heimstaden Ab Var Sub 19/11.07.
Perpetual 131 859 0,9
Heimstaden Bostad Ab 1.125% Emtn 
Sen Reg S 20/21.01.26 51 317 0,4
Heimstaden Bostad Ab 2.125% Emtn 
Sen 19/05.09.23 43 648 0,3
Heimstaden Bostad Ab FRN Emtn Sen 
18/07.06.24 38 005 0,3
Heimstaden Bostad Ab Var Jun Sub Reg 
S 19/19.02.Perpetual 142 099 1,0
Host Property Ab FRN Sen Reg S 
19/28.11.22 26 289 0,2
Klovern Ab FRN Ser 11 Sen Reg S 
18/04.04.22 25 706 0,2
Klovern Ab Var Ser 12 Tr Nc5 Sub Reg 
S 18/21.09.Perpetual 14 870 0,1
Kojamo Plc 1.875% Emtn Sen Reg S 
20/27.05.27 65 422 0,5
M2 Asset Management Ab FRN Sen 
Reg S 19/19.12.22 67 339 0,5

Niam Vi Lux Sàrl 5.25% 20/05.03.25 78 778 0,6
Np3 Fastigheter Ab FRN Sen 
19/13.03.23 12 337 0,1
Sagax Ab Step-Up Emtn Ser 4 Sen 
19/16.06.23 39 077 0,3
Samhallsbyggnadsbolag I Ab 1.75% 
Emtn Sen Reg S 19/14.01.25 52 540 0,4
Samhallsbyggnadsbolag I Ab FRN Emtn 
19/06.09.23 48 957 0,3
Samhallsbyggnadsbolag I Ab FRN Emtn 
Sen Reg S 19/03.10.22 49 367 0,3
Samhallsbyggnadsbolag I Ab FRN Emtn 
Sen Reg S 19/22.05.23 54 505 0,4
Samhallsbyggnadsbolag I Ab FRN Emtn 
Sen Reg S 20/30.01.27 18 991 0,1
Samhallsbyggnadsbolag I Ab Var Emtn 
Sen 19/04.07.22 74 670 0,5
Samhallsbyggnadsbolag I Ab Var Jun 
Reg S 20/30.01.Perpetual 3 888 0,0
Samhallsbyggnadsbolag I Ab Var Jun Sub 
19/28.01.Perpetual 169 429 1,2
Samhallsbyggnadsbolag I Ab Var Sub 
Reg S 19/26.07.Perpetual 27 563 0,2
Special Inv Fd Eq Finnish Re 2.75% 
19/29.01.24 129 921 0,9
Vasakronan Ab FRN Emtn Sen 
20/03.06.25 80 420 0,6

40 171

58 721
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Finans 2 098 291 14,0

Axactor Se FRN 2021-06-23 121 786 0,9

B2 Holding Asa FRN 2022-11-14 124 530 0,9

B2 Holding Asa FRN 2023-05-23 52 837 0,4

B2 Holding Asa FRN 2024-05-28 2 737 0,0

B2 Holding Asa FRN 2021-10-04 135 624 1,0
Bayport Management 11,5%  
2022-06-14 91 789 0,6

Ddm Debt Ab 8% 2020-12-11 36 423 0,3

Ddm Debt Ab FRN 2022-04-08 17 627 0,1

Dnb Bank Asa FRN 2030-05-28 76 198 0,5

Dnb Bank Asa 6,5% PERP 38 169 0,3
Garfunkelux Holdco 3 Sa 7,5%  
2022-08-01 32 661 0,2
Garfunkelux Holdco 3 Sa FRN  
2023-09-01 53 030 0,4
Garfunkelux Holdco 3 Sa FRN  
2023-09-01 44 599 0,3

Hoist Finance Ab 2,75% 2023-04-03 31 243 0,2

Hoist Finance Ab 3,875% 2027-05-19 23 409 0,2

Hoist Finance Ab 8,625% PERP 124 212 0,9

Intrum Ab 2,75% 2022-07-15 105 219 0,7

Intrum Ab 3% 2027-09-15 26 723 0,2

Intrum Ab 3,125% 2024-07-15 24 184 0,2

Intrum Ab 3,5% 2026-07-15 9 387 0,1

Jyske Bank A/S FRN PERP 19 798 0,1

Jyske Bank A/S FRN PERP 21 286 0,2

Jyske Bank A/S FRN PERP 46 347 0,3

Klarna Bank Ab FRN 2022-08-15 82 608 0,6

Klarna Ab FRN PERP 70 727 0,5

Klarna Bank Ab FRN 2028-07-05 38 869 0,3
Mandatum Life Insurance 1,875% 
2049-10-04 90 532 0,6

Nordax Bank Ab FRN 2022-09-23 29 326 0,2

Nordax Bank Ab FRN 2022-06-07 37 479 0,3

Nordax Bank Ab FRN 2023-01-23 23 402 0,2
Op Corporate Bank Plc FRN  
2030-06-03 90 712 0,6
Op Corporate Bank Plc 1,625% 
2030-06-09 73 311 0,5

Sbab Bank Ab FRN 2030-06-03 80 737 0,6

Sfl Corp Ltd FRN 2024-06-04 27 731 0,2

Skandinaviska Enskilda 5,125% PERP 42 176 0,3

Skandinaviska Enskilda 5,625% PERP 37 667 0,3
Svenska Handelsbanken Ab 5,25% 
PERP 113 195 0,8

Försäkring 1 225 517 8,7

Rsa Insurance Group Plc FRN PERP 195 049 1,4
Sirius International Grp FRN  
2047-09-22 174 023 1,2
Storebrand Livsforsikrin 6,875% 
2043-04-04 35 196 0,2
Storebrand Livsforsikrin FRN  
2047-11-21 64 187 0,5
Storebrand Livsforsikrin FRN  
2049-09-16 85 920 0,6
Storebrand Livsforsikrin FRN  
2048-03-27 188 598 1,3

Tryg Forsikring FRN PERP 58 291 0,4

Tryg Forsikring FRN 2046-05-26 203 216 1,4

Velliv Pension & Liv FRN 2028-06-08 221 036 1,6

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

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

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

4) Avser övriga finansiella instrument.

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Industri 555 206 3,9

Ahlstrom Munksjo Oyj 3,879% PERP 33 932 0,2

Benchmark Holdings FRN 2023-06-21 60 396 0,4

Bellman Group Ab FRN 2022-06-19 1 993 0,0
Capnor Weasel Bidco Oy FRN  
2025-06-12 34 014 0,2

Epiroc Ab FRN 2023-12-06 70 584 0,5
Frontmatec Group Aps FRN  
2024-10-10 76 050 0,5
Hexagon Composites Asa FRN 
2023-03-15 28 211 0,2
Jacob Holm & Sonner Hold FRN 
2022-03-31 54 872 0,4

Mowi Asa FRN 2025-01-31 6 287 0,0
Nordisk Bergteknik Ab FRN  
2023-06-26 28 633 0,2
Skanska Finl Services Ab FRN  
2023-05-24 58 397 0,4

Skf Ab FRN 2024-06-10 60 378 0,4

Zengun Group Ab FRN 2022-05-23 41 460 0,3

Investmentbolag 753 391 5,1

Aker Asa FRN 2023-01-31 54 559 0,4

Aker Asa FRN 2024-11-22 77 224 0,5
Aurelius Equity Oppor FRN  
2024-12-05 56 427 0,4

Bonheur Asa FRN 2024-09-04 67 814 0,5

Ab Industrivarden FRN 2023-02-20 99 034 0,7

Kistefos As FRN 2023-05-10 22 924 0,2

Investment Ab Latour FRN 2025-03-27 147 215 1,0

Investment Ab Latour FRN 2022-03-16 90 246 0,6
Lundbergforetagen Ab FRN  
2025-05-20 70 676 0,5

Mutares Se & Co FRN 2024-02-14 37 443 0,3
Stena International Sa 3,75%  
2025-02-01 29 829 0,2

Kommunobligationer 50 355 0,4

Oslo Kommune FRN 2021-09-02 50 355 0,4

Material 143 849 1,0

Stora Enso Oyj FRN 2025-04-29 41 278 0,3

Sveaskog Ab FRN 2023-05-08 80 818 0,6

Stora Enso Oyj 2,5% 2027-06-07 21 753 0,2

Olja & Offshore 397 470 2,8
Teekay Shuttle Tankers 7,125%  
2022-08-15 89 783 0,6
Teekay Shuttle Tankers FRN  
2024-10-18 111 870 0,8
Independent Oil & Gas FRN  
2024-09-20 42 014 0,3
Siccar Point Energy Bond 9%  
2023-01-31 72 711 0,5

Tulip Oil Neth Off Bv FRN 2022-10-25 81 093 0,6

Oljeservice 21 278 0,2

Dof Subsea Asa 9,5% 2022-03-14 14 911 0,1

Dof Subsea Asa 8,28% 2023-11-27 6 367 0,0

Sällanköpsvaror 478 110 3,4

Autoliv Inc 0,75% 2023-06-26 82 005 0,6

Catena Media Plc FRN 2022-03-02 153 883 1,1

Fng Nordic Ab FRN 2024-07-25 86 745 0,6

Ia Hedin Bil FRN 2022-10-05 76 553 0,5
Nordic Entertainment FRN  
2024-05-23 29 363 0,2

Walnut Bidco Plc 6,75% 2024-08-01 33 624 0,2

Walnut Bidco Plc 9,125% 2024-08-01 15 938 0,1

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Teknik 262 624 1,9

Centralnic Group Plc FRN 2023-07-03 8 566 0,1

Chip Bidco As FRN 2024-12-13 60 231 0,4
Digiplex Norway Hold 3 FRN  
2023-05-12 41 712 0,3

Infront Asa FRN 2023-05-15 21 158 0,1

Midsummer Ab FRN 2023-04-25 6 773 0,0
Momox Holding Gmbh FRN  
2025-07-10 82 966 0,6

Tietoevry Oyj 2% 2025-06-17 41 218 0,3

Telekom 773 121 5,5
Ice Scandinavia Holdings FRN  
2023-10-10 63 149 0,4
Ice Group Scandinavia FRN  
2021-10-12 161 530 1,1

Millicom Intl Cellular 6% 2025-03-15 34 186 0,2

Millicom Intl Cellular FRN 2024-05-15 52 825 0,4

Nokia Oyj 2,375% 2025-05-15 43 265 0,3

Tele2 Ab 1,125% 2024-05-15 43 254 0,3

Tele2 Ab FRN 2023-02-24 61 249 0,4

Tele2 Ab FRN 2025-06-10 49 350 0,3

Telia Co Ab FRN 2023-11-08 121 350 0,9

Telia Co Ab FRN 2077-10-04 66 487 0,5

Telia Co Ab 1,375% 2081-05-11 76 474 0,5

Tjänster 391 299 2,8

Assemblin Financing FRN 2025-05-15 93 754 0,7

Dsv Miljoe Group As FRN 2021-05-10 144 769 1,0

Sscp Lager Bidco FRN 2024-10-31 73 238 0,5

Otiga Group As FRN 2022-07-08 18 722 0,1

Swedavia Ab FRN PERP 19 594 0,1

Verisure Holding Ab 3,5% 2023-05-15 36 965 0,3

Verisure Holding Ab FRN 2025-04-15 4 257 0,0

Transport 1 695 963 8,4

Borealis Finance Llc 7,5% 2023-11-16 51 315 0,4

Chembulk Holding Llc 8% 2023-02-02 26 796 0,2

Consilium Ab FRN PERP 18 134 0,1

Dsv Panalpina A S 0,375% 2027-02-26 68 941 0,5

Dsv Panalpina A S FRN 2022-03-18 131 716 0,9

Gaslog Ltd 8,875% 2022-03-22 132 358 0,9

Gaslog Ltd FRN 2024-11-27 24 750 0,2

Golar Lng Partners Lp FRN 2021-11-22 74 582 0,5
Golar Lng Partners Lp FRN  
2022-11-15 75 602 0,5

Hoegh Lng Holdings FRN 2025-01-30 15 511 0,1

Hoegh Lng Holdings FRN 2022-02-01 8 652 0,1

Mpc Container Ships FRN 2022-09-22 78 011 0,6

Ocean Yield Asa FRN PERP 97 051 0,7

Odfjell Se FRN 2023-09-19 36 656 0,3

Scania Cv Ab 2,25% 2025-06-03 16 139 0,1

Scania Cv Ab FRN 2025-04-17 72 086 0,5

Scan Transgroup Intl FRN 2024-11-04 188 230 1,3

Songa Container As FRN 2023-06-14 68 928 0,5

Swedish Atp Mgmt Ab 6% 2022-08-14 16 219 0,1

Teekay Corp 9,25% 2022-11-15 71 555 0,5

Teekay Lng Partners FRN 2021-10-28 107 698 0,8

Teekay Lng Partners FRN 2023-08-29 71 802 0,5

Volvo Treasury Ab 1,625% 2025-05-26 64 761 0,5

Volvo Treasury Ab 2,26% 2023-04-03 30 953 0,2

Volvo Treasury Ab 2,313% 2024-05-06 25 777 0,2

Volvo Treasury Ab FRN 2022-05-05 25 377 0,2

Volvo Treasury Ab FRN 2022-11-04 39 400 0,3

Volvo Treasury Ab 4,85% 2078-03-10 56 963 0,4
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30 forts, 

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

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

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

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Övrigt 48 442 0,3

Abax Group As FRN 2025-06-23 48 442 0,3

Övriga finansiella instrument4)

Valutaderivat 17 241 0,1

Summa värdepapper 13 943 532 98,5

Övriga tillgångar och skulder (netto) 205 989 1,5
Summa fondförmögenhet 14 149 520 100,0
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Utveckling
Utvecklingen under det första halvåret kom att bli 
extremt volatil, hänförligt till coronavirusets utbred-
ning. Initialt var förhoppningen att spridningen kun-
de hållas isolerad till Kina men när det stod klart att 
viruset var på väg att utvecklas till en pandemi blev 
kapitalmarknadernas reaktion panikartad. Oron för 
de realekonomiska konsekvenserna och en kollaps 
i oljepriset från upptorkad efterfrågan resulterade 
i en härdsmälta på globala kreditmarknader med 
kraftigt fallande kurser som följd när investerare 
sålde risktillgångar brett. Även om centralbanker 
var snabba med att implementera stödåtgärder 
krävdes upptrappning till whatever it takes i kom-
bination med avtagande smittokurvor innan kapi-
talmarknaderna återfick viss riskaptit. Den starka 
återhämtning som skett träffar företrädesvis bolag 
med högre kreditbetyg och krediter inom ramen 
för centralbankernas stimulansprogram. Trots att 
utvecklingen på finans marknaderna indikerar en 
relativt snabb återhämtning för den globala ekono-
min handlar stora delar av fondens nisch, nordisk 
HY, fortfarande på väldigt attraktiva nivåer. 

Förvaltning
Första halvårets försämrade riskaptit gjorde att pri-
märmarknaden stängde kort efter virusets utbrott 
och likviditetskrisen i marknaden ledde till kraftigt 
fallande kurser i andrahandsmarknaden. Stora ut-
flöden ur marknaden präglade risksentimentet när 
antalet säljare vida översteg antalet få men oppor-
tunistiska köpare. I det initiala skedet anpassade vi 
fonden för att möta flöden samt reducera eller 
avyttra i de namn där vi bedömde coronaviruset 
ha en signifikant påverkan, där det fanns risk att 
situationen skulle förvärras eller där avkastningen 

i obligationen inte fullt ut motiverade risken. Mot 
bakgrund av till exempel minskat resande valde vi 
att kraftigt reducera vårt innehav i både Cabonline 
och Selecta då vi bedömde att konsekvenserna blir 
långtgående och kvarstår under en längre period 
när viruset lär ändra sättet som vi reser på. Istället 
har vi ökat innehavet i vad marknaden bedömer 
som coronaresistenta namn, bland annat Central-
Nic och Azerion, där verksamheten snarare har 
potential att påverkas positivt av restriktionsåtgär-
derna som infördes. 

Återhämtningen inom nordisk HY är eftersatt 
sina globala dito då investerare inte fått tillräckligt 
betalt för risken lägre ned i ratingskalan. Först när 
mer kända namn/IG-namn återhämtat sig skedde 
viss förflyttning utåt på riskskalan i jakten på av-
kastning. Vi har ökat innehavet i Zengun som trots 
en bra kvartalsrapport med rekordlåg skuldsätt-
ning, nya stora kontrakt från bland annat Fabege 
och bra momentum handlas till nästan 9 procent 
med mindre än två år till förfall. Aspire Global är ett 
annat exempel där bolaget trots företagsförvärv 
konsekvent haft en nettokassa, dvs kassabalansen 
överstiger utestående skuld, och konservativ syn på 
risk ändå handlas till drygt 11 procent i yield med 
förfall om knappt nio månader. Catena Media är i 
en liknande situation där verksamheten till viss del 
gynnas av restriktionerna och bolaget rapportera-
de ett starkt första kvartal där de annonserade att 
de amorterar en tredjedel av obligationen i en an-
sats att minska skuldsättningen som pro forma blir 
rekordlåg. Trots detta handlas bolagets obligation till 
närmare 10 procent i yield med förfall senast 2022. 

Även om globala finansmarknader återhämtat 
fallet så kvarstår i flera fall en stor rabatt inom 
nordisk high yield men i takt med att investerare 

Carnegie High Yield Select

Fondens syfte är att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att 
i första hand investera i en diversifierad portfölj av räntebärande 
instrument som huvudsakligen utgörs av obligationer med högre 
risk utgivna av bolag som till största delen har sin hemvist eller är 
verksamt på de nordiska marknaderna. 

Förvaltare

Startdatum 2017-11-02

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,85

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare M. Andersson & N. Edman

Fondbolag Fund Rock Management  
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxembourg

Utdelning Ja (Class 1 SEK div och Class 3 
SEK div) 

Bankgiro 5217-5312

PPM-nummer 537 639

Fondfakta Totalavkastning, %
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5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –0,2

2 snitt –0,1

1 år –5,3

Placeringsinriktning

NIKLAS EDMAN
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen 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

jagar avkastning så ska också fondens nisch åter-
hämta tappet från första kvartalet, även om det 
krävs mer bevis innan investerare vågar handla upp 
samtliga namn. Summeringen av första halvåret blir 
förvisso tämligen meningslös ur ett traditionellt 
perspektiv men guidance på framtiden blir en viktig 
vägvisare – är smittoeffekterna isolerade till andra 
kvartalet eller inte? 

Fonden hade ett nettoutflöde om –129 miljoner 
under första halvåret och förvaltat kapital per sista 
juni 2020 uppgick till 849 miljoner kronor. Utveck-
lingen för första halvåret summeras till –8,2 procent. 

Derivathandel med mera
Fonden hanterar valutarisk genom att säkra kursen i 
utländska valutor mot SEK. Fonden kan använda de-
rivat, dels för att öka eller skydda kredit exponering 
dels för att minska eller öka räntedurationen. För 
att beräkna fondens sammanlagda exponering som 
uppkommer genom användandet av derivat har 
åtagandemetoden använts som riskbedömnings-
metod. Ställda säkerheter per den 30 juni uppgick 
till 2,5 miljoner kronor och mottagna säkerheter till 
10,5 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Vi försöker balansera den attraktiva avkastnings-
potentialen med flöden i marknaden, påverkan 
från centralbanksstöd kombinerat med effekter 
från ökad/minskad spridning av coronaviruset. 
Generellt är vi skeptiska men kommer att vara  
opportunistiska om tillfälle ges. Efter coronavirusets 
framfart har vikten av bolagselektion blivit alltmer 
tydlig, och utvecklingen för respektive bolag är det 
som på sikt är viktigast för fondens utveckling, även 
om den kortsiktigt inte är immun mot prissväng-
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ningar/volatilitet. 
Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden arbetar aktivt med hållbarhet utifrån para-
metrarna inom ESG och för löpande dialog med 
bolagen kring dessa genom hela investeringsproces-
sen. De markant ökade fokuset på hållbarhet har 
under året givit upphov till att allt fler bolag upp-

täcker fördelarna med grön finansiering i termer av 
ökad likviditet, högre investerarintresse och i många 
fall mer konkurrenskraftig prissättning. Vi har under 
första halvåret ökat vårt innehav i den gröna obli-
gationen från East Renewable vars verksamhet är 
att utveckla och konstruera vindkraftparker. Vidare 
deltog vi i Digiplex emission av en ny grön obliga-

tion med syfte att finansiera vidare utbyggnad av 
gröna serverhallar i Norge. Under första halvåret 
kom nyheten att  Heimstaden tillsätter oberoende 
ledamöter i styrelsen, något som vi vid upprepade 
tillfällen efterfrågat. En förändring som vi ser mycket 
positivt på. 

UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK – – – – – – 100,92 103,42 111,65 102,47

Antal andelar, st Klass 3 SEK – – – – – – 1 472 686 2 991 177 8 783 095 7 825 704

Andelsvärde, NOK Klass 3 NOK – – – – – – 101,18 104,85 114,88 101,89

Antal andelar, st Klass 3 NOK – – – – – – 20 000 20 000 29 317 20 000

Andelsvärde, kr Klass 3 SEK Dist – – – – – – 100,59 98,52 101,65 90,97

Antal andelar, st Klass 3 SEK Dist – – – – – – 5 000 12 935 306 472 302 809

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK Dist – – – – – – 100,00 98,23 101,66 91,09

Antal andelar, st Klass 1 SEK Dist – – – – – – 250 000 108 710 92 250 63 590

Andelsvärde, kr Klass 1 SEK – – – – – – – – 106,32 97,69

Antal andelar, st Klass 1 SEK – – – – – – – – 786 762 123 106

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – 176 323 1 108 849

Utdelning, kr/andel klass 3 SEK Dist – – – – – – – 4,50 4,50 2,30

Utdelning, kr/andel klass 1 SEK Dist – – – – – – – 4,50 4,50 2,30

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

Totalavkastning, % – – – – – – 0,9 2,5 8,0 –8,2

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Energi 27 970 3,3
East Renewable Ab 13,5% 
2021-05-21 24 760 2,9
European Energy As FRN 
2023-09-20 3 210 0,4

Fastigheter 59 099 7,0
Gg St Kongensgade FRN 
2020-11-16 25 549 3,0

Heimstaden Ab FRN 1 232 0,1
Host Property Ab FRN  
2022-11-28 19 905 2,3
Magnolia Bostad Ab FRN 
2022-10-03 1 893 0,2

Offentliga Hus I Norden FRN 5 007 0,6
Samhallsbyggnadsbolaget 
4,625% 5 513 0,6

Finans 129 835 15,3

Avida Finans Ab FRN 9 761 1,1
Avida Finans Ab FRN  
2028-11-06 3 981 0,5

Axactor Se FRN 2021-06-23 19 714 2,3
B2 Holding Asa FRN  
2021-10-04 2 087 0,2
B2 Holding Asa FRN  
2022-11-14 8 394 1,0
B2 Holding Asa FRN  
2023-05-23 4 128 0,5
B2 Holding Asa FRN  
2024-05-28 1 825 0,2
Bayport Management 10,5% 
2022-12-19 3 871 0,5
Bayport Management 11,5% 
2022-06-14 18 358 2,2

Corpia Spv 1 FRN 2022-12-17 5 066 0,6

Ddm Debt Ab 8% 2020-12-11 7 285 0,9
Ddm Debt Ab FRN  
2022-04-08 4 407 0,5
Garfunkelux Holdco 2 Sa 11% 
2023-11-01 4 065 0,5
Garfunkelux Holdco 3 Sa FRN 
2023-09-01 1 858 0,2
Garfunkelux Holdco 3 Sa FRN 
2023-09-01 2 210 0,3

Hoist Finance Ab 7,75% 5 694 0,7

Hoist Finance Ab 8% 8 169 1,0

Hoist Finance Ab 8,625% 3 403 0,4

Intrum Ab 2,75% 2022-07-15 5 059 0,6
Lendify Tech Ab FRN  
2021-05-08 10 142 1,2

Lendify Ab 2021-06-07 360 0,0

Hälsovård 3 060 0,4

Hi Bidco As FRN 2023-01-30 3 060 0,4

Industri 63 868 7,5
Bidco Af 28.04.2017 A/S FRN 
2024-10-21 12 901 1,5

Fiven As FRN 2022-04-05 5 646 0,7
Jacob Holm & Sonner Hold 
FRN 2022-03-31 7 113 0,8

Quant Ab FRN 2023-02-15 7 513 0,9

R-Logitech 8,5% 2023-03-29 6 740 0,8
Zengun Group Ab FRN  
2022-05-23 23 955 2,8

Investmentbolag 33 871 4,0
Holmetjern Invest As FRN 
2022-02-16 10 990 1,3
Mutares Se & Co FRN  
2024-02-14 22 882 2,7

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

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

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

4) Avser övriga finansiella instrument.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Olja & Offshore 71 717 8,4
Independent Oil & Gas FRN 
2024-09-20 5 042 0,6
Mime Petroleum As FRN 
2025-02-18 11 053 1,3
Sand Hill Petroleum Bv 9% 
2022-04-13 1 604 0,2
Siccar Point Energy Bond 9% 
2023-01-31 7 271 0,9
Teekay Shuttle Tankers 7,125% 
2022-08-15 3 821 0,4
Teekay Shuttle Tankers FRN 
2024-10-18 9 924 1,2
Tulip Oil Neth Off Bv FRN 
2022-10-25 33 003 3,9

Oljeservice 983 0,1
Dof Subsea Asa 8,28%  
2023-11-27 637 0,1
Dof Subsea Asa 9,5%  
2022-03-14 347 0,0

Sällanköpsvaror 169 150 19,9
Ae4 2017 Sweden Ab FRN 
2024-11-08 13 193 1,6
Aspire Global Plc FRN  
2021-04-03 27 354 3,2
Azerion Holdings Bv FRN 
2023-03-17 15 683 1,8
Catena Media Plc FRN  
2022-03-02 62 810 7,4
Enad Global 7 Ab 12%  
2022-06-17 16 645 2,0
Future Gaming Group Int 6% 
2023-12-08 1 084 0,1
Gaming Innovation Grp FRN 
2022-06-28 24 082 2,8
Walnut Bidco Plc 6,75%  
2024-08-01 3 104 0,4
Walnut Bidco Plc 9,125% 
2024-08-01 4 980 0,6

Future Gaming Group Inter Ab 213 0,0

Teknik 36 739 4,3
Centralnic Group Plc FRN 
2023-07-03 12 046 1,4
Digiplex Norway Hold 3 FRN 
2023-05-12 1 986 0,2
Midsummer Ab FRN  
2023-04-25 8 004 0,9
Momox Holding Gmbh FRN 
2025-07-10 14 703 1,7

Telekom 25 868 3,0
Ice Group Scandinavia FRN 
2021-10-12 16 153 1,9
Ice Scandinavia Holdings FRN 
2023-10-10 9 715 1,1

Tjänster 113 870 13,4
Cabonline Group Hold FRN 
2022-12-09 4 983 0,6
Dsv Miljoe Group As FRN 
2021-05-10 9 176 1,1
Green Cube Innovation FRN 
2022-05-31 3 225 0,4
Navig Topco Hld 12%  
2023-05-03 18 772 2,2
Norlandia Health Care FRN 
2021-12-20 6 652 0,8
Otiga Group As FRN  
2022-07-08 10 081 1,2
Secto Topco Oy FRN  
2022-11-27 16 146 1,9
Selecta Group Bv 5,875% 
2024-02-01 1 228 0,1
Sscp Lager Bidco FRN  
2024-10-31 14 896 1,8
Tempton Personaldienstl FRN 
2023-10-09 5 148 0,6
Transcom Holding Ab 6,5% 
2023-03-22 17 209 2,0
Verisure Holding Ab FRN 
2025-04-15 1 064 0,1
Verisure Midholding Ab 5,75% 
2023-12-01 5 290,0 0,6

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 994 528 813 371

Penningmarknadsinstrument 56 294

OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 12 362 5 159

Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 063 184 818 530

Placering på konto  
hos kreditinstitut
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 063 184 818 530

Bankmedel och övriga  
likvida medel 33 964 34 799
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 10 757 4

Övriga tillgångar 16 857 10 283
Summa tillgångar 1 124 762 863 615

Skulder
OTC-derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –1 978

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –2 151 –2 091

Övriga skulder –12 273 –12 128
Summa Skulder –16 402 –14 220

Fondförmögenhet, not 1 1 108 360 849 395

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 12 089 2 510
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30, forts.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Transport 82 234 9,7
Chembulk Holding Llc 8% 
2023-02-02 8 932 1,1

Consilium Ab FRN 1 007 0,1

Enquest Plc 7% 2022-04-15 4 843 0,6

Gaslog Ltd 8,875% 2022-03-22 17 358 2,0
Golar Lng Partners Lp FRN 
2021-11-22 1 621 0,2

Ocean Yield Asa FRN 8 823 1,0
Scan Transgroup Intl FRN 
2024-11-04 26 748 3,1
Songa Container As FRN 
2023-06-14 6 395 0,8

Teekay Corp 9,25% 2022-11-15 6 505 0,8

Övrigt 4 844 0,6
Abax Group As FRN  
2025-06-23 4 844 0,6

Övriga finansiella instrument4)

Valutaderivat 5 159 0,6

Summa värdepapper 828 268 97,5

Övriga tillgångar och skulder 
(netto) 21 127 2,5

Summa fondförmögenhet 849 395 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

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

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

4) Avser övriga finansiella instrument.
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Utveckling
Carnegie Investment Grade backade med 1,42 
procent under första halvåret. Nettoutflöden un-
der perioden summeras till 194 miljoner kronor 
och per den 30 juni uppgick det förvaltade kapita-
let till 1 miljard kronor. 

Första halvåret 2020 har varit exceptionellt på 
många sätt. Coronavirusets framfart har satt sin 
prägel på året hittills och dominerat nyhets flödet. 
Året inleddes med en stark kreditmarknad, pri-
märtransaktionerna tog fart efter jul och nyår och 
efterfrågan hos investerarna var hög. I februari es-
kalerade oron då viruset spred sig utanför Kina, vil-
ket naturligtvis hade effekt på marknaderna och vi 
kunde se kreditmarginalerna gå isär samtidigt som 
emissionerna avstannade. 

Mars blev en mycket turbulent månad då kredit-
marknaden upplevde en drastisk priskorrigering 
och då en svag marknad naturligt genererar fler 
säljare än köpare innebar det även en kraftig likvi-
ditetsförsämring. Under våren stabiliserades dock 
priserna och köpare återvände till marknaden. I maj 
och juni såg vi en hög aktivitet i marknaden och allt 
tightare kreditmarginaler. Att marknaden uppvisade 
likviditet och stabilitet samtidigt som sommarledig-
heten närmade sig, gjorde att vi såg ett antal pri-
märtransaktioner i slutet av halvåret.

Riksbanken har konsekvent valt att hålla räntan 
oförändrad och har prioriterat andra vägar för att 
stötta marknaden, bland annat genom att köpa 
obligationer och certifikat. De tog även fram ett 
stödpaket till fastighetsmarknaden då denna sektor 
upplevde markant motvind när marknaderna var 
svaga. 

Förvaltning
Den 23 april fusionerades fonderna CF Företags-
obligationsfond och CF Ränteallokering med Carne-
gie Investment Grade. CF Företags obligationsfond 
och CF Ränteallokering har förvaltats av Carnegie 
Fonder sedan slutet av 2019 och var fonder som 
tidigare förvaltades av Alfred Berg. Carnegie In-
vestment Grade kommer fortsatt att förvaltas på 
samma sätt som tidigare med oförändrat mandat.

Första halvåret 2020 har som sagt bjudit på en 
del oro och stora rörelser på marknaderna, men 
fonden har haft gott om utrymme att agera inom 
sitt mandat för att hantera likviditet och samti-
digt bibehållit sin diversifierade, defensiva profil. I 
spåren av turbulensen uppstod intressanta inves-
teringsmöjligheter och vi hade möjlighet att öka i 
bolag som vi tycker är attraktiva. Ica, Arla och in-
vestmentbolaget Kinnevik är några exempel där vi 
ser stabila, icke-cykliska verksamheter. Fonden har 
fortsatt en exponering mot fastighetssektorn, men 
där är vi ytterst selektiva och prioriterar bolag med 
exponering mot samhällsfastigheter och bostäder, 
låg belåning och hållbarhetsfokus. Vacse är ett sam-
hällsfastighetsbolag med fokus på fastigheter inom 
rättsväsendet och som vi ökat vår exponering i. 

Under senvåren tog primärmarknaden fart och 
bland emissionerna deltog vi bland annat i statliga 
skogsbolagets Sveaskogs treåriga gröna obligation 
och SBAB som emitterade en efterställd obligation, 
en så kallad Tier 2-obligation. På fastighetssidan 
emitterade Stenvalvet en treårig obligation. Sten-
valvet är även det ett samhällsfastighetsbolag med 
attraktiva tillgångar och hög andel offentliga hyres-
gäster vilket bidrar med stabilitet. Även industribo-
laget SKF och Tele 2 emitterade obligationer på fyra 
respektive fem år där vi deltog.

Derivathandel med mera
Fonden investerar i nordiska obligationer, emittera-
de främst i svenska kronor men även i obligationer 
utgivna i utländska valutor. För att skydda fondan-
delsägarna mot valutarörelser valuta säkrar fonden 
dessa positioner. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden har åtagande metoden an-
vänts som riskbedömningsmetod. Ställda säkerhe-
ter per den 30 juni uppgick till 6,4 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Coronavirusets fortsatta utveckling kommer tro-
ligtvis att stå i fokus även under resten av året. 
Kreditmarknaden har haft en god återhämtning 
under det andra kvartalet och i skrivande stund 
tyder kvartalsrapporterna på att bolagen överlag 
hanterat krisen väl. 

Räntorna kommer med all sannolikhet vara låga 
även när vi blickar framåt. Riksbanken meddelade 
under juni att de utökar stimulanserna från 300 
miljarder kronor till 500 miljarder kronor och deras 
fortsatta köp av certifikat och obligationer, från och 
med september även företagsobligationer, borgar 
för en stabilitet i marknaden.

Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligt-
vis utgör en utmaning men starka och stabila bolag 
med hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination 
och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå 
en god avkastning. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete
I Carnegie Investment Grade vill vi investera håll-
bart och därför väljer vi att exkludera sektorer 
som vapen, pornografi, alkohol, spel och tobak. Vi 
väljer även bort fossil produktion med undantag 
för kraftbolag under omställning där vi anser att 

Carnegie Investment Grade

Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av 
nordiska 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 förval-
tarna vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt.

Genomsnittslöptiden i portföljen är cirka 3 år, men kan under 
perioder vara längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan 
inlåsning 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, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,5

Riskklass 2

Ansvarig förvaltare M. Engvall och M.Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, D 

Bankgiro 606-9876

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %
ack sedan start 682,1
snitt sedan start 6,1

10 ack 21,6

10 snitt 2,0

5 ack 1,6

5 snitt 0,3

3 ack 0,1

3 snitt 0,0

2 ack –0,5

2 snitt –0,2

1 år –1,1

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

1)  Notera att fonden bytte namn och ändrade placeringsinriktning 
per den 3 juni 2019. Avkastningshistorik och andra riskmått som 
presenteras fram till denna period har uppnåtts under förutsättningar 
som inte längre gäller. 
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arbetet för att fasa ut fossilt är ett steg i rätt riktning 
mot ett hållbart samhälle och bolag som har den 
ambitionen har vi därför möjlighet att investera i.

Vi investerar gärna i gröna obligationer, ett till-
gångsslag som växt kraftigt de senaste åren. Det 
tycker vi är en mycket positiv utveckling då det 
öronmärker kapital för hållbara projekt. Dock är 
det viktigt att bolaget utöver sin gröna obligation 
också bedriver ett gediget hållbarhetsarbete för sin 
verksamhet som helhet. 

För varje bolag vi investerar i gör vi en noggrann 
ESG-analys med hjälp av vårt nya ESG-verktyg 
THOR. THOR är ett verktyg som hjälper oss att 
systematiskt och strukturerat genomlysa bolagen ur 
ett hållbarhetsperspektiv och denna analys är inte-
grerad i vår investeringsprocess.

Två bolag som emitterat gröna obligationer och 
som samtidigt har ett omfattande hållbarhets arbete 
som genomsyrar hela deras verksamhet är det stat-
liga skogsbolaget Sveaskog och fastighetsbolaget 

Vacse. De är ambitiösa i sin strävan att vara håll-
bara och att ständigt förbättra sig och de har en 
god kommunikation med investerare i dessa frågor. 
Bägge bolagen finns bland de tio största innehaven 
i Carnegie Investment Grade.

Carnegie Investment Grade investerar i nord-
iska företagsobligationer med hög kreditvärdighet. 
Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, 
med välskötta, stabila och hållbara bolag, i linje med 
vår förvaltningsfilosofi.
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A 1 056,11 1 074,05 1 053,81 1139,62 1142,08 1162,03 1 157,03 1 157,81 1 174,24 1 157,57

Antal andelar, st Klass A 171 976 158 118 112 163 150 342 129 889 138 786 121 532 113 675 258 716 374 012

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – – 100,85 99,75

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – – 3 733 998 3 657 760

Andelsvärde, SEK Klass D – – – – – – – – – 102,44

Antal andelar, st Klass D – – – – – – – – – 1 335 271

Andelsvärde, SEK Klass E – – – – – – – – – 102,38

Antal andelar, st Klass E – – – – – – – – – 567 894

Andelsvärde, kr Klass H – – – – – – – – 100,17 98,84

Antal andelar, st Klass H – – – – – – – – 901 611 527 583

Fondförmögenhet, Mkr 182 170 118 171 148 161 141 132 794 1 031

Utdelning, kr/andel klass A 87,40 20,72 – – – – – – – –

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

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

Totalavkastning, % 11,0 3,8 –1,9 8,1 0,2 1,7 –0,4 0,1 1,4 –1,4

1)  Valt jämförelseindex (NOMX Credit SEK Rated Total Return) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. Jämförelseindex innan 2019-06-03 utgörs av 
Nasdaq OMRX Treasury Bond Index.
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1)  Notera att fonden bytte namn och ändrade placeringsinriktning per den 3 juni 2019. Avkastningshistorik och andra riskmått som presenteras fram 
till denna period har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Dagligvaror 3,3

Arla FRN 2021-05-31  10 089 1,0

Arla FRN 2023-07-03  4 958 0,5

Icass FRN 2022-03-04  9 997 1,0

Icass FRN 2023-02-28  3 947 0,4

Ica 0,465% 2021-01-15  2 999 0,3

Mowi FRN 2025-01-31  2 068 0,2

Energi 5,2

Kraftring FRN 2022-09-13  11 024 1,1

Kraftring FRN 2023-12-06 15 926 1,5

Bkkno FRN 2023-09-25 19 299 1,9

Bkkno FRN 2027-01-20  7 380 0,7

Fastigheter 28,7

Akelius FRN 2021-10-04  11 986 1,2

Akelius FRN 2024-11-12  6 784 0,7

Akfast 1,125% 2024-03-14  3 121 0,3

Akfast FRN 2023-10-03  8 921 0,9

Atrium FRN 2022-03-21  1 992 0,2

Atrium FRN 2023-05-03  2 939 0,3

Balder FRN 2023-02-06  5 839 0,6

Balder FRN 2024-12-06  3 807 0,4

Castellum FRN 2024-10-02  4 909 0,5

Castellum FRN 2025-02-13  5 742 0,6

Castss 1,75% 2020-09-17  1 002 0,1

Castss 1,875% 2021-10-04  3 025 0,3

Eqfire 2,75% 2024-01-29  12 065 1,2

Fabege FRN 2021-08-30  4 993 0,5

Fabgss FRN 2023-02-28  6 925 0,7

Fast Part FRN 2022-05-30  5 015 0,5

Fast Part FRN 2023-05-24  10 454 1,0

Fast Part FRN 2024-03-28  4 950 0,5

Fststn FRN 2023-06-16  6 006 0,6

Fabgss FRN 2023-08-30  5 907 0,6

Fvhsam 1,75% 2025-02-24  8 173 0,8

Humfas 1,5% 2022-06-22  14 090 1,4

Humfas FRN 2022-06-22  5 018 0,5

Husqb FRN 2024-03-01  3 007 0,3

Heimstad FRN 2020-12-07  2 005 0,2

Heimstad FRN 2022-09-07  4 062 0,4

Heimstad FRN 2022-12-29  7 986 0,8

Humfas FRN 2021-05-28  6 000 0,6

Humfas FRN 2023-06-27  1 979 0,2

Humfas FRN 2024-10-07  3 891 0,4

Länshyp FRN 2028-03-01  9 827 1,0

Nysvfi FRN 2021-09-01  5 999 0,6

Rikshem FRN 2021-04-22  7 032 0,7

Sbbnor 0,8% 2021-06-14  5 966 0,6

Sbbnor FRN 2023-09-06  9 737 0,9

Sff FRN 2022-02-20  3 999 0,4

Stenvalve FRN 2024-02-05  13 572 1,3

Sthlms Koop B 2023-09-29  22 117 2,1

Vacse FRN 2023-09-12  9 954 1,0

Vacsea FRN 2022-06-07  13 995 1,4

Vacsea FRN 2024-06-03  7 837 0,8

Wihlborgs FRN 2022-08-29  3 874 0,4

Wihlss FRN 2021-09-29  9 902 1,0

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Finans 14,3

Dnb FRN 2022-07-18  1 995 0,2

Dnb FRN 2022-11-01  4 982 0,5

Dnb FRN 2030-05-28  4 048 0,4

Gjensidige FRN2022-10-27  11 969 1,2

Ikano FRN 2022-08-29  987 0,1

Jyske FRN 2023-09-07  21 739 2,1

Landsbank FRN 2020-11-29  4 976 0,5

Lf Bank FRN 2023-01-17  7 064 0,7

Lf Bank FRN 2024-09-13  9 838 1,0

Ndass FRN 2022-06-14  4 016 0,4

Ndass FRN 2022-09-05  2 041 0,2

Nordea FRN 2023-06-27  7 942 0,8

Nykredit FRN 2023-01-20  1 972 0,2

Sampfh 1,875% Perpetual  5 108 0,5

Sbab FRN 2030-06-03  6 039 0,6

Shbass 1,25% 2028-03-02  6 338 0,6

Sparb Skåne 2022-09-13  5 953 0,6

Sparebank FRN 2023-08-24  7 689 0,7

Spnodc FRN 2023-12-05  7 867 0,8

Srbank FRN 2024-09-03  5 729 0,6

Volvab FRN 2022-05-16  4 991 0,5

Volvab FRN 2022-09-27  1 997 0,2

Volvab FRN 2023-06-08  6 920 0,7

Volvab FRN 2028-11-04  5 673 0,6

Försäkring 4,3

Sampo FRN 2022-05-23  16 010 1,6

Storebrand 2046-10-11  7 077 0,7

Storebrand 2047-11-21  12 895 1,3

Storebrand 2048-03-27  3 930 0,4

Storebrand 2049-09-16  3 952 0,4

Industri 17,6

Epiroc FRN 2023-12-06  6 030 0,6

Husqb FRN 2021-05-03  1 007 0,1

Husqb FRN 2024-12-04  3 895 0,4

Indtss FRN 2023-02-23  8 799 0,9

Latour FRN 2021-09-13  7 986 0,8

Latour FRN 2022-03-16  16 008 1,6

Nccab FRN 2022-09-30  7 864 0,8

Nibe Ind. FRN 2021-06-21  2 996 0,3

Nibe Ind. FRN 2022-04-11  13 965 1,4

Nibe Ind. FRN 2023-09-04  13 703 1,3

Nibeb FRN 2024-06-03  7 763 0,8

Nibebs 1.00% 2021-06-21  6 983 0,7

Scania 0,92% 2023-03-03  3 869 0,4

Scania FRN 2021-04-15  2 979 0,3

Skfbss FRN 2024-06-10  16 066 1,6

Tomno FRN 2022-11-14  7 587 0,7

Tomno FRN 2024-11-14  26 577 2,6

Trelb FRN 2024-10-17  7 793 0,8

Vlvy FRN 2022-11-04  15 720 1,5

Volvo Car FRN 2022-03-07  3 968 0,4

Volvo Cars 2,5%  2 981 0,3

Investmentbolag 5,5

Indden 0,75 2025-02-20  5 926 0,6

Indden FRN 2021-02-24  1 003 0,1

Indden FRN 2023-02-20  3 953 0,4

Kinnevik FRN 2022-03-15  22 096 2,1

Kinnevik FRN 2025-02-19  7 780 0,8

Lundberg 1,05 2023-01-18  12 072 1,2

Lundbs 0,91% 2025-11-13  3 975 0,4

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

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

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 759 013 984 438
OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 5 034 0
Övriga derivatinstrument med 
positivit marknadsvärde 0 757
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 764 048 985 195

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 764 048 985 195

Bankmedel och  
övriga likvida medel 29 431 82 246
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 1 460 2 132

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 794 938 1 069 573

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –253 –5 073
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –685 –395

Övriga skulder –169 –32 828
Summa Skulder –1 107 –38 296

Fondförmögenhet 793 831 1 031 277

Poster inom linjen
Ställda säkerheter för OTC- 
derivatinstrument 7 197 5 190
Stälda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 0 794

Bostadsobligationer 1,9

Lansbk 3,25% 2020-09-16  11 074 1,1

Ndass 1,25% 2021-05-19  8 087 0,8
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FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30, forts. 

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Kommunikationstjänst 2,4

Telbss 1,125% 2024-05-15  3 232 0,3

Telbss 2% 2023-02-24  1 031 0,1

Telbss FRN 2025-06-10  3 018 0,3

Tele2 FRN 2021-05-11  6 057 0,6

Tele2 FRN 2022-03-16  7 107 0,7

Telenor FRN 2024-03-19  3 992 0,4

Kraftförsörjning 0,2

Ellevi 2,24% 2024-02-28  4 172 0,4

Fvhsam FRN 2023-09-11  1 974 0,2

Material 5,0

Holmss FRN 2023-03-02  7 970 0,8

Sterv 1,875% 2024-02-20  2 026 0,2

Sterv FRN 2024-02-20  5 995 0,6

Stora Enso 2021-08-20  5 998 0,6

Sveask 1,1% 2022-09-26  1 009 0,1

Sveask 1,125% 2024-10-16  16 083 1,6

Sveask FRN 2023-05-08  4 026 0,4

Sveask FRN 2023-10-30  8 023 0,8

Sällanköpsvaror 2,0

Coorss FRN 2024-03-20  7 860 0,8

Eltlx FRN 2023-03-27  2 000 0,2

Gndc 0,75% 2023-12-06  10 324 1,0

Teknik 0,2

Sinch FRN 2024-11-27  2 450 0,2

Tjänster 0,4

Norent FRN 2020-10-05  4 004 0,4

Norent FRN 2024-05-23  13 607 1,3

Norent FRN 2023-06-26  5 986 0,6

Transport 2,0

Nobina FRN 2024-02-13  20 159 2,0

Övriga finansiella instrument

Valutaterminer –4 303 0,0

Ränteterminer 0,0

Swe 5YR fut sep 20  0,0 0,0

Summa värdepapper  980 135 95,0

Övriga tillgångar och skulder (netto)  51 142 5,0
Summa fondförmögenhet  1 031 277 100,0

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för 
allmänheten.
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Utveckling
När vi summerar första halvåret 2020 kan vi kon-
statera att vi upplevt osedvanligt stora rörelser i 
kreditmarknaden. Osäkerheten kring effekterna 
av spridningen av coronaviruset var naturligtvis en 
viktig faktor, men därutöver såg vi en sällan skådad 
likviditetsstress i marknaden under mars månad. 
Även om återhämtningen sedan gick snabbt blev 
det en påminnelse om att likviditeten i den del av 
marknaden som hanterar företagsobligationer har 
sina begränsningar samtidigt som handeln med 
stat-, kommun- och bostadsobligationer fungerade 
väl även under den mest ansträngda perioden. För 
Carnegie Likviditetsfond innebar perioden också 
större rörelser än vanligt och totalt sett backade 
fonden med 0,47 procent under första halvåret. Vi 
upplevde samtidigt successiva inflöden och totalt 
hade fonden nettoinflöden om 2,38 miljarder kro-
nor och det förvaltat kapital per halvårsskiftet var 
8,58 miljarder kronor. 

Den pågående corona-krisen satte också sin tyd-
liga prägel på penningpolitiken. Stimulansåtgärder 
som vi inte sett tidigare sjösattes av Riksbanken där 
man utöver statspapper också köpte kommun- och 
bostadsobligationer samt företagscertifikat. Precis 
efter juni månads utgång meddelade Riksbanken 
att man utökar de penningpolitiska stimulanserna 
till att även inkludera företagsobligationer och att 
köpen förväntas starta i september. Ramen för 
Riksbankens samlade tillgångsköp fram till juni 2021 
utökades till 500 miljarder kronor. Styrräntan har 
direktionen dock valt att lämna oförändrad under 
perioden. 

Aktivitetsnivån i primärmarknaden var relativt 
hög i början på året och vi såg bland annat flera 

emissioner från svenska hypoteksbolag. Efter att det 
sedan var en mer begränsad aktivitet i primärmark-
naden under den mest turbulenta perioden i slutet 
av första kvartalet tog det ny fart senare under vå-
ren och exempelvis emitterade det välkända och 
anrika industriföretaget SKF obligationer i svenska 
kronor. Även flera av fastighetsbolagen återvände 
till marknaden efter att fönstret för nyemissioner i 
sektorn i princip varit stängt under mars och april. 

Förvaltning
Tack vare en balanserad portfölj, där exponeringen 
mot företagsobligationer kompletteras med inne-
hav i bostadsobligationer, seniora banker samt ex-
ponering mot stat och kommun, klarade  Carnegie 
Likviditetsfond den stökiga perioden  under våren 
förhållandevis väl. Tack vare god likviditet i portföl-
jen kunde vi selektivt agera när intressanta place-
ringsalternativ dök upp under turbulensen. Vi köpte 
exempelvis obligationer i investmentbolaget Indus-
trivärden som är ett av fondens största innehav och 
som vi ser som en ytterst stabil emittent med låg 
belåning av en börsportfölj på över 100 miljarder 
kronor. Bolaget har A+ rating från S&P. Vi var även 
med i emissionen i SKF som nämndes ovan samt i 
statligt ägda skogsbolaget Sveaskog samt fastighets-
bolaget Stenvalvet. 

Den 23 april integrerades fonden CF Korträn-
ta med Carnegie Likviditetsfond. CF Kortränta har 
förvaltats av Carnegie Fonder sedan slutet av 2019 
och var en fond som tidigare förvaltades av Alfred 
Berg. Med likartade mandat gick samgåendet smi-
digt och Carnegie Likviditetsfond är fortsatt en 
fond med låg kreditrisk och kort duration.

Ett segment där vi har sett fortsatt hög aktivi-

tet är fastighetssektorn där allt fler bolag väljer att 
emittera gröna obligationer. I den mer försiktiga de-
len av portföljen var vi med i en emission i statliga 
Jernhusen som emitterade två gröna obligationer 
under våren och där Likviditetsfonden var med i 
den kortare, med en löptid om 2,5 år. Det är också 
i fastighetssektorn vi hittar de bolag som har bi-
dragit mest till Likviditetfsondens positiva utveck-
ling under året genom emittenter som Vacse och 
Heimstaden Bostad.

Bland säkerställda bostadsobligationer ser vi en 
ny våg av emittenter som ger ut gröna obligatio-
ner. Under våren var vi med i en sådan utgiven av 
danska Nykredit. Vår ambition är att ha en balan-
serad portfölj med bostadsobligationer och andra 
säkerställda obligationer så att vi i den totala expo-
neringen har en god likviditet med viss geografisk 
spridning.

Derivathandel med mera
Fonden investerar i nordiska obligationer, emittera-
de främst i svenska kronor men även i obligationer 
utgivna i utländska valutor. För att skydda fondan-
delsägarna mot valutarörelser valuta säkrar fonden 
dessa positioner. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden har åtagande metoden 
använts som riskbedömningsmetod. Ställda säker-
heter per den 30 juni uppgick till 5 miljoner kronor.

Framtidsutsikter
Riksbanken kommer under hösten att bedriva en 
fortsatt expansiv penningpolitik vilket förväntas bi-
dra till en god efterfrågan, inte minst inom segmen-
tet för bostadsobligationer. Att de till hösten även 
adderar företagsobligationer till sina tillgångsköp 

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 
landsting. Fonden har en hög kreditvärdighet och placeringar i utländsk 
valuta säkras mot svenska kronor.

Förvaltare

Startdatum 1990-07-02

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,30

Riskklass 1

Ansvarig förvaltare M. Engvall och M. Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5787-9660

PPM-nummer 214 163

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 206,7

snitt sedan start 3,8

10 ack 11,0

10 snitt 1,1

5 ack –0,1

5 snitt 0,0

3 ack –0,5

3 snitt –0,2

2 ack –0,4

2 snitt –0,2

1 år –0,3

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
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A 1 146,51 1 166,63 1 192,82 1209,46 1205,30 1211,37 1 213,54 1 207,44 1 213,49 1 207,72

Antal andelar, st Klass A 2 556 742 3 050 844 3 926 869 4 520 493 2 453 588 2 482 982 2 378 446 2 949 108 2 680 099 4 141 041

Andelsvärde, kr Klass B – – – – 99,68 100,35 100,69 100,36 101,03 100,63

Antal andelar, st Klass B – – – – 20 764 458 27 614 190 29 885 258 39 621 634 26 452 991 35 626 083

Fondförmögenhet, Mkr 2 931 3 559 4 684 5 467 5 037 5 779 5 895 7 537 5 925 8 586

Utdelning, kr/andel 16,39 19,90 – – – – – – – –

Aktiv risk (Tracking Error), %1) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 1,3

Totalavkastning, % 3,0 3,5 2,2 1,4 –0,3 0,5 0,2 –0,5 0,5 –0,5

1) Valt jämförelseindex (Nasdaq OMRX Treasury Bill Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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borgar för fortsatt pressade kreditmarginaler. Detta 
trots att den annonserade volymen för köpen inom 
segmentet är förhållandevis liten. Behovet av dessa 
stödåtgärder var ur likviditetssynpunkt egentligen 
begränsat till ett par hektiska veckor i mars, men 
att ett program nu kommer på plats minskar risken 
för en upprepning och kan säkert även bidra till att 
underlätta omfinansiering för vissa emittenter. Även 
obeaktat Riksbanken råder det vid utgången av för-
sta halvåret ingen större brist på köpare avseende 
företagsobligationer och vi kan bara hoppas på en 
mer balanserad marknad i höst så att vi undviker de 
tvära kast vi sett under våren. 

Vi förväntar oss fortsatt låga räntor i närtid. Det-
ta även om den expansiva penningpolitiken inte 
nödvändigtvis kommer att leda till en återgång till 
negativ reporänta, det verkar råda viss oenighet 
inom Riksbanken i frågan. Kreditmarginalerna är 
således det som ska bidra till positiv avkastning 

och även om vi sett hur de kommit tillbaka till läg-
re  nivåer igen under andra kvartalet ser vi alltjämt 
goda möjligheter till positiv avkastning för portföljen 
som helhet.

Uppföljning av hållbarhetsarbete
I Carnegie Likviditetsfond väljer vi, med reservation 
för kraftbolag under omställning, bort exponering 
mot fossil produktion, vapen, alkohol, pornografi, 
tobak och spel. Vi har sedan 2019 utvecklat ett nytt 
verktyg för en mer strukturerad dokumentation av-
seende vårt ESG-arbete. Ett verktyg som nu är en 
naturlig del i vår investeringsprocess. 

Utbudet av gröna obligationer ökar och vi ser 
detta som mycket positivt. Samtidigt vill vi att bola-
gen i sin helhet ska bedriva en hållbar verksamhet 
och inte bara fokusera på enstaka projekt. Detta 
blir också en naturlig utvärdering också när vi ser 
till emittenter av gröna obligationer. Under våren 

har vi investerat i gröna obligationer emitterade av 
det statliga skogsbolaget Sveaskog. Vi ser det som 
en emittent som bedriver ett proaktivt arbete och 
uppvisar en god insikt och kommunikation i håll-
barhetsfrågor. I vår hållbarhetsanalys i vårt egen-
utvecklade verktyg föll bolaget som helhet mycket 
väl ut och vi är bekväma med vår exponering både 
sett till kreditrisk samt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Carnegie Likviditetsfond erbjuder exponering 
mot stat och kommun samt bostadsobligationer, se-
niora banker samt företagsobligationer inom Invest-
ment Grade. Fonden ska ses som en försiktig fond 
med låg kredit- och ränterisk. Den genomsnittliga 
portföljlöptiden i fonden understiger två år. 
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BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 5 842 022 8 031 281
OTC-derivat med positivt 
marknadsvärde 0 124
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 5 842 022 8 031 405

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 5 842 022 8 031 405

Bankmedel och övriga  
likvida medel 85 945 645 678
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 6 728 13 798

Övriga tillgångar 0 14 011
Summa tillgångar 5 934 695 8 704 891

Skulder
OTC-derivat med negativt 
marknadsvärde –1 284 0
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –1 132 –1 591

Övriga skulder –7 549 –116 940
Summa skulder –9 965 –118 531

Fondförmögenhet, not 1 5 924 730 8 586 360

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 1 580 188 18,5

Landshyp 0,7% 2022-05-09 15 149 0,2

Lanhyp Frn 2020-10-16 63 108 0,7

Lanhyp Frn 2021-05-19 115 623 1,3

Lanhyp Frn 2022-09-15 40 730 0,5

Lansbk Frn 2022-06-20 13 106 0,2

Ndass 1,25% 2021-05-19 25 271 0,3

Nordea Frn 2023-05-24  101 741 1,2

Nykredit Frn 2023-04-01  50 663 0,6

Nykredit Frn 2024-01-04  77 217 0,9

Nykredit Frn 2021-04-01 96 420 1,1

Nykredit Frn 2022-10-01 55 628 0,6

Realkredit Frn2021-10-01  30 166 0,4

Realkredit Frn2022-10-01  40 290 0,5

Realkreditfrn2020-10-01  46 058 0,5

Sbab Cov Frn 2020-12-10 15 041 0,2

Sbab Cov Frn 2020-12-01  50 193 0,6

Sbab FRN 2021-09-15  60 451 0,7

Sbab Frn 2021-01-29 10 035 0,1

Shbass Frn 2020-09-03 50 098 0,6

Shbass Frn 2023-08-03 51 554 0,6

Skanbk Frn 2021-09-15 50 404 0,6

Skanbk Frn 2021-09-20 100 180 1,2

Skanbk Frn 2022-08-24 40 499 0,5

Stadshyp Frn 2021-05-03 141 215 1,6

Stadshyp Frn 2022-02-03 128 092 1,5

Stadshyp Frn 2022-08-03 50 993 0,6

Sweda 1% 2020-12-16 60 264 0,7

Dagligvaror 146 935 1,7

Aak Frn 2021-12-10 49 542 0,6

Icass Frn 2021-01-15 12 019 0,1

Icass Frn 2022-03-04 39 988 0,5

Icass Frn 2023-02-28 45 385 0,5

Energi 234 070 2,8

Bkkno Frn 2022-05-30  57 954 0,7

Kraftring Frn 2021-09-13 84 066 1,0

Kraftring Frn 2022-09-13 50 109 0,6

Kraftring Frn 2023-12-06 17 916 0,2

Statne 0.518 2023-06-30 24 024 0,3

Fastigheter 1 906 263 22,2

Akelius Frn 2021-10-04 64 924 0,8

Akfast Frn 2023-10-03 14 869 0,2

Atrium Frn 2021-07-09 19 871 0,2

Atrium Frn 2021-09-06 29 771 0,3

Atrium Frn 2022-11-21 45 250 0,5

Balder Frn 2022-03-21 29 655 0,3

Balder Frn 2023-02-06 38 929 0,5

Castellum Frn 2021-03-01 40 096 0,5

Castellum Frn 2022-04-14 34 096 0,4

Castellum Frn 2023-03-17 10 043 0,1

Fabege Frn 2021-08-30 24 963 0,3

Fabgss Frn 2022-06-16 11 995 0,1

Fabgss Frn 2022-09-26 24 875 0,3

Fasfor 1,01% 2023-03-28 15 138 0,2

Fast. Ab Frn 2020-07-10 25 004 0,3

Fastig 0,875% 2021-10-11 40 140 0,5

Fastig Frn 2022-05-24 24 089 0,3

Fststn Frn 2023-06-16 16 017 0,2

Heimstad Frn 2020-12-07 77 203 0,9

Heimstad Frn 2022-09-07 60 929 0,7

Heimstad Frn 2022-12-29 19 965 0,2

Humfas Frn 2021-05-28 50 001 0,6

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Humfas Frn 2022-01-11 35 604 0,4

Humfas Frn 2023-06-27 29 692 0,3

Jernab Frn 2021-10-18 42 099 0,5

Jernab Frn 2021-10-25 31 105 0,4

Linkop Frn 2021-03-15 45 094 0,5

Linkop Frn 2022-03-11 15 037 0,2

Linkop Frn 2022-09-05 40 491 0,5

Nysvfi Frn 2021-09-01 33 995 0,4

Fastigheter, forts

Rikshem Frn 2021-04-22 76 349 0,9

Rikshem Frn 2021-10-11 67 204 0,8

Rikshm 1,59% 2021-04-22 20 136 0,2

Rikshm Frn 2020-09-14 20 005 0,2

Sagax Frn 2022-02-15 10 065 0,1

Sff Frn 2022-02-20 5 999 0,1

Special Frn 2020-09-01 91 064 1,1

Spesve Frn 2023-05-23 40 561 0,5

Spesve Frn 2023-10-24 60 912 0,7

Stenvalve Frn 2024-02-05 38 776 0,5

Sthlms Koop B 2021-11-30 27 234 0,3

Sthlms Koop B 2023-09-29 100 534 1,2

Upps Frn 2020-09-10 40 033 0,5

Uppsala Frn 2021-06-02 35 147 0,4

Vacse Frn 2023-09-12 39 818 0,5

Vacsea Frn 2022-06-07 121 959 1,4

Vasakronan Frn2021-08-30 34 167 0,4

Vasakronan Frn2021-10-11 21 100 0,2

Vasakronan Frn2021-10-18 34 166 0,4

Hufvud 1,2% 2021-12-08 30 099 0,4

Finans 1 222 244 14,1

Arion Frn 2020-07-07  44 303 0,5

Dnb Frn 2022-07-18  94 740 1,1

Dnb Frn 2022-11-01  39 856 0,5

Eskils Sp Frn 2020-12-14  8 001 0,1

Eskils Sp Frn 2021-11-15  15 899 0,2

Gjensidige Frn2022-10-27  127 666 1,5

Ikano Frn 2021-08-17  17 847 0,2

Ikano Frn 2022-05-16  23 629 0,3

Lf Bank Frn 2021-05-18  105 601 1,2

Lf Bank Frn 2022-01-11  21 147 0,2

Lf Bank Frn 2022-10-11  32 267 0,4

Lf Bank Frn 2023-01-17  6 055 0,1

Lf Bank Frn 2023-05-17  30 450 0,4

Ndass Frn 2022-06-14  50 202 0,6

Ndass Frn 2022-09-05  51 034 0,6

Nordea Frn 2022-11-11  25 551 0,3

Nordea Frn2022-11-11  40 880 0,5

Sbab Frn 2021-01-27  34 093 0,4

Sbab Frn 2021-03-29  70 174 0,8

Sbab Frn 2022-06-08  93 364 1,1

Sparb Skåne 2021-02-15  50 069 0,6

Sparb Skåne 2022-09-13  23 812 0,3

Sparebank Frn 2022-12-15  50 643 0,6

Sweda 0,305% 2021-05-09  49 879 0,6

Volvab Frn 2022-01-25  30 009 0,3

Volvab Frn 2022-03-09  9 973 0,1

Volvab Frn 2022-05-16  24 956 0,3

Sbab FRN 2023-04-24  50 148 0,6

Försäkring 56 034 0,7

Sampo Frn 2022-05-23 56 034 0,7

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

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

3)  Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
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1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

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

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

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Industri 919 940 10,7

Epiroc Frn 2023-12-06 28 141 0,3

Hexagon Frn 2021-05-24 69 946 0,8

Hexagon Frn 2022-03-10 20 991 0,2

Husqb Frn 2021-05-03 75 518 0,9

Husqb Frn 2022-03-01 10 011 0,1

Latour Frn 2021-09-13 31 944 0,4

Latour Frn 2022-03-16 70 035 0,8

Latour Frn 2023-03-27 41 564 0,5

Lifco Frn 2021-12-06 59 582 0,7

Nibe Ind. Frn 2021-06-21 44 941 0,5

Nibe Ind. Frn 2022-04-11 34 913 0,4

Scania Frn 2021-09-06 19 891 0,2

Scania Frn 2022-08-22 67 967 0,8

Skabss Frn 2020-11-24 25 990 0,3

Skfbss Frn 2024-06-10 64 265 0,7

Sveask Frn 2022-09-26 10 003 0,1

Tomno Frn 2022-11-14 20 864 0,2

Vlvy Frn 2022-11-04 19 650 0,2

Volvo Frn 2021-04-06 34 972 0,4

Volvo Frn 2021-09-21 99 494 1,2

Volvo Frn 2022-05-19 49 611 0,6

Volvo Frn 2023-04-06 19 648 0,2

Investmentbolag 381 774 4,4

Indden Frn 2021-02-24 103 357 1,2

Indden Frn 2022-02-28 63 891 0,7

Indden Frn 2023-02-20 86 972 1,0

Kinnevik Frn 2022-03-15 127 554 1,5

Kommunobligationer 619 019 7,2

Komins 2,5% 2020-12-01 181 854 2,1

Listad 0,933% 2023-11-22 30 518 0,4

Listad Frn 2022-04-14 100 774 1,2

Skane Frn 2023-10-09 30 597 0,4

Stockl 2024-02-26 92 715 1,1

Stockl Frn 2020-09-15 100 076 1,2

Stockl Frn 2023-08-28 51 389 0,6

Sunkom Frn 2020-08-21 15 007 0,2

Väster Frn 2021-01-29 16 089 0,2

Kraftförsörjning 161 622 1,9

Fortum V Frn 2021-05-18 15 008 0,2

Fvhsam 1,75% 2022-05-18 32 530 0,4

Fvhsam Frn 2020-09-17 33 023 0,4

Fvhsam Frn 2023-09-11 71 048 0,8

Fvhsam 1,25% 2020-09-17 10 013 0,1

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30, forts.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Material 338 746 3,9

Holmen Frn 2022-05-23 85 664 1,0

Holmss Frn 2023-03-02 24 905 0,3

Scabss Frn 2020-11-26 30 026 0,3

Scabss Frn 2021-05-24 50 055 0,6

Stora Enso 2021-08-20 43 986 0,5

Sveask 3,6% 2021-07-12 20 623 0,2

Sveask Frn 2023-05-08 68 444 0,8

Sveask Frn 2023-10-30  15 043 0,2

Sällanköpsvaror 133 628 1,6

Eltlx Frn 2022-03-09 74 986 0,9

Eltlx Frn 2022-06-17 40 104 0,5

Eltlx Frn 2023-04-06 18 538 0,2

Telekom 226 327 2,6

Telbss Frn 2023-02-24 15 269 0,2

Tele2 Frn 2021-05-11 62 589 0,7

Tele2 Frn 2022-03-16 25 384 0,3

Telenor Frn 2021-09-20 109 944 1,3

Telbss 1% 2021-05-11 13 142 0,2

Tjänster 104 492 1,2

Norent Frn 2020-10-05 61 062 0,7

Norent Frn 2022-05-23 43 431 0,5

Övriga finansiella instrument3)

Valutaterminer 124 0,00

Summa värdepapper 8 031 405 93,5

Övriga tillgångar och skulder (netto) 554 955 6,5
Summa fondförmögenhet 8 586 360 100,0
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Utveckling
I december 2019 tog Carnegie Fonder över för-
valtningen av den fond som numera heter  Carnegie 
Obligationsfond och som tidigare förvaltades av Al-
fred Berg. Mikael Engvall och Mona Stenmark är 
förvaltare av fonden. Under första halvåret 2020 
hade fonden nettoinflöden om 252 miljoner kro-
nor och förvaltat kapital per halvårsskiftet var 2,1 
miljarder kronor. Under första halvåret steg fonden 
i värde med 1,23 procent (Andelsklass A) respek-
tive 1,44 procent (Andelsklass B). Jämförelseindex 
OMRX Treasury Bond var upp 1,02 procent under 
perioden.

Under 2020 har vi upplevt förhållandevis stora 
rörelser för svenska räntor. Framförallt såg vi tvä-
ra kast under första kvartalet i samband med att 
corona-krisen satte sin prägel på marknaden. Den 
inledande osäkerheten bidrog till en flykt från risk-
tillgångar vilket gynnade stabila tillgångsslag som 
svenska statspapper och vi såg markant lägre räntor 
under februari och inledningen av mars månad. När 
marknaden sedan lugnade sig kom räntorna tillba-
ka och vid halvårsskiftet ligger de nu endast något 
lägre jämfört med årets början. Under den period 
i mars då likviditeten kraftigt försämrades för före-
tagskrediter, var handeln fortsatt väl fungerande när 
det gällde segmenten för stats-, kommun- och bo-
stadsobligationer. 

Ser vi till spread-utvecklingen under perioden 
har den i princip rört sig omvänt mot räntan för 
svenska statspapper. Bostadsobligationer handlades 
till markant högre kreditspreadar under framförallt 
mars månad för att sedan successivt falla tillbaka 
och vid halvårsskiftet var de åter i nivå med hur 
de låg innan oron för corona satte sin prägel på 

marknaden. En bidragande faktor till att spreadar för 
såväl bostadsobligationer som kommun obligationer 
minskade under andra kvartalet var Riksbankens 
stödköp genom det QE-program som successivt 
ökat i omfattning. Precis efter halvårsskiftet medde-
lades att ramen för  Riksbankens tillgångsköp fram till 
juni 2021 utökats till 500 miljarder kronor. 

Förvaltning
Carnegie Obligationsfond har under första halvåret 
haft en ränteduration över 6. Även om durationen 
är lång har fonden haft något kortare duration 
jämfört med OMRX Treasury Bond Index. Vi har 
fortsatt haft en stor andel bostads- och kommuno-
bligationer i portföljen och ser ett tydligt stöd för 
dessa segment då de numera ingår i Riksbankens 
tillgångsköp. Utöver direkt exponering i underlig-
gande obligationer har vi även en bostadsexpone-
ring genom derivat. I vår derivatexponering mellan 
stat och bostad ligger en stor del vid tvåårspunkten, 
vilket gör att vi begränsar den volatilitet som sker 
till följd av stora rörelser i spreadar, något som vi 
framförallt såg under mars månad.

Utöver att vi löpande varit aktiva i segmentet för 
bostäder har vi tagit in en ny exponering i fonden 
genom ett köp av Linköping Stadshus. Vi köpte en 
obligation med förfall 2023 som gav oss närmare 
en halv procent årligen vilket kan ställas mot stats-
obligationer som vid tillfället betalade ungefär 75 
punkter sämre för samma löptid.  Linköping Stads-
hus ägs av Linköpings kommun och är ett sam-
manhållande bolag för kommunens aktie bolag som 
verkar för olika form av service som bostadsför-
sörjning, förvaltning av skolfastig heter, värme- och 
vattenförsörjning. Linköping Stadshus har AA+ i 

kreditbetyg från Standard & Poors och det finns 
även en kommunal borgen.

Derivathandel med mera
För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i 
fonden har åtagandemetoden använts som riskbe-
dömningsmetod. Ställda säkerheter per den 30 juni 
uppgick till 9,5 miljoner kronor. 

Framtidsutsikter
Riksbanken kommer även framöver att vara akti-
va med stimulanser i kölvattnet av den pågående 
coronakrisen. Vi förväntar oss att detta kommer ge 
fortsatt stöd för tillgångsslagen som ingår i stödkö-
pen, inte minst i segmentet för bostads obligationer. 
Vi avser ta till vara på de värden vi ser i dessa obli-
gationer även framgent. I närtid ser vi att inflationen 
kommer att ligga under Riks bankens inflationsmål 
och bedömer att styrräntan kommer att kvar på 
0 inom överskådlig tid. Sen återstår det att se vilka 
långsiktiga ekonomiska effekter som såväl den se-
lektiva nedstängningen som de vidtagna stimulans-
åtgärderna kommer att få. Även om svensk ekono-
mi i närtid tacksamt tar emot både penningpolitiska 
och finanspolitiska stimulanser kan det i det längre 
perspektivet leda till följdeffekter som i ett senare 
kan får inverkan på såväl inflation som det allmänna 
ränteläget. 

Vi ser med tillförsikt på ett ökat utbud av grö-
na obligationer inom mandatet för Carnegie 
Obligations fond. Under andra halvåret väntas 
svenska staten emittera en grön obligation och 
ett grönt ramverk presenterades i juni. Ramver-
ket klassas av den externa granskaren Cicero som 
mörkgrönt och förväntad emissionsvolym är om-

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 
placeringar.

Förvaltare

Startdatum 1994-05-09

Kategori Räntefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,5

Riskklass 3

Ansvarig förvaltare M. Engvall, M. Stenmark

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5396-6719

PPM-nummer 554 691

Fondfakta Totalavkastning, %

ack från start 232,1

snitt från start 4,7

10 ack 28,5

10 snitt 2,5

5 ack 9,6

5 snitt 1,8

3 ack 5,5

3 snitt 1,8

2 ack 3,1

2 snitt 1,5

1 år 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
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A 894,86 889,90 859,72 956,18 950,57 989,21 993,26 1008,89 1028,33 1040,97

Antal andelar, st Klass A 1 544 442 949 664 788 082 1 271 123 1 557 419 1 458 904 1 531 211 1 430 888 1 562 815 1 494 179

Andelsvärde, kr Klass B – – – – – – – 102,62 105,01 106,52

Antal andelar, st Klass B – – – – – – – 1 948 519 2 089 478 5 118 975

Fondförmögenhet, Mkr 1 382 845 678 1 215 1 480 1 443 1 521 1 644 1 827 2 101

Utdelning, kr/andel 36,80 21,60 – – – – – – – –

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

Totalavkastning, % 9,9 1,9 –3,4 11,2 –0,6 4,1 0,4 1,6 1,9 1,2

1) Valt jämförelseindex (Nasdaq OMRX Treasury Bill Index) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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kring 20 miljarder kronor där regeringen satt ett tak 
om maximalt 30 miljarder kronor för ett urval av 
gröna utgifter. Pengarna som lånas upp kopplas till 
utgifter i statsbudgeten inom områden som klimat-
investeringar, hav och vatten, biologisk mångfald och 
järnvägsunderhåll.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
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.

Förutsättningarna att aktivt investera i hållbar 
verksamhet har samtidigt ökat. Vi har under året 
ökat vår exponering mot Landshypoteks grö-
na obligation med förfall 2023 som var den för-
sta gröna säkerställda obligation som emitterats i 
svenska kronor när den kom 2018. Obligationen 
har kreditbetyget AAA från Standard and Poor’s 
och bygger på det svenska hållbara skogsbrukets 
bidrag till biologisk mångfald och till att minska 
koldioxidhalten i atmosfären. Det finns därmed 
en koppling till mål 13 och 15 i FN:s agenda för 
hållbar utveckling. Vi har träffat Landshypotek vid 
flera tillfällen det senaste året och fördjupat oss 
för att öka förståelsen kring lantbruk, skogsbruk 
och biologisk mångfald. Framöver ser vi också fram  

emot möjligheten att investera i svenska statens 
första gröna obligation (se ovan). 

Carnegie Obligationsfond har innehav med 
mycket hög kreditkvalitet och kreditrisken är så-
ledes låg även om bredare kreditmarginaler för  
exempelvis bostadsobligationer kan påverka 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. De obligationer som fonden 
investerar i är utgivna i svenska kronor. 

1) Fördelning utifrån marknadsvärden. Fonden tillämpar därutöver 
derivat.
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 807 690 38,4

Landshyp 0,7% 2022-05-09 50 497 2,4

Lanhyp 0,75% 2023-05-25 30 482 1,5

Lansbk 0,75% 2021-09-15 20 416 1,0

Lansbk 1,5% 2024-09-18 31 609 1,5

Lansbk 2,25% 2022-09-21 36 702 1,7

Länshyp 1,25% 2023-09-20 62 167 3,0

Ndass 1% 2022-04-08 50 858 2,4

Ndass 1% 2024-09-18 49 598 2,4

Ndass 1,25% 2021-05-19 30 325 1,4

Ndass 1,25% 2023-09-20 31 088 1,5

Sbab 0,5% 2025-11-06 26 261 1,3

Sbab 0,75% 2024-03-28 33 647 1,6

Sbab 1% 2023-06-21 20 530 1,0

Sbab 1% 2024-06-12 30 960 1,5

Sbab 2% 2026-06-17 31 727 1,5

Seb 1% 2025-12-17 31 069 1,5

Seb 1,5% 2021-12-15 40 853 1,9

Seb 1,5% 2022-12-21 36 228 1,7

Shbass 1% 2025-09-03 31 029 1,5

Shbass 1,5% 2023-06-01 41 628 2,0

Shbass 1,5% 2024-03-01 31 479 1,5

Shbass 1,5% 2024-12-03 42 249 2,0

Skanbk FRN 2002-22-24 16 288 0,8

Kommunobligationer 384 488 18,3

Boras FRN 2022-10-17 9 188 0,4

Gota 0,214% 2025-09-24 26 755 1,3

Gota 0,625% 2023-06-14 16 213 0,8

Gota 0,75% 2022-10-11 7 098 0,3

Gota 0,885% 2022-06-15 5 075 0,2

Komins 0,25% 2022-06-01 20 080 1,0

Komins 0,375% 2024-03-27 7 798 0,4

Komins 0,75% 2023-02-22 20 350 1,0

Komins 1% 2024-10-02 56 860 2,7

Kommins 1 2026-12-11 62 065 3,0

Listad 0,933% 2023-11-22 20 345 1,0

Lundsk FRN 2023-10-24 14 258 0,7

Malmok 0,75% 2023-12-07 15 269 0,7

Malmok 0,875% 2024-09-17 11 262 0,5

Orebro FRN 2024-10-09 11 366 0,5

Ostkom FRN 2022-11-29 10 218 0,5

Shomse 0,597% 2024-02-21 26 356 1,3

Shomse 1,85% 2024-11-12 10 675 0,5

Skane 0,505% 2025-01-15 14 153 0,7

Skane FRN 2024-02-05 6 130 0,3

Stockl 0,195% 2026-09-02 7 856 0,4

Uppsal FRN 2023-02-06 5 117 0,2

Statsobligationer 860 644 41,0

S Riks 1053 305 685 14,6

S Riks 1054 1 074 0,1

S Riks 1056 101 037 4,8

S Riks 1057 5 310 0,3

S Riks 1058 85 305 4,1

Sgb 0,75% 2028-05-12 91 049 4,3

Sgb 0,75% 2029-11-12 139 751 6,7

Sgb 1% 2026-11-12 131 432 6,3

Övriga finansiella instrument

Ränteterminer 0,0 0,0

Sw 2YR Fut sep 20 0,0 0,0

Sw 5YR Fut sep 20 0,0 0,0

Swe 2YR Fut sep 20 0,0 0,0

Swe 5YR Fut sep 20 0,0 0,0

Summa värdepapper 2 052 821 97,7

Övriga tillgångar och skulder (netto) 47 858 2,3
Summa fondförmögenhet 2 100 679 100

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30
1) Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. 
2)  Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden 

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

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

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 796 635 2 052 821
Övriga derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 175 36
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 796 810 2 052 858

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 796 810 2 052 858

Bankmedel och övriga  
likvida medel 14 803 42 571
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 12 132 9 561

Övriga tillgångar 5 116 0
Summa tillgångar 1 828 861 2 104 989

Skulder
Övriga derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –62 –17
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde –62 –17

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –754 –667

Övriga skulder –1 539 –3 626
Summa skulder –2 294 –4 310

Fondförmögenhet 1 826 504 2 100 679

Poster inom linjen
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 5 986 9 498
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Utveckling 
Andelsvärdet i fonden har under halvåret minskat 
med 1,74 procent. Fondens jämförelseindex (ett 
index baserat på den dagliga förändringen av OMX 
Stockholm 30 Gross Index, OMXS30GI, multiplice-
rat med –0,9) minskade under samma period med 
0,97 procent. Nettoflödet under halvåret var 49,9 
miljoner kronor. Fondförmögenheten vid halvårs-
skiftet uppgick till 227,9 miljoner kronor.

Förvaltning 
Portföljen består av tre tillgångsslag: korta termin-
skontrakt på OMX 30 index, penningmarknadsin-
strument garanterade av svenska staten och kom-
munal myndighet samt pengar på konto. Portföljen 
ombalanseras vid behov för att upprätthålla en ex-
ponering på mellan –87 procent och –93 procent 
av OMXS30GI. 

Marknadens utveckling samt eventuella in- och 
utflöden i fonden påverkar den dagliga expone-
ringen. Vidare har fonden även investerat i svenska 
statspapper och korta kommunobligationer. Den 
dagliga värdeförändringen i CF Bear kan skilja sig 
från stängningskursen för jämförelseindex. Orsaken 
är att Carnegie Fonder gör avstämning för värde-
ring av fonden kl 16.00 varje handelsdag. Det inne-
bär att värdeförändringen numera mäts mellan kl 
16.00 föregående handelsdag och kl 16.00 aktuell/
innevarande handelsdag. Avvikelser kan komma att 
uppstå då Stockholmsbörsen (och därmed även in-
dex) registrerar sina avstämningar dagligen kl 17.30.

Avvikelsen mellan Carnegie Fonders dagliga av-
stämningstidpunkt och stängningen på Stockholms-
börsen kan på daglig basis därför ha såväl positiv 
som negativ betydelse för värdeutvecklingen i fon-
den relativt kursutvecklingen för index, men avvi-
kelserna tar ut varandra på längre sikt.

Derivathandel med mera 
Sedan starten har fonden använt derivat i form av 
indexterminer på OMX 30-index för att upprätt-
hålla den sökta målexponeringen. För att beräkna 
de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod. 

Framtidsutsikter 
Risker
Fondens innehav vid avstämningsdagen har inga 
andra utmärkande risker än de som framgår i pro-
duktblad och informationsbroschyr. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Hållbarhetsaspekter beaktas inte specifikt i förvalt-
ningen av fonden.

CF Bear

Fonden är en aktiefond med hävstång. Fonden har som målsätt-
ning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 90 procent av 
den dagliga motsatta förändringen av det svenska indexet OMX 
Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 
1 procent så minskar fondens värde med cirka 0,9 procent och om 
indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 
procent. Fondens hävstång avser daglig avkastning, viket kan innebära 
att fondens avkastning på lång sikt kan komma att avvika avsevärt 
från indexutvecklingen multiplicerat med hävstångsfaktorn.

Förvaltare

Startdatum 2015-02-05

Kategori Aktiefond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 0,95

Riskklass 6

Ansvarig förvaltare F. Huynh, M. Gustafsson, M Engvall

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro –

PPM-nummer 186 478

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start –38,7

snitt sedan start –8,6

10 ack –

10 snitt –

5 ack –37,9

5 snitt –9,1

3 ack –23,8

3 snitt –8,7

2 ack –19,8

2 snitt –10,5

1 år –11,2

Placeringsinriktning

FREDRIK HUYNH 
Ekonom och Ingenjör. Arbetat i finansbranschen 
sedan 2003 och anställd sedan 2011.

MAGNUS GUSTAFSSON
MSc i statskunskap. Arbetat i finansbranschen 
sedan 1996 och anställd sedan 2014.

MIKAEL ENGVALL
BSc i företagsekonomi. Arbetat i finans branschen 
sedan 1996 och anställd sedan 2012.

fredrik.huynh@carnegiefonder.se  
magnus.gustafsson@carnegiefonder.se, mikael.engvall@carnegiefonder.se
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, SEK – – – – 101,64 88,24 80,12 81,64 62,42 61,34

Antal andelar, st – – – – 1 798 018 1 990 336 2 791 624 8 066 049 3 208 563 3 714 967

Fondförmögenhet, Mkr – – – – 183 176 224 658 200 228

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

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

Aktiv risk (Tracking Error), %1) – – – – – – 2,1 1,9 2,1 2,0

Totalavkastning, % – – – – 1,6 –13,2 –9,2 1,9 –23,5 –1,7

1) Valt jämförelseindex (OMX Stockholm 30 GI) bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
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Innehav Procent

Komins 2,5% 20-12-01 22,6

Ndass 1,25% 21-05-19 18,2

S Riks 1047 15,7

Shbass FRN 20-09-03 12,3

Väster FRN 21-01-29 5,3

Shomse FRN 21-02-26 5,3

Stockl FRN 20-09-15 4,4

7 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bostadsobligationer 30,5

Ndass 1,25% 2021-05-19 41 444 18,2

Shbass FRN 2020-09-03 28 055 12,3

Kommunobligationer 37,6

Komins 2,5% 2020-12-01 51 525 22,6

Shomse FRN 2021-02-26 12 041 5,3

Stockholm FRN 2020-09-15 10 008 4,4

Väster FRN 2021-01-29 12 067 5,3

Statsobligationer 24,7

S Riks 1047 35 755 15,7

Vellin 0.443 2020-04-30 18 012 9,0

Övriga finansiella til lgångar

Derivatinstrument 0,0

Omxs30 If Juli 20 0 0,0

Summa värdepapper 190 894 83,8

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 36 974 16,2
Summa fondförmögenhet 227 868 100,0

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper  177 572  190 894

Penningmarknadsinstrument 0 0

Övriga derivatinstrument  2 849  973
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 180 421 191 868

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 180 421 191 868

Bankmedel och övriga  
likvida medel 19 455 34 395
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 1 234 1 877

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 201 110 228 140

Skulder
Övriga derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 0 0
Summa finansiella instrument 
med negativt marknadsvärde 0 0

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –182 –176

Övriga skulder –645 –96
Summa Skulder –827 –272

Fondförmögenhet 200 283 227 868

Poster inom linjen
Ställda säkerheter för övriga 
derivatinstrument 17 148 31 231
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Utveckling
Första halvåret har varit en dramatisk period som 
periodvis kännetecknats av hög volatilitet på värde-
pappersmarknaderna. Det har varit stora rörel-
ser på både aktie- och kreditmarknaden som en 
konsekvens av den pågående pandemin. Massiva 
stimulanser från centralbanker och regeringar har 
dock medfört att aktiemarknaderna återhämtat 
sig efter den stora börsnedgången. Carnegie Multi 
sjönk med 6 procent under första halvåret och har 
sedan start stigit med 1,8 procent. Nettoflödena 
till fonden under året uppgick till –1,28 miljoner 
kronor och förvaltat kapital per årsskiftet var 11,6 
miljoner kronor.

Året inleddes med stigande börskurser och po-
sitiva konjunktursignaler. Sedan byttes optimismen 
mot panik på världens börser när coronaviruset 
fick fäste och spred sig. Mars blev en tung börsmå-
nad och vi fick se stora fall på världens aktiemark-
nader. Även företagsobligationer uppvisade kraftiga 
priskorrigeringar. Marknaden återhämtade sig suc-
cessivt och det kan till stor del tillskrivas centralban-
kernas resoluta agerande. De gjorde vad som kräv-
des; köpte finansiella instrument, tillförde likviditet 
till banksystemet och genomförde räntesänkningar. 
De snabba åtgärderna lyckades stabilisera markna-
derna. Massiva stimulanser genomfördes även av 
regeringar världen över i ett försök att hantera det 
tvärstopp som ägde rum i ekonomierna.

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 OPM:s, 
Nordic Cross samt C WorldWide:s fonder. Samt-
liga fonder i Carnegie Multi är långsiktiga och ak-
tivt förvaltade. Den strategiska allokeringen är 40 
procent aktier, 30 procent räntor och 30 procent 
alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder. Car-
negie Multi har en god riskspridning mellan både 
tillgångsslag och geografiska marknader. Korrige-
ringar i marknaden inträffar då och då men vårt 
fokus ligger på att uppnå en långsiktigt god riskjus-
terad avkastning.

Genom att kontinuerligt rebalansera vikten 
mellan tillgångsslagen i fonden behåller vi riskniv-
ån 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. 

De stora rörelserna på både aktie- och kredit-
marknaden under perioden har medfört många 
rebalanseringar mellan tillgångsslagen, i syfte att bi-
behålla riskprofilen i fonden. Inom aktiebenet har vi 
bland annat ökat i Carnegie Micro Cap och minskat 
något i Carnegie Asia under perioden.

Under mars uppvisade företagsobligationer kraf-
tiga priskorrigeringar. Stressen på kreditmarkna-
den medförde att räntebenet inte gav det skydd 
vi förväntade oss när aktiemarknaden föll kraftigt. 
Vi såg en omfattande priskorrigering och minska-
de därför vikten i Carnegie Corporate Bond och 
ökade istället vikten i Carnegie High Yield Select 

och Carnegie Investment Grade. Vi såg attraktiva 
kreditmarginaler och ett bra tillfälle att gå både of-
fensivt och defensivt.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut värdepapper. För att beräkna de 
sammanlagda exponeringarna i fonden har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod. 
Ställda säkerheter per den 30 juni uppgick till 0 
kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden 97 procent investerad 
i underliggande fonder. Resterande 3 procent ut-
gjordes av övriga tillgångar och skulder. Aktiefonder 
utgjorde 40 procent.

Framtidsutsikter
Mycket talar för att vi har passerat botten och att 
vi bör se en gradvis återhämtning. Ekonomin har 
bromsat in kraftigt, BNP-nedgången vi såg under 
andra kvartalet är den största under efterkrigstiden. 
Makrostatistiken och den ekonomiska aktiviteten 
har successivt förbättrats under senare tid. Vi har 
sett en snabb återhämtning på världens aktiemark-
nader, vilket kanske inte är så överraskande med 
tanke på de massiva stimulanserna. Den närmsta 
framtiden är dock mer osäker. Förhoppningsvis 
håller förbättringstakten i sig och vi undviker större 
bakslag. Hur konjunkturförloppet kommer att se ut 
framöver kommer troligtvis styras av hur smittsprid-
ningen utvecklas. Kommer coronaviruset att drab-
ba världen i en andra våg? Hur lång tid kommer 
det att dröja innan vi får ett fungerande vaccin? De 

Carnegie Multi

Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika 
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

Förvaltningsavgift, % 1,40

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Nej

Bankgiro 5007-6223

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 1,8

snitt från start 1,4

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år –0,8

Placeringsinriktning

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se
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låga räntorna i kombination med låg inflation skapar 
dock goda förutsättningar för en god avkastning på 
aktiemarknaden framöver. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
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.
Carnegie Multis 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  Global 
Compact och vi exkluderar investeringar i kontro-
versiella vapen, alkohol, tobak och pornografi. 

Fondbolaget har implementerat ett system för 
ESG-analys, verktyget CF THOR. Syftet med verk-
tyget är att hitta bolag som är framtidssäkrade. 

 Genom användandet av CF THOR är hållbarhets-
frågor integrerade i den traditionella finansanalysen. 
Fondförvaltarna dokumenterar sitt arbete och den 
dialog de har med företagen gällande dessa frågor.

0

5

10

UTVECKLING PER ÅR, %

Genomsnitt/10år 11,1%

2019 2020h
–15
–12
–9
–6
–3
0
3
6
9

12

UTVECKLING, %
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, Klass A kr – – – – – – – – 107,98 101,82

Antal andelar, Klass A st – – – – – – – – 128 483,61 114 026,88

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – 13 12
Utdelning, kr/andel – – – – – – – – – –

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

Totalavkastning, %2) – – – – – – – – 8,0 –5,7

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt. 
2) Fonden startade 2019-03-04.

Aktiefonder 40,0
Räntefonder 35,8
Hedgefonder 20,9
Likvida medel 3,3

STRATEGISK FÖRDELNING, %

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Fondandelar 13 705 11 225
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 13 705 11 225

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 13 705 11 225

Bankmedel och  
övriga likvida medel 399 426
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 13 12

Övriga tillgångar 0 0
Summa tillgångar 14 117 11 664

Skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –16 –13

Övriga skulder –221 –40
Summa Skulder –238 –53

Fondförmögenhet, not 1 13 880 11 611

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument2)

Värdepappersfonder 11 225 96,7

C Wrld Glb Eq 1A 682 5,9

Carnegie Asia 289 2,5

Carnegie Corporate Bond 3 SEK 1 797 15,5

Carnegie Global A 945 8,1

Carnegie High Yield Select 3 SEK 1 382 11,9

Carnegie Investment Grade A 979 8,4

Carnegie Micro Cap 421 3,6

Carnegie Ryssland A 250 2,2

Carnegie Spin-Off B 201 1,7

Carnegie Sverigefond A 1 338 11,5

Opm Lis Priv Eq 518 4,5

SEB Nordic cross S/C Ed Rs 480 4,1

SEB Nordic cross St Rt Rs 1 349 11,6

SEB Nordic cross Tot Rt Rs 596 5,1

Summa värdepapper 11 225 96,7

Övriga tillgångar och skulder (netto) 385 3,3
Summa fondförmögenhet 11 610 100,0

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 65,4%

Fonder som förvaltas av bolags inom samma koncern 31,2%
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Utveckling
Även om tillgångspriserna vid inledningen av året 
betraktades som allmänt höga talade ändå företa-
gens vinstutsikter och den låga inflationen för en re-
lativt stabil utveckling på värdepappersmarknader-
na under 2020. Eventuell oro förknippades främst 
med handelskriget mellan USA och Kina. Såväl 
aktie- som företagsobligationsmarknaderna inledde 
också året starkt, men när väl coronaviruset fick 
fäste världen över föll marknaderna i mars snabbt 
och kraftigt. Såväl centralbanker som stater svarade 
dock med omfattande åtgärder för att mini mera 
skadorna på ekonomin. Det i kombination med att 
smittspridningen successivt stabiliserades gjorde att 
investerare valde att lyfta blicken och fokusera på 
kraften i den ekonomiska återhämtningen när väl 
effekterna av pandemin klingar av. Stockholmsbör-
sens nedgång under årets första hälft kom därför 
att begränsas till 4,1 procent (SIX RX). Företagso-
bligationsmarknaderna som normalt ska klara sig 
bättre än aktiemarknaderna i kristider drabbades 
av en akut brist på likviditet, vilket fick även dessa 
marknader på fall. Likviditetssituationen fick dock 
centralbanker att agera med åtgärder för att för-
bättra situationen. Fonden sjönk med 7,7 procent 
under första halvåret. Då fonden i huvudsak inriktar 
sig på investeringar i värdepapper som ger stabil 
och hög direktavkastning har fonden påverkats ne-
gativt av företagens allmänt inställda utdelningar i 
syfte att undvika att inte få ta del av statliga stöd-
åtgärder.

Trots den tidvis bistra börsutvecklingen var det 
flera av fondens innehav som bidrog med positiv 
avkastning under halvåret, exempelvis Holmen, 
Epiroc, Investor, Kinnevik, Lifco, John Mattsson och 
SCA. Skogsbolagen och John Mattsson uppfattas 
antagligen som relativt defensiva placeringar i rå-
dande miljö med stora skogstillgångar respektive 

bostadsfastigheter vars värde inte påverkas initialt i 
så stor utsträckning. Aktier som bidrog negativt var 
bland annat Atrium Ljungberg, Bonava, Duni, Elan-
ders och Securitas. När det gäller Atrium Ljungberg 
och Duni är det oro för handel respektive hotell- 
och restaurangnäringen som påverkat negativt. 
Fondens innehav av företagsobligationer bidrog 
generellt negativt till utvecklingen som ett resul-
tat av den tidigare nämnda besvärliga likviditets-
situationen. 

Nettoflödena uppgick under perioden till –853 
miljoner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 
30 juni 2020 till 15,7 miljarder kronor. 

Förvaltning
Placeringsinriktningen för Strategifonden innebär 
i korthet att fonden placerar sina medel i värde-
papper som ger hög direktavkastning emitterade 
av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras 
av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på 
obligationer. Utgångspunkten för förvaltningen är 
att aktieandelen över tid ska uppgå till cirka 50 pro-
cent. Under 2020 har aktieandelen varierat mellan 
drygt 50 till dryga 60 procentberoende på både 
värdeförändringar och aktiva beslut.

Fonden har investerat i några nya aktieinnehav, 
bland annat Telia och SSAB. Telia har ingått i port-
följen tidigare men avyttrades då den föregående 
ledningen inte vidtog tillräckliga åtgärder för att 
fokusera och strukturera verksamheten. En lägre 
värdering tillsammans med ny ledning och styrelse 
innebär att aktien på nytt framstår som intressant. 
Kärnverksamheten i Sverige/Norden har över tid 
uppvisat en stabil intjäning även om lägre kost-
nadsbas skulle kunna lyfta lönsamheten ytterligare. 
Men det viktigaste är att den spretiga geografis-
ka strukturen utan tydliga synergier nu är på väg 
att åtgärdas och med avyttringen av delägandet i 

Turkcell blir bolaget mer tydligt exponerat mot de 
nordiska marknaderna. Telias problem i mångt och 
mycket har inte främst varit intjäningen utan den 
ständiga strävan efter expansion och nya tveksam-
ma investeringar. Med den nya ledningen finns fog 
för optimism om en strategiomläggning med tydlig 
fokus på lönsamhet och kärnverksamhet framför 
expansion. Den tillträdande vd:n Allison Kirkby så-
väl som styrelseordföranden Lars-Johan Jarnheimer 
har båda bakgrund ifrån Tele2 med gott resultat. I 
rådande miljö borde det finnas en stark efterfrågan 
på bolag med stabila kassaflöden och utdelningar. 

SSAB har en mycket långtgående målsättning för 
hållbar produktion och om man lyckas så bör det 
kunna ge bolaget betydande konkurrensfördelar. Ti-
digare var den finansiella risken i bolaget relativt hög 
givet skuldsättningen, men efter en genomförd om-
kapitalisering är andel skulder i förhållande till eget 
kapital nere på knappt 20 procent. Virusutbrottet 
och stängda gränser har medfört leveransproblem 
för många bolag och svårighet att upprätthålla pro-
duktionen. En konsekvens skulle kunna bli att bola-
gen framöver ser över sin produktionsstruktur och 
väljer att öka sina investeringar. Ett sådant scenario 
skulle öka efterfrågan på SSAB:s produkter. 

Nya obligationsinnehav är bland annat 
 Industrivärden och Lundbergs. Räntan på båda lå-
nen är relativt låg med dryga 1 procent men lånen 
har officiella kreditbetyg och bedöms därför ha låg 
kreditrisk och en god likviditet. 

Avyttringar har gjorts av obligationsinnehaven i 
Entra och Sampo. Aktieinnehaven i I  ndustrivärden 
och Cibus har bytts mot obligationsinnehav i res-
pektive bolag. Bankaktierna SEB, Swedbank och 
Handelsbanken har avyttrats för att finansiera en 
ökad likviditet och även mindre investeringar i ban-
kobligationer. Mot bakgrund av covid-19 har fon-
den avyttrat obligationsinnehavet i Hurtigruten då 

Carnegie Strategifond

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

JOHN STRÖMGREN

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

john.stromgren@carnegiefonder.se

Förvaltare

Startdatum 1988-08-11

Kategori Blandfond, Sverige

Förvaltningsavgift, % 1,5

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare John Strömgren

Fondbolag Carnegie Fonder AB

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Sverige

Utdelning Ja, D- och G-andelar

Bankgiro 5402-9681

PPM-nummer 357 483

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 6 091,6

snitt sedan start 13,8

10 ack 126,4

10 snitt 8,5

5 ack 35,3

5 snitt 6,2

3 ack 11,9

3 snitt 3,8

2 ack 13,0

2 snitt 6,3

1 år 0,6

Placeringsinriktning
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långtgående förändringar i resemönster förväntas 
påverka bolaget under lång tid. 

Fonden har inom räntedelen också investerat i 
Carnegie Likviditetsfond, en placering med låg risk 
och därmed låg avkastningspotential. 

Derivathandel med mera
Strategifonden har handlat med derivat under året. 
Fonden kan köpa värdepapper i utländsk valuta. För 
att skydda de svenska fondandelsägarna mot valu-
tarörelser i obligationsinnehaven, valuta säkrar fon-
den sina obligationer med valutaterminer. För att 
beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden 
används åtagandemetoden som riskbedömnings-
metod. Den svenska kronans rörelser gentemot 
andra valutor har inte haft någon större påverkan 
på fondens andelsvärde. Ställda säkerheter per den 
30 juni uppgick till 20,9 miljoner kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var Strategifonden till 94,5 procent 
investerad i underliggande värdepapper fördelat på 
aktier 61,7 procent, företagskrediter 23,4 procent, 
bankkrediter 5,2 procent och räntefonder 4,0 pro-
cent. Resterande 5,4 procent utgjordes av likvida 
medel samt 0,3 procent av övriga tillgångar och 
skulder. 

Framtidsutsikter
Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av 
stabila aktier som lämnar god utdelning och fö-
retagsobligationer skapar bra förutsättningar för 

en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. 
Virusutbrottet innebär naturligtvis en ökad osä-
kerhet om den ekonomiska utvecklingen, även om 
marknaderna i skrivande stund nu verkar förutsätta 
att de negativa ekonomiska konsekvenserna blir 
relativt kortvariga. Värderingen av risktillgångar är 
fortsatt relativt hög, innebärande att förväntning-
arna på fonden bör ställas lägre än den avkastning 
fonden skapat under den senaste tioårsperioden, 9 
procent per år i genomsnitt.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Fonden ser på hållbarhet som en självklar del i för-
valtningen och har i år, precis som tidigare år, haft 
flera bolagsmöten och diskussioner där hållbar-
hetsfrågor lyfts. Vi har genomfört möten och haft 
dialoger med bland annat NCC, John Mattsson och 
LIFCO för att diskutera, följa upp och undersöka 
bolagets arbete med hållbarhetsfrågor.

SSAB är ett nytt innehav där bolagets fokus på 
att utveckla hållbara produkter och produktion har 
varit en starkt vägande faktor i investeringsbeslutet. 
SSAB har en strategisk plan för att revolutionera 
järn- och stålframställningen och bli det första stål-
företag i världen som marknadsför järnmalmsba-
serat fossilfritt stål 2026. Detta innefattar en aktiv 
ledarroll i HYBRIT, samriskföretaget som SSAB äger 
tillsammans med LKAB och Vattenfall. Målet är att 
bli fossilfritt som företag senast 2045. 

I övrigt har fonden ej exkluderat några innehav 
föranlett av hållbarhetsanalysen. Vår analys ger vid 
handen att bolagen vi investerar i, exempelvis Hol-

men, Volvo, ABB och Epiroc, är att hållbarhetsfrågor 
tas på stort allvar och att arbetet skapar möjlighe-
ter att ta marknadsandelar genom att erbjuda mer 
miljövänliga produkter. 

Som exempel kan nämnas att Holmen undersö-
ker möjligheten att investera drygt 1 miljard kronor 
i vindkraft de kommande åren. Skogs bolaget absor-
berar redan i dagsläget mer koldioxid än man släp-
per ut och en eventuell investering innebär ytter-
ligare minskat beroende av fossila bränslen. Sedan 
2005 har Holmen minskat användningen av fossila 
bränslen med 86 procent (2018) och målet är att 
nå till 90 procent senast 2020.

Ytterligare ett exempel är gruv- och infra-
strukturutrustningsföretaget Epiroc som beslutat 
om nya hållbarhetsmål för 2030, innebärande en 
målsättning att halvera koldioxidutsläpp ifrån verk-
samheten, transport och relevanta leverantörer 
samt från kunders användning av Epiroc-utrustning. 
Dessutom inkluderar målen även en dubblering av 
antalet kvinnor i operativa roller.

Heimstaden fick genom tillsättning av Casper 
Von Koskull (ordförande) i våras sin första obe-
roende styrelsemedlem, något som vi efterfrågat 
under lång tid. 
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Klass A 650,15 712,99 866,94 999,75 1 047,59 1 180,82 1 264,00 1 218,47 1 549,44 1 429,77

Antal andelar, st Klass A 7 175 057 7 475 420 7 807 971 8 118 960 8 247 844 8 590 750 10 486 694 10 434 703 11 151 080 10 502 102

Andelsvärde, SEK Klass D – – – – – – – – – 88,49

Antal andelar, st Klass D – – – – – – – – – 1

Andelsvärde, kr Klass G – – 107,48 118,22 120,16 129,65 133,47 123,67 151,51 137,25
Antal andelar, st Klass G – – 1 511 185 2 745 096 3 970 091 4 374 774 4 466 693 4 550 913 5 107 544 4 974 019

Andelsvärde, kr Klass H – – – – – – – 96,21 122,89 113,65

Antal andelar, st Klass H – – – – – – – 446 936,76 266 971,52 259 908,61

Fondförmögenhet, Mkr 4 665 5 329 6 931 8 442 9 413 10 711 13 851 13 320 18 085 15 728

Utdelning, kr/andel Klass A 21,66 28,84 – – – – – – – –

Utdelning, kr/andel Klass D – – – – – – – – – 2,10

Utdelning, kr/andel Klass G – – 2,50 5,40 5,80 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00

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

Totalavkastning, % –12,9 14,4 21,6 15,3 4,8 12,7 7,0 –3,6 27,2 –7,7

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt. 
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Företags-
obligationer 23,4
Likvida medel 5,4
Bankobligationer 5,2
Värdepappers-
fonder 4,0
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Bransch Procent

Industri 19,6

Fastigheter 11,6

Investmentbolag 11,5

Material 10,5

Finans 8,3

Dagligvaror 7,9

Övriga tillgångar och skulder 5,5

Transport 5,0

Hälsovård 4,8

Värdepappersfonder 3,9

Kommunikationstjänst 3,1

Tjänster 2,8

Försäkring 2,1

Sällanköpsvaror 1,1

Teknik 0,8

Kraftförsörjning 0,4

Energi 0,4

Bankobligationer 0,4

Olja & Offshore 0,3

Valutaterminer 0,2

BRANSCHFÖRDELNING 2020-06-30

Innehav Procent

Investor B 7,4

Holmen B 7,0

Essity B 5,3

Lifco B 4,7

Carnegie Likviditetsfond A 4,0

Volvo B 3,7

Kinnevik B 3,5

Abb Ltd 3,3

Skanska B 3,0

Ncc B 2,9

10 STÖRSTA INNEHAVEN 2020-06-30 BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 17 437 161 14 223 690

Penningmarknadsinstrument 0 0
OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 57 024 36 294

Fondandelar 40 171 605 037
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 17 534 356 14 865 021

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med  
positivt marknadsvärde 17 534 356 14 865 021

Bankmedel och  
övriga likvida medel 538 239 848 694
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 59 955 46 577

Övriga tillgångar 844 0
Summa tillgångar 18 133 395 15 760 291

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –20 841 –7 925
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –22 432 –19 075

Övriga skulder –5 456 –5 461
Summa Skulder –48 729 –32 461

Fondförmögenhet 18 084 665 15 727 830

Poster inom linjen
Mottagna säkerheter för 
OTC-derivat 60 935 34 149

Övriga ställd säkerheter 0 20 972
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Bankobligationer 0,4

Seb 5,125% Perp  57 926 0,4

Dagligvaror 7,9

Duni  96 450 0,6

Essity B  829 400 5,3

Orkla As  162 311 1,0

Verisure 5,75 231201  148 715 0,9

Energi 0,4

Epneng FRN 230920  60 143 0,4

Fastigheter 11,6

Akelius 2,249 810517  47 652 0,3

Akelius 3,875 781005  230 116 1,5

Atrium Ljungberg B  391 500 2,5

Balder 3% 230307  39 797 0,3

Blkinf FRN 241015  39 326 0,3

Bonava B  100 650 0,6

Cibnre FRN 230612  25 188 0,2

Cibnre FRN 230918  10 512 0,1

Eqfire 2,75% 240129  70 378 0,4

Heimstad 3,248% Perp  69 187 0,4

Heimstad FRN 230531  63 700 0,4

Heimstad FRN 241011  206 125 1,3

John Mattson Fast.  289 600 1,8

Sbbnor 2,624 250130  8 601 0,1

Sbbnor 4,625% 240426  47 010 0,3

Sbbnor FRN 250128  163 800 1,0

Slttfp FRN 230401  18 870 0,1

Sweman 6% 220814  5 750 0,0

Finans 8,3

Axano FRN 210623  91 030 0,6

B2 Holding 211004  78 337 0,5

B2 Holding 221114  44 772 0,3

Chipbi FRN 241213  28 640 0,2

Dnb 6,5% Perp  43 042 0,3

Garfunkel FRN 230901  29 240 0,2

Jyske At1 DKK  58 829 0,4

Jyske At1 SEK  82 215 0,5

Jyske FRN 240409  9 113 0,1

Kinnevik B  551 475 3,5

Kistef FRN 230510  17 714 0,1

Klarna FRN 260620  29 554 0,2

Klarna FRN 280705  18 818 0,1

Klarna FRN Perp  46 060 0,3

Niamvi 5,25 250305  37 702 0,2

Seb 5,625% 220513  46 481 0,3

Shbass 5,25% 210301  97 610 0,6

Försäkring 2,1

Nlpndk FRN 280608  87 975 0,6

Rsa FRN Perp 220327  195 000 1,2

Storebrand 230404  25 459 0,2

Storebrand 480327  17 686 0,1

Hälsovård 4,8

Bmkln FRN 230621  11 483 0,1

Lifco B  739 063 4,7

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Industri 19,6

Abb Ltd  522 500 3,3

Bewigr FRN 231122  38 959 0,2

Dometic  335 760 2,1

Epiroc A  58 138 0,4

Epiroc B  398 825 2,5

Frtmgp FRN 241010  53 956 0,3

Hexagon FRN 230315  28 799 0,2

Jhsadc FRN 220331  60 952 0,4

Ncc B  452 400 2,9

Skanska B  473 750 3,0

Skfbss FRN 240610  40 166 0,3

Torvkl FRN 250211  26 859 0,2

Volvo B  585 600 3,7

Investmentbolag 11,5

Aker FRN 230131  19 061 0,1

Aker FRN 241122  64 592 0,4

Indden FRN 220228  9 983 0,1

Indden FRN 230220  47 439 0,3

Investor A  365 925 2,3

Investor B  1 156 553 7,4

Lundbs FRN 250520  150 275 1,0

Kommunikationstjänst 3,1

Ice Group FRN 211012  76 631 0,5

Ice Group FRN 231010  28 159 0,2

Telia Company  383 240 2,4

Kraftförsörjning 0,4

Ellevio 2,875 250212  67 059 0,4

Material 10,5

Ahlmun 3.879% 240213 27 711    0,2

Holmen B 1 099 640    7,0

Nsino FRN 220614 43 148    0,3

Sca B 248 963    1,6

Ssab A 127 850    0,8

Ssab B 104 975    0,7

Olja & Offshore 0,3

Dof Subsea FRN231127  3 562 0,0

Teekay 220815 7,125%  36 624 0,2

Sällanköpsvaror 1,1

Assemb FRN 250515  101 294 0,6

Elanders  78 000 0,5

Teknik 0,8

Infront FRN 230515  20 736 0,1

Transcom 6,5% 230322  101 027 0,6

Tjänster 2,7

Dsv FRN 210510  58 439 0,4

Quanab FRN 230215  29 157 0,2

Securitas B  251 400 1,6

Stkgrp 5% 240315  28 533 0,2

Verisure FRN 231201  64 682 0,4

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Transport 5,0

Bonno FRN 240904 41 805    0,3

Borealis 7,5% 221116 21 372    0,1

Consilium FRN 211101 18 620    0,1

Glog 8,875 220322 64 466    0,4

Golar FRN 210518 25 413    0,2

Golar FRN 211122 29 468    0,2

Hoegh FRN 220201 8 231    0,1

Hoegh FRN 250130 14 826    0,1

Logent FRN 241031 57 000    0,4

Mpc FRN 220922 29 851    0,2

Ocyno FRN 240910 17 004    0,1

Odfjell FRN 230919 45 247    0,3

Scanbd FRN 241104 138 792    0,9

Sfl FRN 240604 26 859    0,2

Sfl FRN 250121 22 383    0,1

Songa FRN 211214 35 821    0,2

Teekay FRN 230829 61 324    0,4

Teekay FRN 241018 35 316    0,2

Tgp FRN 211028 88 568    0,6

Övriga finansiella instrument3)

Värdepappersfonder

Carnegie Likviditetsfond A  605 037 4,0

Valutaterminer  28 370 0,2

Summa värdepapper  14 857 096 94,5

Övriga tillgångar  
och skulder (netto)  870 734 5,5
Summa fondförmögenhet  15 727 830 100,0

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

reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3)  Avser övriga finansiella instrument som 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 0,2
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Utveckling
Även om tillgångspriserna vid inledningen av året 
betraktades som allmänt höga talade ändå företa-
gens vinstutsikter och den låga inflationen för en re-
lativt stabil utveckling på värdepappersmarknader-
na under 2020. Eventuell oro förknippades främst 
med handelskriget mellan USA och Kina. Såväl 
aktie- som företagsobligationsmarknaderna inledde 
också året starkt, men när väl coronaviruset fick 
fäste världen över föll marknaderna i mars snabbt 
och kraftigt. Såväl centralbanker som stater svarade 
dock med omfattande åtgärder för att mini mera 
skadorna på ekonomin. Det i kombination med att 
smittspridningen successivt stabiliserades gjorde att 
investerare valde att lyfta blicken och fokusera på 
kraften i den ekonomiska återhämtningen när väl 
effekterna av pandemin klingar av. Stockholmsbör-
sens nedgång under årets första hälft kom därför 
att begränsas till 4,1 procent (SIX RX). Företagso-
bligationsmarknaderna som normalt ska klara sig 
bättre än aktiemarknaderna i kristider drabbades 
av en akut brist på likviditet, vilket fick även dessa 
marknader på fall. Likviditetssituationen fick dock 
centralbanker att agera med åtgärder för att för-
bättra situationen. Fonden sjönk med 8,1 procent 
under första halvåret. Då fonden i huvudsak inriktar 
sig på investeringar i värdepapper som ger stabil 
och hög direktavkastning har fonden påverkats ne-
gativt av företagens allmänt inställda utdelningar i 
syfte att undvika att inte få ta del av statliga stöd-
åtgärder.

Trots den tidvis bistra börsutvecklingen var det 
flera av fondens innehav som bidrog med positiv 
avkastning under halvåret, exempelvis Holmen, 
Epiroc, Investor, Kinnevik, Lifco, John Mattsson och 
SCA. Skogsbolagen och John Mattsson uppfattas 
antagligen som relativt defensiva placeringar i rå-
dande miljö med stora skogstillgångar respektive 

bostadsfastigheter vars värde inte påverkas initialt 
i så stor utsträckning. Aktier som bidrog negativt 
var bland annat Atrium Ljungberg, Bonava, Duni, 
Elanders och Securitas. När det gäller Atrium 
Ljungberg och Duni är det oro för handel respek-
tive hotell- och restaurangnäringen som påverkat 
negativt. Fondens innehav av företagsobligationer 
bidrog generellt negativt till utvecklingen som ett 
resultat av den tidigare nämnda besvärliga likvidi-
tetssituationen. 

Nettoflödena uppgick under perioden till –55 
miljoner kronor. Förvaltat kapital uppgick per den 
30 juni 2020 till 368 miljoner kronor. 

Förvaltning
Strategy Fund är en feederfond till Carnegie Stra-
tegifond och placerar därmed sina tillgångar endast 
i Strategifonden. Placeringsinriktningen för Strategi-
fonden, som Carnegie Strategy investerar i, innebär 
i korthet att fonden placerar sina medel i värde-
papper som ger hög direktavkastning emitterade 
av nordiska företag. Direktavkastningen kan utgöras 
av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på 
obligationer. Utgångspunkten för förvaltningen är 
att aktieandelen över tid ska uppgå till cirka 50 pro-
cent. Under 2020 har aktieandelen varierat mellan 
drygt 50 till dryga 60 procent beroende på både 
värdeförändringar och aktiva beslut.

Fonden har investerat i några nya aktieinnehav, 
bland annat Telia och SSAB. Telia har ingått i port-
följen tidigare men avyttrades då den föregående 
ledningen inte vidtog tillräckliga åtgärder för att 
fokusera och strukturera verksamheten. En lägre 
värdering tillsammans med ny ledning och styrelse 
innebär att aktien på nytt framstår som intressant. 
Kärnverksamheten i Sverige/Norden har över tid 
uppvisat en stabil intjäning även om lägre kostnads-
bas skulle kunna lyfta lönsamheten ytterligare. 

Men det viktigaste är att den spretiga geografis-
ka strukturen utan tydliga synergier nu är på väg 
att åtgärdas och med avyttringen av delägandet i 
Turkcell blir bolaget mer tydligt exponerat mot de 
nordiska marknaderna. Telias problem i mångt och 
mycket har inte främst varit intjäningen utan den 
ständiga strävan efter expansion och nya tveksam-
ma investeringar. Med den nya ledningen finns fog 
för optimism om en strategiomläggning med tydlig 
fokus på lönsamhet och kärnverksamhet framför 
expansion. Den tillträdande vd:n Allison Kirkby så-
väl som styrelseordföranden Lars-Johan Jarnheimer 
har båda bakgrund ifrån Tele2 med gott resultat. I 
rådande miljö borde det finnas en stark efterfrågan 
på bolag med stabila kassaflöden och utdelningar. 

SSAB har en mycket långtgående målsättning för 
hållbar produktion och om man lyckas så bör det 
kunna ge bolaget betydande konkurrensfördelar. Ti-
digare var den finansiella risken i bolaget relativt hög 
givet skuldsättningen, men efter en genomförd om-
kapitalisering är andel skulder i förhållande till eget 
kapital nere på knappt 20 procent. Virusutbrottet 
och stängda gränser har medfört leveransproblem 
för många bolag och svårighet att upprätthålla pro-
duktionen. En konsekvens skulle kunna bli att bola-
gen framöver ser över sin produktionsstruktur och 
väljer att öka sina investeringar. Ett sådant scenario 
skulle öka efterfrågan på SSAB:s produkter. 

Nya obligationsinnehav är bland annat 
 Industrivärden och Lundbergs. Räntan på båda lå-
nen är relativt låg med dryga 1 procent men lånen 
har officiella kreditbetyg och bedöms därför ha låg 
kreditrisk och en god likviditet. 

Avyttringar har gjorts av obligationsinnehaven i 
Entra och Sampo. Aktieinnehaven i  Industrivärden 
och Cibus har bytts mot obligationsinnehav i res-
pektive bolag. Bankaktierna SEB, Swedbank och 
Handelsbanken har avyttrats för att finansiera en 

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.
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Fondbolag FundRock Management 
Company S.A.
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snitt sedan start 10,5
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3 snitt 3,8
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ökad likviditet och även mindre investeringar i ban-
kobligationer. Mot bakgrund av covid-19 har fon-
den avyttrat obligationsinnehavet i Hurtigruten då 
långtgående förändringar i resemönster för väntas 
påverka bolaget under lång tid. 

Fonden har inom räntedelen också investerat i 
Carnegie Likviditetsfond, en placering med låg risk 
och därmed låg avkastningspotential. 

Derivathandel med mera
Strategifonden har handlat med derivat under året. 
Fonden kan köpa värdepapper i utländsk valuta. För 
att skydda de svenska fondandels ägarna mot valu-
tarörelser i obligationsinnehaven, valuta säkrar fon-
den sina obligationer med valutaterminer. För att 
beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden 
används åtagandemetoden som riskbedömnings-
metod. Den svenska kronans rörelser gentemot 
andra valutor har inte haft någon större påverkan 
på fondens andelsvärde.  Eftersom Strategy Fund är 
en feederfond ingås inga derivatpositioner i fonden 
utan de nödvändiga valutasäkringarna avseende 
obligationsinnehaven görs i Strategifonden. 

Värdepappersinnehav
Carnegie Strategy är en fond som investe-
rar i Carnegie Strategifond. Per den 30 juni var 
 Strategifonden till 98,4 procent investerad i Carne-
gie Strategifond, resterande 1,6 procent bestod av 
övriga tillgångar och skulder.
 
Framtidsutsikter
Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av 
stabila aktier som lämnar god utdelning och före-

tagsobligationer skapar bra förutsättningar för en 
god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. Viru-
sutbrottet innebär naturligtvis en ökad osäkerhet 
om den ekonomiska utvecklingen, även om mark-
naderna i skrivande stund verkar förutsätta att de 
negativa ekonomiska konsekvenserna blir relativt 
kortvariga. Värderingen av risktillgångar är fortsatt 
relativt hög, innebärande att förväntningarna på 
fonden bör ställas lägre än den avkastning fonden 
skapat under den senaste tioårsperioden, 9 pro-
cent per år i genomsnitt.

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
Carnegie Strategifond ser på hållbarhet som en 
självklar del i förvaltningen och har i år, precis som 
tidigare år, haft flera bolagsmöten och diskussioner 
där hållbarhetsfrågor lyfts. Vi har genomfört mö-
ten och haft dialoger med bland annat NCC, John 
Mattsson och LIFCO för att diskutera, följa upp och 
undersöka bolagets arbete med hållbarhetsfrågor.

SSAB är ett nytt innehav där bolagets fokus på 
att utveckla hållbara produkter och produktion har 
varit en starkt vägande faktor i investeringsbeslutet. 
SSAB har en strategisk plan för att revolutionera 
järn- och stålframställningen och bli det första stål-
företag i världen som marknadsför järnmalmsba-
serat fossilfritt stål 2026. Detta innefattar en aktiv 
ledarroll i HYBRIT, samriskföretaget som SSAB äger 
tillsammans med LKAB och Vattenfall. Målet är att 
bli fossilfritt som företag senast 2045. 

I övrigt har fonden ej exkluderat några innehav 
föranlett av hållbarhetsanalysen. Vår analys ger vid 
handen att bolagen vi investerar i, exempelvis Hol-
men, Volvo, ABB och Epiroc, är att hållbarhetsfrågor 

tas på stort allvar och att arbetet skapar möjlighe-
ter att ta marknadsandelar genom att erbjuda mer 
miljövänliga produkter. 

Som exempel kan nämnas att Holmen undersö-
ker möjligheten att investera drygt 1 miljard kronor 
i vindkraft de kommande åren. Skogs bolaget absor-
berar redan i dagsläget mer koldioxid än man släp-
per ut och en eventuell investering innebär ytter-
ligare minskat beroende av fossila bränslen. Sedan 
2005 har Holmen minskat användningen av fossila 
bränslen med 86 procent (2018) och målet är att 
nå till 90 procent senast 2020.

Ytterligare ett exempel är gruv- och infra-
strukturutrustningsföretaget Epiroc som beslutat 
om nya hållbarhetsmål för 2030, innebärande en 
målsättning att halvera koldioxidutsläpp från verk-
samheten, transport och relevanta leverantörer 
samt från kunders användning av Epiroc-utrustning. 
Dessutom inkluderar målen även en dubblering av 
antalet kvinnor i operativa roller.

Heimstaden fick genom tillsättning av Casper 
Von Koskull (ordförande) i våras sin första obe-
roende styrelsemedlem, något som vi efterfrågat 
under lång tid.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Class 3 SEK 2 463,55 2 766,77 3 509,72 4013,29 4 227,91 4 782,04 5 127,15 4 939,18 6 282,98 5 776,64

Antal andelar, st Class 3 SEK 130 729 118 283 197 626 198 637 184 905 193 060 102 827 84 867 72 941 63 295

Andelsvärde, NOK Class 3 NOK – – – – – – 98,33 95,82 123,48 108,98

Antal andelar, st Class 3 NOK – – – – – – 9 267 6 161 24 524 22 796

Fondförmögenhet, Mkr 322 327 694 797 782 923 528 420 462 368

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

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

Totalavkastning, % –14,0 12,3 26,9 14,4 5,3 13,1 7,2 –3,7 27,2 –8,1

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr

Fondvikt, 
%1)

Överlåtbara Värdepapper2)

Blandfonder 98,4

Carnegie Strategifond A 362 179 98,4

Övriga finansiella instrument3) 0,0

Valutaterminer –22 0,0

Summa värdepapper 362 157 98,4

Övriga tillgångar  
och skulder (netto) 5 950 1,6
Summa fondförmögenhet 368 107 100,0

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

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

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

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

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

Fonder förvaltade av Carnegie Fonder 98,4

 

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper – –

Fondandelar 456 100 362 179
OTC- derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde 94 154
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 456 194 362 332

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 456 194 362 332

Bankmedel och övriga  
likvida medel  4 755 5 925
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter – 1

Övriga tillgångar 1 367 451
Summa tillgångar 462 316 368 709

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde – –22
Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter –742 –549

Övriga skulder –65 –32
Summa Skulder –807 –603

Fondförmögenhet 461 509 368 107
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Utveckling
Första halvåret har varit dramatiskt och period-
vis kännetecknats av hög volatilitet på värdepap-
persmarknaderna. Det har varit stora  rörelser på 
både aktie- och kreditmarknaden som en konse-
kvens av den pågående pandemin. Massiva stimu-
lanser från centralbanker och regeringar har dock 
medfört att aktiemarknaderna återhämtat sig efter 
den stora börsnedgången. Carnegie Total sjönk 
med 6,6 procent under första halvåret och har se-
dan start stigit med 20,2 procent. Netto flödena till 
fonden under året uppgick till –21 miljoner kronor 
och förvaltat kapital per årsskiftet var 1,25 miljarder 
kronor.

Året inleddes med stigande börskurser och po-
sitiva konjunktursignaler. Sedan byttes optimismen 
mot panik på världens börser när corona viruset fick 
fäste och spred sig. Mars blev en tung börs månad 
och vi fick se stora fall på världens aktie marknader. 
Även företagsobligationer uppvisade kraftiga 
priskorrigeringar. Marknaden återhämtade sig suc-
cessivt och det kan till stor del tillskrivas central-
bankernas resoluta agerande. De gjorde vad som 
krävdes och köpte finansiella instrument, tillförde 
likviditet till banksystemet och genomförde ränte-
sänkningar. De snabba åtgärderna lyckades stabilise-
ra marknaderna. Massiva stimulanser genomfördes 
även av regeringar världen över i ett försök att han-
tera det tvärstopp som ägde rum i ekonomierna.

Förvaltning
Carnegie Total 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 Småbolagsfond 

och Carnegie Corporate Bond. Carnegie fonders 
utbud kompletteras även med några av OPM:s och 
C WorldWide:s fonder. Samtliga fonder i Carnegie 
Total är långsiktiga och aktivt förvaltade. Den strate-
giska allokeringen är 60 procent aktier och 40 pro-
cent räntor. Med tyngdpunkt på aktiesidan skapas 
god långsiktig potential, medan räntefonderna kan 
agera stötdämpare i oroliga 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 förändringar inom 
aktie- respektive räntedelen. Förändringar i fonden 
bestäms av ansvarig förvaltare och med stöd av pla-
ceringsrådet.  Carnegie Totals konstruktion möjliggör 
ett diversifierat fondsparande i aktivt förvaltade 
fonder med bra historik till en konkurrenskraftig 
avgift. Carnegie Total består av beprövade fonder, 
som förvaltas av beprövade förvaltare, enligt en be-
prövad 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 t.ex 
statspapper är mycket låg. Vi föredrar företags-
obligationer även om risken i dessa är högre. Vi fö-
redrar även en relativt kort ränteduration för att 
minska känsligheten och skydda fonden mot stigan-
de räntor. 

De stora rörelserna på både aktie- och kredit-
marknaden under perioden har medfört många 
rebalanseringar mellan tillgångsslagen, i syfte att bi-

behålla riskprofilen i fonden. Inom aktiebenet har vi 
bland annat ökat i Småbolagsfonden och minskat 
något i Carnegie Asia under perioden.

Under mars uppvisade företagsobligationer kraf-
tiga priskorrigeringar. Stressen på kreditmarknaden 
medförde att räntebenet inte gav det skydd vi för-
väntade oss när aktiemarknaden föll kraftigt. Vi såg 
en omfattande priskorrigering och minskade därför 
vikten i Carnegie Corporate Bond och ökade istäl-
let vikten i Carnegie High Yield Select och Carnegie 
Investment Grade. Vi såg attraktiva kreditmarginaler 
och ett bra tillfälle att gå både offensivt och de-
fensivt.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut värdepapper. För att beräkna de 
sammanlagda exponeringarna i fonden har åtag-
andemetoden använts som riskbedömningsmetod. 
Ställda säkerheter per den 30 juni uppgick till 0 
kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden till 98,8 procent investe-
rad i underliggande fonder. Resterande 1,2 procent 
utgjordes av lövriga tillgångar och skulder. Aktie-
fonder utgjorde 60 procent.
 
Framtidsutsikter
Mycket talar för att vi har passerat botten och att 
vi bör se en gradvis återhämtning. Ekonomin har 
bromsat in kraftigt, BNP-nedgången vi såg under 
andra kvartalet är den största sedan efterkrigstiden. 
Makrostatistiken och den ekonomiska aktiviteten 
har successivt förbättrats under senare tid. Vi har 

Carnegie Total

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

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

Startdatum 2016-08-30

Kategori Blandfond

Förvaltningsavgift, % 1,60

Riskklass 4

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag FundRock Management 
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Bankgiro 701-8088

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 20,2

snitt sedan start 4,8

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack 10,8

3 snitt 3,5

2 ack 6,7

2 snitt 3,3

1 år 0,2

PlaceringsinriktningFörvaltare

MAGNUS GUSTAFSSON

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

magnus.gustafsson@carnegiefonder.se
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sett en snabb återhämtning på världens aktiemark-
nader, vilket kanske inte är så överraskande med 
tanke på de massiva stimulanserna. Den närmsta 
framtiden är dock mer osäker. Förhoppningsvis 
håller förbättringstakten i sig och vi undviker större 
bakslag. Hur konjunkturförloppet kommer att se ut 
framöver kommer troligtvis styras av hur smittsprid-
ningen utvecklas. Kommer coronaviruset att drabba 
världen i en andra våg? Hur lång tid kommer det 
att dröja innan vi får ett fungerande vaccin? De låga 
räntorna i kombination med låg inflation skapar 
dock goda förutsättningar för en god avkastning på 
aktiemarknaden framöver. 

Uppföljning av hållbarhetsarbete 
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.

Carnegie Totals 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  Global 
Compact och vi exkluderar investeringar i kontro-
versiella vapen, alkohol, tobak och pornografi. 

Fondbolaget har implementerat ett system för 
ESG-analys, verktyget CF THOR. Syftet med verk-
tyget är att hitta bolag som är framtidssäkrade. 
Genom användandet av CF THOR är hållbarhets-
frågor integrerade i den traditionella finansanalysen. 
Fondförvaltarna dokumenterar sitt arbete och den 
dialog de har med företagen gällande dessa frågor.
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UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, SEK – – – – – 103,11 110,58 105,81 128,70 120,24

Antal andelar, st – – – – – 1 109 987 6 252 023 10 496 909 10 681 439 10 473 160

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – 114 691 1 111 1 375 1 254

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

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

Totalavkastning, % – – – – – 3,1 7,3 –4,3 21,6 –6,6

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
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Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument2)

Värdepappersfonder 1 239 579 98,8
C Worldwide Global Equities Ethical 
A1 Cap 225 135 18,0

Carnegie Asia A Dist 39 991 3,2
Carnegie Fonder Portfolio Corporate 
Bond A Cap 200 915 16,0
Carnegie Fonder Portfolio High Yield 
Select A Cap 139 840 11,2

Carnegie Global A Cap 39 644 3,2
Carnegie Investment Grade Units A 
SEK Dist 142 369 11,4

Carnegie Ryssland Units SEK A Dist 37 513 3,0
Carnegie Smabolagsfond Units A 
SEK Cap 79 636 6,4

Carnegie Spin-Off B Cap 34 933 2,8
Carnegie Sverigefond Units A  
SEK Cap 223 618 17,8

Opm Listed Private Equity Fd Dist 75 985 6,1

Summa värdepapper 1 239 579 98,8

Övriga tillgångar och skulder (netto) 14 647 1,2
Summa fondförmögenhet 1 254 226 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

Aktiefonder 60,3
Räntefonder 38,5
Likvida medel 1,2

STRATEGISK FÖRDELNING, %

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

en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES.

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

Fonder förvaltade av Carnegie Fonder 74,8%

Fonder som förvaltas av bolags inom samma koncern 24,1%

BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Fondandelar 1 354 265 1 239 579

Penningmarknadsinstrument –
OTC– derivatinstrument med 
positivt marknadsvärde –
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 1 354 265 1 239 579

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 1 354 265 1 239 579

Bankmedel och övriga  
likvida medel 20 903 19 096
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 0 207

Övriga tillgångar 2 326 1 664
Summa tillgångar 1 377 494 1 260 546

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde –
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –2 106 –1 944

Övriga skulder –728 –4 376
Summa Skulder –2 834 –6 320

Fondförmögenhet 1 374 660 1 254 226
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Utveckling
Första halvåret har varit dramatiskt och period-
vis kännetecknats av hög volatilitet på värdepap-
persmarknaderna. Det har varit stora  rörelser på 
både aktie- och kreditmarknaden som en konse-
kvens av den pågående pandemin. Massiva stimu-
lanser från centralbanker och regeringar har dock 
medfört att aktiemarknaderna återhämtat sig efter 
den stora börsnedgången. Carnegie Total Plus sjönk 
med 10,0 procent under första halvåret och har se-
dan start stigit med 1,4 procent. Netto flödena till 
fonden under året uppgick till 11 miljoner kronor 
och förvaltat kapital per årsskiftet var 19,6 miljoner 
kronor.

Året inleddes med stigande börskurser och po-
sitiva konjunktursignaler. Sedan byttes optimismen 
mot panik på världens börser när corona viruset fick 
fäste och spred sig. Mars blev en tung börs månad 
och vi fick se stora fall på världens aktie marknader. 
Även företagsobligationer uppvisade kraftiga 
priskorrigeringar. Marknaden återhämtade sig suc-
cessivt och det kan till stor del tillskrivas central-
bankernas resoluta agerande. De gjorde vad som 
krävdes och köpte finansiella instrument, tillförde 
likviditet till banksystemet och genomförde ränte-
sänkningar. De snabba åtgärderna lyckades stabilise-
ra marknaderna. Massiva stimulanser genomfördes 
även av regeringar världen över i ett försök att han-
tera det tvärstopp som ägde rum i ekonomierna.

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 exem-
pel Carnegie Sverigefond, Carnegie  Småbolagsfond 
och Carnegie Corporate Bond. Carnegie fonders 

utbud kompletteras även med några av OPM:s och 
C WorldWide:s 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 ska-
pas god långsiktig potential, medan räntefonderna 
kan agera stötdämpare i oroliga tider. Carnegie Total 
Plus räntedel består främst av företagsobligationer 
som har bättre möjligheter att skapa avkastning re-
lativt statsobligationer 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 företags-
obligationer även om risken i dessa är högre. Vi fö-
redrar även en relativt kort ränteduration för att 
minska känsligheten och skydda fonden mot stigan-
de räntor. 

De stora rörelserna på både aktie- och kredit-
marknaden under perioden har medfört många 
rebalanseringar mellan tillgångsslagen, i syfte att bi-
behålla riskprofilen i fonden. Inom aktiebenet har vi 
bland annat ökat i Småbolagsfonden och minskat 
något i Carnegie Asia under perioden.

Under mars uppvisade företagsobligationer kraf-
tiga priskorrigeringar. Stressen på kreditmarknaden 
medförde att räntebenet inte gav det skydd vi för-
väntade oss när aktiemarknaden föll kraftigt. Vi såg 
en omfattande priskorrigering och minskade därför 
vikten i Carnegie Corporate Bond och ökade istäl-
let vikten i Carnegie High Yield Select och Carnegie 
Investment Grade. Vi såg attraktiva kreditmarginaler 
och ett bra tillfälle att gå både offensivt och de-
fensivt.

Derivathandel med mera
Fonden har under perioden inte handlat med de-
rivat eller lånat ut värdepapper. Fonden har andels-
klasser i annan valuta än SEK vars kurs säkras till 
respektive valuta. För att beräkna de sammanlagda 
exponeringarna i fonden har åtagande metoden an-
vänts som riskbedömningsmetod. Ställda säkerheter 
per den 30 juni uppgick till 0 kronor.

Värdepappersinnehav
Per den 30 juni var fonden till 97 procent investerad 
i underliggande fonder. Resterande 3 procent ut-
gjordes av övriga tillgångar och skulder. Aktiefonder 
utgjorde 80 procent.
 
Framtidsutsikter
Mycket talar för att vi har passerat botten och att 
vi bör se en gradvis återhämtning. Ekonomin har 
bromsat in kraftigt, BNP-nedgången vi såg under 
andra kvartalet är den största sedan efterkrigstiden. 
Makrostatistiken och den ekonomiska aktiviteten 
har successivt förbättrats under senare tid. Vi har 
sett en snabb återhämtning på världens aktiemark-
nader, vilket kanske inte är så överraskande med 
tanke på de massiva stimulanserna. Den närmsta 
framtiden är dock mer osäker. Förhoppningsvis 
håller förbättringstakten i sig och vi undviker större 
bakslag. Hur konjunkturförloppet kommer att se ut 
framöver kommer troligtvis styras av hur smittsprid-
ningen utvecklas. Kommer coronaviruset att drabba 
världen i en andra våg? Hur lång tid kommer det 
att dröja innan vi får ett fungerande vaccin? De låga 
räntorna i kombination med låg inflation skapar 
dock goda förutsättningar för en god avkastning på 
aktiemarknaden framöver. 

Carnegie Total Plus

Carnegie Total Plus är en global blandfond som investerar i 80 procent 
aktiefonder och 20 procent räntefonder.

Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika 
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 
fondbolag har skrivit under PRI.

Startdatum 2019-04-05

Kategori Blandfond

Förvaltningsavgift, % 1,60

Riskklass 5

Ansvarig förvaltare Magnus Gustafsson

Fondbolag Fund Rock Management 
Company S.A.

Kursnotering Dagligen

Registreringsland Luxemburg

Utdelning Nej

Bankgiro 5054-4121

PPM-nummer –

Fondfakta Totalavkastning, %

ack sedan start 1,4

snitt från start 1,0

10 ack –

10 snitt –

5 ack –

5 snitt –

3 ack –

3 snitt –

2 ack –

2 snitt –

1 år –2,0

PlaceringsinriktningFörvaltare

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 
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.

Carnegie Total Plus underliggande fonder är ak-
tivt förvaltade, vilket är en förutsättning för ansvars-

fulla investeringar. I samtliga av våra fonder kräver 
och kontrollerar vi att innehaven lever upp till FN 
Global Compact och vi exkluderar investeringar i 
kontroversiella vapen, alkohol, tobak och pornogra-
fi. 

Fondbolaget har implementerat ett system för 
ESG-analys, verktyget CF THOR. Syftet med verk-
tyget är att hitta bolag som är framtidssäkrade. 
Genom användandet av CF THOR är hållbarhets-

frågor integrerade i den traditionella finansanalysen. 
Fondförvaltarna dokumenterar sitt arbete och den 
dialog de har med företagen gällande dessa frågor.
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UTVECKLING PER ÅR, %

2019

Genomsnitt/3år 2,5%

2020h

UTVECKLING

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020h

Andelsvärde, kr Class 3 SEK – – – – – – – – 112,57 101,36

Antal andelar, st Class 3 SEK – – – – – – – – 79 673 194 625

Andelsvärde, NOK Class 3 NOK – – – – – – – – 111,23 96,83

Antal andelar, st Class 3 NOK – – – – – – – – 10 35

Fondförmögenhet, Mkr – – – – – – – – 9 20

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

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

Totalavkastning, % – – – – – – – – 12,6 –10,0

1) Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Värdepapper
Marknads-
värde,kkr Fondvikt, %1)

Övriga finansiella instrument2)

Värdepappersfonder 19 020 97,0
C Worldwide Global Equities Ethical 
A1 Cap 2 382 12,2

Carnegie Asia A Dist 980 5,0
Carnegie Fonder Portfolio Corporate 
Bond A Cap 1 579 8,1
Carnegie Fonder Portfolio High Yield 
Select A Cap 1 161 5,9

Carnegie Global A Cap 3 200 16,3
Carnegie Investment Grade Units A 
SEK Dist 677 3,5

Carnegie Ryssland Units SEK A Dist 941 4,8
Carnegie Smabolagsfond Units A 
SEK Cap 1 886 9,6

Carnegie Spin-Off B Cap 944 4,8
Carnegie Sverigefond Units A  
SEK Cap 3 698 18,9

Opm Listed Private Equity Fd Dist 1 572 8,0

Summa värdepapper 19 020 97,0

Övriga tillgångar och skulder (netto) 588 3,0
Summa fondförmögenhet 19 608 100,0

FINANSIELLA INSTRUMENT 2020-06-30

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 75,8

Fonder förvaltade av anra bolag inom koncernen 20,2

Aktiefonder 79,6
Räntefonder 17,4
Likvida medel 3,0

STRATEGISK FÖRDELNING, %
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BALANSRÄKNING

kkr 2019-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Fondandelar 9 370 19 020
Summa finansiella instrument 
med positivt marknadsvärde 9 370 19 020

Placering på konto hos  
kreditinstitut – –
Summa placeringar med positivt 
marknadsvärde 9 370 19 020

Bankmedel och övriga  
likvida medel 140 631
Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 0 0

Övriga tillgångar 2 099 37
Summa tillgångar 11 609 19 688

Skulder
OTC- derivatinstrument med 
negativt marknadsvärde 0 –
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter –11 –30

Övriga skulder –2 628 –50
Summa Skulder –2 639 –80

Fondförmögenhet 8 970 19 608



ANSVARSFULLT ÄGANDE

Denna hållbarhetsinformation avser samtliga Carnegei Fonders fonder*.

	4  Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonderna. 
	£  Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonderna. 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvalt ningen
	4  Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
	4  Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
	4  Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande be-
fattningshavare och motverkande av korruption).

Metoder som används för hållbarhetsarbetet 

Fonderna väljer in 
	4  Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarnas val av bolag. 

Fonderna har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och 
affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i 
Fonderna. 

	£ Fondernas förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt 
men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonderna.

Carnegie Fonders kommentar :  Vårt uppdrag är att skapa en god riskjusterad avkastning för 
våra andelsägare. Vi ogillar risk och tycker inte om att spekulera. Därför investerar vi långsiktigt 
i företag som vi tycker är stabila, välskötta och som har framtiden för sig. Före en investering 
träffar vi bolagen och besöker dem ofta på plats. Vi lägger stor vikt vid utvärdering av företagens 
governance, eller ägarstyrning, då vi gärna ser att de har starka ägare som har bevisat sin kom-
petens och som agerar långsiktigt, inte minst i hållbarhetsfrågor. 

Vi gör vår egen finans- och hållbarhetsanalys av flöretagen och kontrollerar att de inte är 
verksamma inom till exempel kärnvapen eller andra kontroversiella vapen, tobak eller porno-
grafi. 

Med hjälp av en extern hållbarhetsexpert kontrollerar vi också att företagen lever upp till 
internationellt accepterade normer om miljöfrågor, sociala frågor, anti-korruption och arbetsrätt 
(särskilt FN Global Compact). Hållbarhetsarbetet fortsätter efter den första investeringen. Två 
gånger per år kontrollerar vi att samtliga innehav lever upp till FN Global Compacts principer. Vi 
har regelbunden kontakt med bolagen och ställer gärna upp i valberedningsarbete. 

Fonderna väljer bort 
Fonderna placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster (se tabell 
på nästa sida).

Produkter och tjänster 
Fonderna undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella 
normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multina-
tionella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. 

	4 Bolag där fonderna inte ser förändringsvilja eller där Fonderna bedömer att bolagen inte 
kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolagets kommentar :  Vi undviker företag som bryter mot internationella normer som FN Global Compact, och kontrollerar detta regel-
bunden med hjälp av en extern hållbarhetsexpert. Om vi får information om att ett innehav inte lever upp till våra krav så har vi flera möjligheter : 

Hållbarhetsinformation

HÅLLBART ÄGANDE I KORTHET
Målet för alla våra fonder är att skapa 
en positiv och stabil avkastning, men vi 
investerar inte i vad som helst. Så här 
tänker vi:

1. Egen hållbarhetsanalys
Carnegie Fonder har tagit fram ett 
unikt verktyg för hållbarhetsanalys; CF 
THOR. Data om till exempel utsläpp 
och könsfördelning kombineras med 
förvaltarnas egna intryck, vilket result-
erar i ett beslutsunderlag i investering-
sprocessen. Se sidan 14-17.

2. Exkludering - gärna fossilfritt
Samtliga fonder exkluderar företag som 
bryter mot internationella normer, inte 
minst FN Global Compact. Dessutom 
exkluderar vi vapen, tobak, pornografi 
och alkohol. Flera av våra fonder är fos-
silfria, och stödjer företag som ställer 
om till hållbar energi. 

3. Dialog i samspel med "våra" 
bolag
Som långsiktiga investerare arbetar 
vi tillsammans med våra innehav i 
hållbarhetsfrågor. Genom kontinuer-
liga dialoger för vi fram våra krav och 
förväntningar, och stämmer regelbundet 
av att utvecklingen går framåt. Se exem-
plet NCC på sidan 20-21.

*)Med undantag för fonderna CF Bull och CF Bear som är passivt förvaltade fonder. Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonderna.
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• Förvaltaren söker mer information och diskuterar innehavet med Carne-
gie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar. 

• Förvaltaren tar kontakt med företaget med de frågeställningar vi har. 
• Carnegie Fonders vd tar en mer formell kontakt med innehavets vd eller 

styrelseordförande. 
• Kontakt med andra aktieägare för en gemensam ägardialog. 
• Om svaret inte är tillfredsställande och företaget inte visar förändringsvilja 

kan vi välja att avyttra innehavet. 
• Den här typen av processer tar olika lång tid, beroende på frågans natur, 

storleken på vår ägarandel och var i världen företaget är baserat. Varje fall 
är unikt och får sin egen utvärdering. 

Länder 
	4  Av hållbarhetsskäl placerar fonderna inte i bolag involverade i viss länder/
räntebärande värde papper utgivna av vissa stater.

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhets-
frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer 
hållbar riktning. 

	4 Bolagspåverkan i egen regi 
Fondbolagets kommentar : Som aktiva förvaltare bevakar vi samtliga innehav 
kontinuerligt. De företag som inte lever upp till våra förväntningar inleder vi 
en formell påverkansdialog med (se Internationella normer ovan). Det mer 
vardagliga arbetet innebär kontakter där vi för fram våra förväntningar och 
synpunkter, inte minst i de företag där vi är en större ägare. 

	4  Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare 
Fondbolagets kommentar : Vi agerar oftast på egen hand, men om det be-
döms lämpligt kan vi ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel ge-
nom PRI. 

	4 Röstar på bolagsstämmor 
Fondbolagets kommentar:  Vi deltar på bolagsstämmor och röstar förakti-

erna i våra fonder. 

	4  Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 
Fondbolagets kommentar :  Vi är med i valberedningar och arbetar då för 
diversifierade styrelser och ledamöter som karakteriseras av stark integritet.

FOND
NORMER OCH  

PÅVERKANSARBETE
EXKLUDERANDE SEKTORER 

Fossila bränslen*

FN Global 
Compact mm

Stämmor, 
valberedningar, 
dialoger mm

Vapen- kon-
troversiella & 
konventionella

Pornografi Tobak Gambling Alkohol Kol
Olja och gas 
utvinning

Olja och gas 
reffindering

Olja och gas 
kraftgene-
rering

Carnegie Asia A X X X X X X X  X X  

Carnegie Fastighetsfond Norden A X X X X X X X X X X X

Carnegie Global A X X X X X X X X X X X

Carnegie Indienfond A X X X X X X X

Carnegie Micro Cap X X X X X X X X X X X

Carnegie Rysslandsfond A X X X X X X X X

Carnegie Småbolagsfond A X X X X X X X X X X X

Carnegie Spin-Off X X X X X X X X X X X

Carnegie Sverigefond A X X X X X X X X X X X

Carnegie Corporate Bond 3 SEK X X X X X X X X

Carnegie High Yield Select 3 SEK X X X X X X X

Carnegie Investment Grade A X X X X X X X X X X X

Carnegie Likviditetsfond A X X X X X X X X X X X

Carnegie Obligationsfond A X X X X X X X X X X X

Carnegie Strategifond A X X X X X X X X

CF Tillväxt Sverige X X X X X X X X X X X

*) Generellt gäller gränsen 5 procent av omsättningen, men för till exempel kontroversiella vapen gäller 0 procent. Avseende fossila bränslen investerar vi också i så kallade omställnings-case. Läs mer i dokumentet 
Branschdefinitioner. 
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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 
Sverigeregistrerade fonder Fondernas verk-
samhet regleras av Lagen (2004:46) om vär-
depappersfonder, Finansinspektionens före-
skrifter samt dess fondbestämmelser. 

Det marknadsvärde som fondernas finan-
siella instrument redovisas till innebär normalt 
senast noterade betalkurs per balansdagen. 
Utländska 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 är en specialfond och redovisning-
en följer Finansinspektionens författningssamling (FFFS 
2013:10) föreskrifter angående alternativa investeringsfon-
der.

Värdering av överlåtbara papper 
Regler för beräkning av fondernas andels-vär-
den finns i fondbestämmelserna. Baserat på 
dessa regler tillämpas följande rutiner vid be-
räkningarna.

Överlåtbara värdepapper, fondandelar 
och penning-marknadsinstrument 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 (bokslut-
svärdering).

Initialt kan ovan nämnda överlåtbara värde-
papper och penningmarknadsinstrument 
även värderas till anskaffningsvärde. Skillnaden 

mellan värdepapprens anskaffningsvärde och 
marknadsvärde har bokförts som orealisera-
de 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 halvårsredogö-
relser och används vid beräkning av fondernas 
avkastning och nyckeltal. Däremot sker ingen 
utgivning och inlösen av andelar baserat på 
dessa andelsvärden.

Beräkning av fondernas avkastning och nyck-
eltal 
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. Fonden är inte skyldig 
att erlägga skatt.

Luxemburgregistrerade fonder 
Värdepappersfonder med säte i Luxemburg 
är inte inkomstskatteskyldig. Däremot utgår 
en årlig statlig avgift som uppgår till 0,06 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.

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.

Redovisningsprinciper
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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 förkla-
ra” eftersom fondbolagen är olika stora och 
därmed har varierande förutsättningar. Förut-
om 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 analyska-
pacitet.

Analyskostnad får belasta en fond endast 
när analysen höjer kvaliteten på fondförvalt-
ningen.

I fondernas årsberättelse ska omfattning-
en av handel med närstående bolag framgå 
och bl. a även i vilken omfattning Fonderna 
placerat i bolag som börsintroducerats av 
närstående bolag.

Värdering av tillgångar.
Fondportföljerna ska värderas oberoende 
genom en funktion som är avskild från 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 ef-
ter avdrag för samtliga kostnader och avgifter 
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 re-
dogöra 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 
inskränks. Tjänstemän i Carnegie Fonder får 
således inte ingå i styrelse för aktiemarknads-
bolag.

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 

Policyfrågor



109Halvårsrapport 2020 

andelsägarnas bästa så måste dessa intressen 
vika sig för andelsägarnas bästa.

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 omfattan-
de reglering. En central del av regleringen är 
att vi ska handla uteslutande i andelsägarnas 
gemensamma intresse. Förvaltningen av fon-
derna syftar därför främst till att med iaktta-
gande av tillbörlig försiktighet och respekt för 
gällande regelverk åstadkomma högsta möjli-
ga avkastning.

Carnegie Fonders krav i samband med 
fondernas placeringar är att de bolag fonder-
na placerar i ska tillämpa god etik i sin verk-
samhet. Den etiska måttstocken är främst de 
lagar, regler och affärsseder som gäller där fö-
retaget verkar samt den acceptans verksam-
heten har hos företagets kunder. Eftersom 
varje företag har ett kommersiellt intresse 
av att företagets varor och tjänster i alla av-
seenden uppfyller kundernas krav finns det 
normalt ett samband mellan kravet på god 
avkastning för fonderna och god etik hos fö-
retagen, särskilt på lång sikt.

Vi är medvetna om att normsystemen 
och de praktiska villkor som företagen verkar 
under i andra länder kan avvika starkt från det 
som är vanligt i Sverige bland annat beträffan-
de korruption, mänskliga rättigheter, arbets-
förhållanden och miljöskydd. Vår utgångspunkt 
är härvid att handel och affärs utbyte främjar 
välståndet och den sociala utvecklingen i ett 

land. Ekonomisk isolering är ingen bra förut-
sättning för den som vill stärka arbetstagar-
nas rättigheter, förbättra arbetsförhållanden 
och vårda miljön. Det ekonomiska utbytet är 
tvärtom i allmänhet den starkaste drivkraf-
ten för en utveckling som förbättrar villkoren 
på arbetsmarknaden och skapar de resurser 
som ger ett land ekonomisk handlingsfrihet 
att satsa på social utveckling, utbildning och 
miljöskydd. Vi tror därför inte att generella 
bojkotter av företag med verksamhet i enskil-
da 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 omprö-
va vårt engagemang i företaget. Fondbolaget 
avser att redovisa för andels ägarna de fall där 
Fondbolaget tagit ställning i väsentliga enskilda 
ägarfrågor och vilka motiven härför varit.

Användande av derivatinstrument med mera
Gemensamma principer
De derivatinstrument som kan användas är 
optioner och terminer avseende aktier, obli-
gationer, aktie- och ränteindex samt valuta. 
Handeln med dessa derivatinstrument är ett 
alternativ till ett direkt köp eller 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 
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övrigt gäller för handel i derivatprodukter :
Fondernas kapitaltillväxt och totala för-

mögenhetsvärde får inte riskeras i avsevärd 
mån.

 Utnyttjandet av derivat får ej ske på så 
sätt att fonden vid placeringstillfället eller 
efter lösen eller motsvarande avviker från 
placeringsbestämmelserna i lagen om värde-
pappersfonder, förvaltning av alternativa in-
vesteringsfonder eller fondbestämmelser.

Fonderna har möjlighet att både köpa och 
utfärda köpoptioner, liksom köpa och utfärda 
säljoptioner, avseende såväl aktie optioner, in-
dexoptioner 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 
dess förvaltade indexfonder samt CF Före-
tagsobligationsfond, Carnegie Obligationsfond 
och CF Ränteallokering, 2019 inte använt de-
rivatinstrument för att åstadkomma en expo-
nering som ej skulle varit möjlig genom direk-
ta köp eller försäljningar av värdepapper.

Användning av värdepapperslån
Särskilt om värdepapperslån och utlåning av 
överlåtbara värdepapper

Enligt fondregelverket har fonderna möj-
lighet att låna ut överlåtbara värdepapper 
som ingår i fonden till en tredje part (värde-
papperslån). Om fonden lånar ut värdepap-
per begär fonden säkerhet från låntagaren för 
de utlånade värdepappren. Fonden tar även 
betalt för utlåningen genom ränta som, efter 
avdrag för administrativa kostnader, tillfaller 
fonden och därmed ökar avkastningen i fon-
den.

Värdepapperslån får göras till högst 20 

procent av fondförmögenheten.
Värdepapperslån exponerar fonden mot 

risken för att låntagaren inte kan lämna tillba-
ka 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 2019 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 In-
dienfond 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 betydan-
de och kan medföra att hela värdet av en in-
vestering går förlorat.
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Ordlista och definitioner

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 respekti-
ve marknadsstängning på fondens tillgångar efter avdrag 
för kostnader, delat med antalet fondandelar. Används 
vid redovisning av andelskursen i årsberättelsen och 
beräkning av fondens avkastning och nyckeltal.

Andelsvärde (NAV-kurs): 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 kän-
da 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 (utgivning-
en). 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 tidsperi-
od. 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 förvalta-
re 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:  556266-6049
Postadress:  Box 7828, 103 38 Stockholm
Besöksadress:  Regeringsgatan 56, Stockholm
Grundat:  1985
Aktiekapital:  3 000 000 SEK

Dotterbolag till Carneo

Styrelse
Karin Burgaz
Ordförande

Mats Andersson
Styrelseledamot 

Jan Bernhard Waage
Styrelseledamot
 
Christoffer Folkebo
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 Asia
 » Carnegie Fastighetsfond 
 » Carnegie Indienfond
 » Carnegie Investement Grade
 » Carnegie Micro Cap1)

 » Carnegie Likviditetsfond
 » Carnegie Multi
 » Carnegie Obligationsfond
 » Carnegie Rysslandsfond
 » Carnegie Strategifond
 » Carnegie Småbolagsfond
 » Carnegie Spin-Off 

 » Carnegie Sverigefond
 » Carnegie Global
 » CF Bull 
 » CF Bear 
 » CF Tillväxt Sverige 

Fonderna är värdepappersfonder enligt lagen om  
värdepappersfonder (2004:46).

Fondernas räkenskaper för helår 2018 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:  L-5826 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 Eric May 
Non-Executive Director 
Founding Partner
BlackFin Capital Partners 
Paris, France

Mrs Tracey McDermott
Independent Non-Executive Director 
Luxembourg

Mr Grégory Nicolas
Executive Director – Managing Director, General Counsel 
FundRock Management Company S.A. 
Luxembourg

Mr Xavier Parain
Executive Director – Chief Executive Officer
FundRock Management Company S.A. 
Luxembourg

Mr Serge Ragozin
Executive Director – Deputy Chief Executive Officer
FundRock Management Company S.A. 
Luxembourg

Conducting Officers

Mr Romain Denis, Executive Director – Managing Director
Mr Gregory Nicolas, Executive Director - Managing Director
Mr Matteo Sbrolla, Director - Investment Management and Distribution Oversight

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 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.




